
  Bekendtgørelse    

Besigtigelse og Ekspropriation 

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund 

Tilslutning til Frederikssundsvej 

 

 

Nedennævnte dag afholdes en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af 

etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014. 

 

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

ejendom, vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 17 opførte ejendomme i Frederikssund Kommune. 

 

 

Tirsdag den 31. oktober 2017 

 

Besigtigelse 

Besigtigelsesforretningen begynder kl. 9.15 på Store Rørbækvej ud for ejendommen Store Rørbækvej 1, 

3600 Frederikssund, hvor projektet vil blive gennemgået. 

Herefter vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse af de berørte 

ejendomme. 

Ekspropriation 

Under forudsætning af at kommissionen godkender projektet, vil der i umiddelbar forlængelse af 

besigtigelsen ske ekspropriation fra de berørte ejendomme efter følgende omtrentlige tidsplan: 

 

Forretningen begynder kl. 10.15 på ejendommen Store Rørbækvej 1, 3600 Frederikssund.  

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 17 under lb.nr. 23.  

  

Forretningen fortsætter ca. kl. 12.30 ud for ejendommen Store Rørbækvej 3C, 3600 Frederikssund. 

Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Fortegnelse nr. 17 under lb.nr. 25 og 94. 

 

Begge ejendomme tilhører Frederikssund Kommune. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 12.45 ud for ejendommen Store Rørbækvej 1, 3600 Frederikssund.  

Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Fortegnelse nr. 17 under lb.nr. 21, 21A, 23A og 24. 

 

Alle ejendomme tilhører Vejdirektoratet. 

 

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

efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne bekendtgørelse og bedes 

orientere eventuelle brugere om sagen. 

 

Fortegnelse nr. 17 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Frederikssund Kommune, 

Torvet 2, 3600 Frederikssund. 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

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

Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 

Den 27. september 2017 

 

 

Henrik Hansen 


