Notits om ændring af reglerne om fjernelse af betondækningsgrave, jf.
bekendtgørelse nr. 1152 af 8. november 2004
Baggrund
Betondækningsgrave, især på privat ejendom, har igennem en længere årrække givet
anledning til debat.
I Beredskabsstyrelsens rapport fra 2002 om beskyttelsesrumsberedskabet - herunder
udviklingen på sikringsrumsområdet - anbefales det, at der iværksættes en nærmere
undersøgelse af, hvorvidt og i givet fald på hvilke betingelser betondækningsgravene, særlig
på privat grund, bør kunne fjernes i videre udstrækning end hidtil.
Beredskabsstyrelsen har vurderet, at betondækningsgrave - efter klargøring - fortsat kan
opfylde det beskyttelsesformål, de havde ved opførelsen, og at beskyttelsesrum fortsat i en
given situation kan være en relevant beskyttelse at tilbyde befolkningen. Det er således
styrelsens opfattelse, at der hverken foreligger beredskabsfaglige eller byggetekniske
grunde til at fjerne betondækningsgravene. På den anden side kan der godt ske en vis
lempelse i adgangen til at fjerne dem.
Formål
Formålet med den nye bestemmelse i § 5 a er at give kommunalbestyrelsen mulighed for på
eget initiativ at beslutte, at betondækningsgrave - specielt på private arealer - i særlige
tilfælde skal fjernes. Der skal således ikke foreligge en ansøgning om fjernelse fra
grundejeren. Fjernelsen skal i givet fald ske for kommunens regning.
Før beslutning om fjernelse af en betondækningsgrav efter § 5 a, bør kommunalbestyrelsen
især vurdere, om der – uden graven - fortsat skønnes at være en tilstrækkelig
beskyttelsesrumskapacitet til stede i det pågældende område.
Som et alternativ til den fysiske fjernelse af en betondækningsgrav kan kommunalbestyrelsen tilbyde at overdrage betondækningsgraven vederlagsfrit til grundejeren. Hvis
grundejeren modtager tilbuddet, udgår betondækningsgraven af beskyttelsesrumskapaciteten.
Ophævelse af ekspropriation
I forbindelse med en fjernelse eller en overdragelse af en betondækningsgrav beliggende på
privat grund anmodes kommunalbestyrelsen om at orientere den pågældende grundejer
om, at den ekspropriation, som har ligget til grund for placeringen af betondækningsgraven,
samtidig ophæves.
Reglerne om fjernelse af betondækningsgrave er i øvrigt uændrede, se herom Beredskabsstyrelsens orientering af 24. marts 1993 (Meddelelse nr. B-93/10).
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