
  Bekendtgørelse 
 

 

Ekspropriation 

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund 
 
 

 
Nedennævnte dage afholdes ekspropriationsforretning i anledning af etablering af Ny Fjordforbindelse ved 
Frederikssund i Frederikssund Kommune, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014.   
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 
 
Ekspropriationen vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 5 opførte ejendomme.  

 
 

Onsdag den 25. maj 2016 
 
Forretningen begynder kl. 9.15 ved bygningerne på ejendommen på Tørslevvej 53, 3630 Jægerspris. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 27. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 10.15 ved bygningerne på ejendommen Tørslevvej 39B, 3630 Jægerspris. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 28. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved bygningerne på ejendommen Gadehøjvej 5, 3630 Jægerspris. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 29. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 14.45 ved bygningerne på ejendommen Gammel Færgegårdsvej 50, 3630 
Jægerspris. Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 31. 
 
 

Torsdag den 26. maj 2016 
 
Forretningen begynder kl. 9.15 på ejendommen Gammel Færgegårdsvej 52, 3630 Jægerspris. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 34. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 10.00 på Gammel Færgegårdsvej ved st. 5.2.  
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 32 og 33.  
 
Forretningen fortsætter kl. 13.15 på ejendommen Gammel Færgegårdsvej 11, 3630 Jægerspris. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 30 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 14.00 på Gammel Færgegårdsvej ved st. 5.8.  
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 35. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 15.30 ud for ejendommen Tørslevvej 41, 3630 Jægerspris. Ekspropriationen 
vedrører de ejendomme, der er opført i fortegnelsen under lb.nr. 4, 5 og 26.  
 
 
 

 

  Vend      



  Bekendtgørelse 
 

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

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

Ekspropriationsmateriale, Fortegnelse nr. 5, Rute 53 Frederikssund-Elverdam, Etape 14210, Roskilde 
Fjord-Forbindelsen, st. 4.300-6.200, med tilhørende planer, er fremlagt til offentligt eftersyn hos 
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 21. april 2016 

 
 

Henrik Hansen 
 

 
 
 
 

  Vend      


