
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 

Etablering af gastransmissionsledningen Baltic Pipe 
Delstrækning Ladby-Everdrup 

  
 
Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af etablering af gastransmissi-
onsledningen Baltic Pipe, jf. naturgasforsyningslovens § 55, stk. 1 og landsplandirektiv for Bal-
tic Pipe, bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører delstrækningen Ladby-Everdrup i Næstved Kommune. 
 
 

Mandag den 4. november 2019 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde på Herlufsholm Idrætscenter, 
Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i mar-
ken efter følgende tidsplan: 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.00 med besigtigelse af strækningen fra st. 40.065 til st. 42.580.  
Mødested: Sorøvej, 4700 Næstved, hvor ledningen krydser (ca. st. 41.360) 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 42.580 til st. 45.450. 
Mødested: Vridsløsevej 5, 4700 Næstved (ca. st. 43.600) 
 

 
Tirsdag den 5. november 2019 

 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af strækningen fra st. 45.450 til st. 47.100.  
Mødested: Kalsagervej, 4700 Næstved, hvor ledningen krydser (ca. st. 46.000) 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 47.100 til st. 48.500. 
Mødested: Landevejen, 4684 Holmegaard, hvor ledningen krydser (ca. st. 48.000) 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.00 med besigtigelse af strækningen fra st. 48.500 til st. 51.320. 
Mødested: Stationsvej, 4684 Holmegaard, hvor ledningen krydser (ca. st. 50.390) 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 51.320 til st. 54.460. 
Mødested: Nr Tvedvej, 4684 Holmegaard, hvor ledningen krydser (ca. st. 52.820) 
 

 
 
 
 



Tirsdag den 12. november 2019 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af strækningen fra st. 54.460 til st. 56.410.  
Mødested: Gambakkevej, 4684 Holmegaard, hvor ledningen krydser (ca. st. 55.200) 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 med besigtigelse af strækningen fra st. 56.410 til st. 60.240. 
Mødested: Tågeskovvej, 4733 Tappernøje, hvor ledningen krydser (ca. st. 58.280) 
 
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 fremgår af kommissionens forhandlingsprotokol, 
og en udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne be-
kendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigel-
sesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
Energinets forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 
eftersyn på Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 
 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

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

 
Den 27. september 2019 

 
Sine H. Kjeldsen 
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