
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
Femern Bælt – danske jernbaneanlæg 

Udskiftning af vejbærende broer over jernbanen på Sjælland 
 

Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af nye vejbærende broer over 
jernbanen mellem Ringsted og Vordingborg. 
  
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom. 
 
 

Tirsdag den 9. september 2014 
 
Forretningen begynder kl. 9.15 ved kommunevejen Havrebjergvejs overføring over jernbanen, hvor 
projektet for anlæg af en ny bro over banen vil blive gennemgået, og hvor 
ekspropriationskommissionen i fornødent omfang vil foretage besigtigelse af de berørte ejendomme. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved kommunevejen Tyvelsevejs overføring over jernbanen, hvor 
projektet for anlæg af en ny bro over banen vil blive gennemgået, og hvor 
ekspropriationskommissionen i fornødent omfang vil foretage besigtigelse af de berørte ejendomme. 
 
 

Onsdag den 10. september 2014 
 

Forretningen begynder kl. 9.15 ved  kommunevejen Ravnstrupvejs overføring over jernbanen, hvor 
projektet for anlæg af en ny bro over banen vil blive gennemgået, og hvor 
ekspropriationskommissionen i fornødent omfang vil foretage besigtigelse af de berørte ejendomme. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.00 ved kommunevejen Englebjergvejs overføring over jernbanen, hvor 
projektet for anlæg af en ny bro over banen vil blive gennemgået, og hvor 
ekspropriationskommissionen i fornødent omfang vil foretage besigtigelse af de berørte ejendomme. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.00 ved kommunevejen Myrupvejs overføring over jernbanen, hvor 
projektet for anlæg af en ny bro over banen vil blive gennemgået, og hvor 
ekspropriationskommissionen i fornødent omfang vil foretage besigtigelse af de berørte ejendomme. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til de af 
Banedanmark fremlagte projekter for nye broer. Anlæggenes 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 anlæggene, kan møde og udtale sig om projekterne samt foreslå ændringer.  

Grundejere, der efter de foreliggende projekter berøres af anlæggene, modtager et eksemplar af denne 
bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen.   

Kommissionens stillingtagen til projekterne 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 vedrørende broen for Havrebjergvej er fremlagt til 
offentligt eftersyn hos Ringsted Kommune, Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. 
Besigtigelsesmateriale med tilhørende planer vedrørende de øvrige broer er fremlagt til offentligt 
eftersyn hos Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 
 
 

 
 

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 11. juli 2014. 

 
 

Henrik Hansen 
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