KURSUSPROGRAM
for
Temadag den 1. marts 2012 kl. 10:00–16.00

på First Hotel Grand i Odense
om

Gæsteprincippet
og
Reguleringen af private veje
GENERELT
På den første temadag i 2012 har vi valgt at tage to forskellige emner op, som begge relaterer sig til
vejområdet.
Gæsteprincippet – såvel det lovbestemte som det ulovbestemte – giver anledning til en del sager ved
domstolene og taksationsmyndighederne. Tvisterne opstår mellem arealejere eller vejmyndighede på den
ene side og ledningsejere på den anden side i forbindelse med vejarbejder eller andre større
anlægsprojekter, som nødvendiggør ledningsomlægninger. Der er i de seneste år afsagt flere principielle
domme og kendelser, men der er fortsat ubesvarede spørgsmål. I forlængelse af de konkrete tvister
opstår en række spørgsmål om hvorledes arealejere/vejmyndigheder og ledningsejere sikrer sig bedst
muligt i forbindelse med etablering af nye ledningsanlæg – udformning af deklaration, erstatning mv.
Vi har inviteret to advokater, som arbejder med emnet til dagligt, nemlig Anne Sophie K. Vilsbøll og Line
Markert. Anne Sofie Vilsbøl og Line Markert vil fokusere på forståelsen af gæsteprincippet set fra arealejers
henholdsvis ledningsejers side.
Det andet overordnede tema er private veje, et område som juridisk set ofte forekommer vanskeligt
tilgængeligt. Lars Ramhøj har som lektor på Aalborg Universitet beskæftiget sig med emnet i en årrække,
og er en af de få som i det seneste år har udgivet artikler mv. herom.
Lars Ramhøj vil orientere om den nye privatvejslov, som træder i kraft pr. 1. januar 2012, samt behandle
udvalgte emner vedrørende private veje, som erfaringsmæssigt giver anledning til problemer og tvister.
INDLÆG AF:
Anne Sophie K. Vilsbøll, advokat, Bech-Bruun
Line Markert, advokat, Horten
Lars Ramhøj, ekstern lektor, Aalborg Universitet
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PROGRAM:
Kl. 10:00-10:10

Velkomst

Kl. 10:10-12:00

Gæsteprincippet
Generelt om gæsteprincippet – baggrund, regulering og praksis
Gæsteprincippet set fra arealejerens stol
Gæsteprincippet set fra ledningsejerens stol
Spørgsmål og debat
(v. Anne Sophie K. Vilsbøll og Line Markert)

Kl. 12:00-12:45

Frokost

Kl. 12:45-14:25

Private vejes retsforhold
- Vejrettigheder – stiftelse og beskyttelse
- Vejudlæg
- Forandring af veje
- Vejes brug og vedligeholdelse herunder om betydningen af den nye privatvejslov
(v. Lars Ramhøj)

Kl. 14:25-14:40

Pause

Kl. 14:40-15:50

Praksis siden sidst
- Gennemgang af de nyeste centrale domme på miljøområdet
- Mulighed for drøftelse og debat
(v. Bestyrelsen)

Kl. 15:50-16:00

Afrunding og udlevering af kursusbeviser
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Temadag
om

Gæsteprincippet
og
Reguleringen af private veje
1. marts 2012 kl. 10:00-16:00
På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5100 Odense

Tilmeld dig temadagen på denne blanket. Gebyr for deltagelse i temadagen er kr. 550,00 +
moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmeldingsfristen er den 23. februar 2012.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i
den enkelte advokats efteruddannelse med i alt 6 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil
derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få hundrede meter
fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et nærliggende
parkeringshus (50 m fra hotellet), hvor man via hotellet kan købe en 1-dagsparkeringsbillet til
kr. 50,-. Kontakt hotellet for nærmere information.

Send tilmeldingen til Foreningssekretariatet enten på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail til Eva
Horskjær, eho@danskeadvokater.dk
Navn:______________________________

Firma:______________________________

E-mail:___________________

( ) ønsker at deltage i temadagen, kr. 550,00 + moms (sæt kryds)
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