
  Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
Elektrificering af jernbanestrækningen 

Køge Nord - Næstved 
Køge kommune 

 
På nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af elektrificeringen af jernbane-
strækningen Køge Nord – Næstved, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af 
servitut om eldrift, fældning af beplantning, der udgør en risiko for det kommende kørestrømsan-
læg.  
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom 

Torsdag den 2. juni 2016 
 

Besigtigelsesforretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde i Herfølgehallen, Vordingborg-
vej 124D, 4681 Herfølge, hvor projektet vil blive gennemgået for så vidt angår den del af elektrifi-
ceringsprojektet, som er beliggende i Køge Kommune (sydlig del). 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken. 
Ejendomme, der alene pålægges eldriftsservitut eller berøres i mindre omfang af fældning af be-
plantning, vil normalt ikke blive besigtiget. 
Forretningen fortsætter kl. 13.45 ud for ejendommen Vordingborgvej 68, 4681 Herfølge. Forretnin-
gen vedrører ejendommen matr.nr. 1d Svansbjerg By, Herfølge.  
Forretningen fortsætter kl. 14.30 på adressen Slimmingevej 2, 4682 Tureby. Forretningen vedrører 
ejendommen matr.nr. 2f m.fl. Tolstrup Gde. Sædder. 
Forretningen fortsætter kl. 15.15 på adressen Ankerstræde 12, 4682 Tureby. Forretningen vedrører 
ejendommen matr.nr. 62i Herfølge By, Herfølge. 
 
Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det af Ba-
nedanmark fremlagte projekt. Projektets 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 projektet, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.  
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres, modtager et eksemplar af denne bekendtgø-
relse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen. 
Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af Kommissionens forhandlingsprotokol, og en 
udskrift heraf vil, når ekspropriationsforretninger senere på året er afholdt, blive fremsendt til de 
lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne bekendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere 
udskriften i Kommissariatet.  
Det samlede besigtigelsesmateriale er fremlagt til offentligt eftersyn i Køge Kommune, Køge Råd-
hus Torvet 1, 4600 Køge. 
 
 



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

Tlf. 33 92 72 30 Komoe@Komoe.dk  
 

Den 29. april 2016 
 

Helle S. Andersen 
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