
Rene hænder? 
På Roskilde Kommunes hjemmeside forsøger den socialdemokratiske borgmester Joy 
Mogensen at forklare borgerne om fornuften i ekspropriationen af 60 ha jord, som tilhører 
Keld Bjergegaard, indehaver af gartnerivirksomheden Bo Grønt PlanteRiget. 
Det falder ikke heldigt ud. Borgmesteren bedyrer, at »alt, hvad Roskilde Kommune gør, naturligvis 
sker inden for lovens rammer.« Og så skulle den sag vist være i orden. Borgmesteren har rene 
hænder.

Borgerne, som kommenterer borgmesterens udtalelse på hjemmesiden, er ikke enige. Så megen 
anstændighed eksisterer der dog i Roskilde Kommune, at man lader borgerne kommentere 
borgmesterens snak i umiddelbar forlængelse.

Borgerne har selvfølgelig for længst gennemskuet, at der her er tale om et kommunalt overgreb mod 
en sagesløs privat virksomhedsejer, hvis konstruerede forseelse er, at han ikke vil sælge sin jord til 
den pris, som kommunen dikterer.

Borgmesteren henviser til, at byrådet har vedtaget en lokalplan, og at selv samme byråd med 
hjemmel i planloven kan gennemføre en ekspropriation, hvis der ikke kan opnås enighed med en 
lodsejer.

Borgmesteren har ret i, at planloven giver hjemmel til ekspropriation med henblik på at 
gennemføre en lokalplan, men deri ligger netop problemet. De kommunale myndigheder landet 
over har efterhånden udvidet definitionen af begrebet ”almenvellet” så meget, at det kan omfatte 
stort set alt, hvad en kommunalbestyrelse beslutter er almenvellet. Dermed er grundlovens 
beskyttelse af den private ejendomsret sat ud af kraft, og det var næppe hensigten, da planloven blev 
vedtaget. Lovgiverne har undervurderet den kommunale samvittighedsløshed. Lodsejeren, Keld 
Bjergegaard, deltager selv i debatten på kommunens hjemmeside og forklarer, at kan ikke kunne 
acceptere kommunens købstilbud og derfor besluttede at beholde sin jord.

Dermed burde den sag være sluttet, og kommunen burde have konstateret, at lokalplanen ikke 
kunne gennemføres. Men kommunen har røveriretten på sin side. Der er allerede disponeret over 
jorden uden ejerens medvirken, og kommunen beslutter derfor at gennemføre et kommunalt 
lovhjemlet røveri. Kan man ikke blive enig med en sælger, så tager man sig selv til rette. Lige som 
vi kender det fra beretningerne fra kriminelle miljøer. Men fuldt lovligt er det, siger borgmesteren, 
og hun har sikkert ret.

Herefter har rigets lovgivende forsamling kun ét at gøre, og det hellere i dag end i morgen: Se at få 
genoprettet den grundlovssikrede ejendomsret, så kommunale myndigheder ikke mere i 
snæversynet magtbrynde kan feje en privat lodsejer til side til fordel for et privat foretagende, der 
gerne vil bruge arealet til en musikfestival i otte dage om året.

Borgmesteren gør på kommunens hjemmeside et stort nummer ud af, at medierne helt har 
misforstået det faktum, at Roskilde Festival nogenlunde samtidig med ekspropriationsforretningen 
har foræret kommunen 7,5 mio. kr. til et idrætsanlæg. De to ting har intet med hinanden at gøre, 
bedyrer borgmesteren. Det skal da nok have sin rigtighed, men det gør ikke det offentlige tyveri 
bedre. Sagen lugter i forvejen. Det lille mellemspil med gaven til kommunen får den til at stinke.

Her er behov for, at lovgivningsmagten sætter sig igennem og tager det faktum alvorligt, at hvert 
enkelt medlem i forbindelse med valget har skrevet under på at ville overholde Danmarks Riges 
Grundlov. Så gør det!                                                                            Jyllands Posten 02-03-2012
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