
  Bekendtgørelse 

SUPPLERENDE BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION 

Anlæg af den nye bane København-Ringsted 
Ringsted Kommune 

 
Nedennævnte dag afholdes en supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg 
af den nye bane København-Ringsted i Ringsted Kommune, jf. lov nr. 527 af 26. maj 2010 med ændringer jf. 
lov nr. 543 af 29. april 2015.  
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.  
 
Supplerende besigtigelse og ekspropriationen vedrører de i nedennævnte Besigtigelsesbog og Fortegnelse nr. 
54 anførte ejendomme. 

 

Torsdag den 9. juni 2016 

Forretningen begynder kl. 9.15 ved et offentligt møde på hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, hvor 
projektet vil blive gennemgået.   

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Balstrupvej 1, 4100 Ringsted,  hvor ekspropriationskom-
missionen i fornødent omfang foretager besigtigelse i marken. Ejendomme, der kun pålægges eldriftsservitut, 
vil normalt ikke blive besigtiget.  

Såfremt ekspropriationskommissionen godkender det fremlagte projekt, vil der blive foretaget ekspropriation 
til jordankre og eldriftsservitut om eftermiddagen. 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved ejendommen Balstrupvej 25, 4100 Ringsted. Ekspropriationen vedrører 
de ejendomme og brugere, der er opført i Fortegnelse nr. 54 under lb. nr. 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 
og 647. 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 Balstrupvej 11, 4100 Ringsted. Ekspropriationen vedrører de ejendomme 
og brugere, der er opført i Fortegnelse nr. 54 under lb. nr. 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 og 655. 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 ved ejendommen Balstrupvej 1, 4100 Ringsted. Ekspropriationen vedrører 
de ejendomme og brugere, der er opført i Fortegnelse nr. 54 under lb. nr. 656, 657 og 658. 

Formålet med den supplerende besigtigelse er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til tilføjelser 
i det af Banedanmark fremlagte projekt. Tilføjelsernes betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for 
de berørte lodsejere under besigtigelsen i marken. 

Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde. 

Grundejeren, der efter det foreliggende projekt vil blive berørt af projektet, modtager et eksemplar af denne 
bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. 

Kommissionens stillingtagen iht. supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning vil fremgår 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. Be-
sigtigelsesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk. 

Supplerende besigtigelsesbog og fortegnelse nr. 54 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn i 
Ringsted Kommune, Ringsted Rådhus, Skt. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. 
 
 

 

 



Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Frederiksholms Kanal 4B, 2., 1220 København K.   

Tlf. 33 92 72 30 Komoe@Komoe.dk 
 

den 4. maj 2016 
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