
Bekendtgørelse 

Besigtigelse 

Ringsted-Femern Banen 

 

 
Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af Ringsted-Femern Banen, udbygning 

af banestrækningen Ringsted - Vordingborg, delstrækning Vordingborg, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015. 

 

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

ejendom. 

 

Tirsdag den 8. marts 2016 

 
Forretningen begynder kl. 9.15 med et offentligt møde i Medborgerhuset på Skovvej 2, 4760 

Vordingborg. 

Mødet forventes at vare ca. 2 timer. 

 

Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage en besigtigelse i marken 

efter nedenstående plan. 

 

Kl. 12.00: Besigtigelse fra ca. st. 119.000 - 119.530, som er banestrækningen, nord for 

Orevej/Volmersgade, langs matr.nr. 45b og 45r Ore, Vordingborg Jorder. 

Mødested: Ud for Marienbergvej 94, 4760 Vordingborg, ved den nordlige ende af bygningen 

(Godshotellet). 

 

Kl. ca. 13.00: Besigtigelse fra ca. st. 119.530 - 119.950, som er banestrækningen fra 

Orevej/Volmersgade til Masnedsund. 

Mødested: Ved bagsiden af Lidl Vordingborg, Marienbergvej 104, 4760 Vordingborg. 

 

 

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 Vordingborg 

Kommune, Rådhuset, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.  

 
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 5. februar 2016 

 

 
Helle S. Andersen 
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