
Bekendtgørelse 

Besigtigelse 

Ringsted-Femern Banen 

 

 
Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af udvidelsen af jernbanen 

mellem Orehoved og Holeby, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015. 

 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom. 

 

Onsdag den 7. oktober 2015 

 
Forretningen begynder kl. 9.30 med et offentligt møde på Højbygaard Papirfabrik, Fabriksvej 2, 4960 

Holeby, hvor projektet vil blive gennemgået. 

 

Efter mødet og på nedenstående dage vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage en 

besigtigelse i marken efter nedenstående plan. 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved Engmosevejs underføring under banen. Besigtigelsen vedrører 

ca. St. 221.817 – 223.580, som er banestrækningen mellem Guldborgsund og Hulemosevej. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 ved overføringen af Hulemosevej, 4800 Nykøbing F. 

Besigtigelsen vedrører ca. St. 223.640 – 224.700, som er banestrækningen fra Hulemosevej til 

Nystedvej. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 15.30 ved bygningerne på Nystedvej 10, 4891 Toreby L. Besigtigelsen 

vedrører ca. St. 224.700 – 225.960, som er banestrækningen vest for Nystedvej. 

 

Torsdag den 8. oktober 2015 
 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for Brædder Allé 6, 4891 Toreby L. Besigtigelsen vedrører ca. St. 

225.960 – 227.050, som er banestrækningen omkring Åmarksvej. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 ved underføringen Møllevej, 4891 Toreby L. Besigtigelsen 

vedrører ca. St. 227.050 – 228.100, som er banestrækningen omkring Flintinge Å og Møllevej. 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved Skovstrædets underføring under banen. Besigtigelsen vedrører 

ca. St. 228.100 – 230.120, som er banestrækningen omkring Skovstræde og Ved Teglskoven til 

Teglskoven/Østerskov. 

 

Onsdag den 28. oktober 2015 

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ved overføringen af Birketvej, 4891 Toreby L. Besigtigelsen vedrører 

ca. St. 230.120 – 231.600, som er banestrækningen fra Teglskov/Østerskov til området ved Birketvej. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 10.45 i krydset ved Langet og Bregningevej, 4892 Kettinge. 

Besigtigelsen vedrører ca. St. 231.600 – 233.580, som er banestrækningen omkring Døllefjællelanget 

til Sakskøbing Å. 

 



Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved overføringen af Karlslundevej, 4892 Kettinge. Besigtigelsen 

vedrører ca. St. 233.580 – 234.700, som er banestrækningen fra Sakskøbing Å til området ved 

Karlslundevej.  

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 ved overføringen af Bramsløkkevej. Besigtigelsen vedrører ca. St. 

234.700 – 237.425, som er banestrækningen omkring Musse Mader over Bramsløkkevej til Musse 

Mose. 

 

Torsdag den 29. oktober 2015 

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ud for bygningerne på Bregnebølvej 1, Karlebygård, 4894 Øster 

Ulslev. Besigtigelsen vedrører ca. St. 237.400 – 239.840, som er banestrækningen omkring Musse 

Mose og Karlebyvej. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.00 ved underføringen af Kærstrupvej. Besigtigelsen vedrører ca.St. 

244.250 – 246.500, som er banestrækningen fra Nystedvej til området vest for Flaarupvej til 

underføringen af Strongnæsbækken. 

 

 

Tirsdag den 3. november 2015 

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ved underføringen af Viadukten. Besigtigelsen vedrører ca. St. 239.840 

– 242.500, som er banestrækningen fra Karlebyvej til øst for Nystedvej. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.15 ved overføringen af Flaarupvej. Besigtigelsen vedrører ca. St. 

242.500 – 244.250, som er banestrækningen fra Nystedvej til området ved Flaarupvej. 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 i krydset ved Mosevej og Errindlevvej. Besigtigelsen vedrører ca. St. 

246.500 – 248.400, som er banestrækningen fra Strongnæsbækken til området ved Errindlevvej. 

 

Onsdag den 4. november 2015 

 

Forretningen begynder kl. 9.15 ved overføringen af Højbygårdvej. Besigtigelsen vedrører ca. St. 

248.400 – 252.100, som er banestrækningen fra Sognevejen til og med Ladhavevej. 

 

Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det af 

Banedanmark fremlagte projekt. Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de 

berørte lodsejere under besigtigelsen i marken.  

De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere.  

Enhver der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.  

Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne 

bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen.   

Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, og en 

udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne bekendtgørelse. 

Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i Kommissariatet. 

 



Besigtigelsesmateriale med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn hos Guldborgsund 

Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. og Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo 

 

 

 
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Frederiksholms Kanal 4B, 2. sal, 1220 København K. 

Tlf. 33 92 72 30, Komoe@Komoe.dk. – www.komoe.dk 

 
den 4. september 2015 

 
Helle S. Andersen 

mailto:Komoe@Komoe.dk

