
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 

 

Udbygning af Den Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad 
 

Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af Den Fynske 

Motorvej mellem Odense Vest og Gribsvad, jf. lov nr. 524 af 26. maj 2010.   

 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 

fast ejendom og vedrører delstrækningen Odense V - Gribsvad i Odense Kommune og Assens 

Kommune. 

 

 

Torsdag den 4. oktober 2018 

 

Forretningen begynder kl. 10.00 med et offentligt møde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 

30, 5492 Vissenbjerg, hvor projektet vil blive gennemgået. 

 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken efter 

følgende tidsplan: 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra km. 169.67 til 

ejerlavsgrænsen mellem Spedsbjerg, Ubberud og Radby By, Ubberud (km. 171.90). 

Mødested: På Spedsbjergvej hvor motorvejen krydser (km. 171.60). 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 15.00 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra ejerlavs-

grænsen mellem Spedsbjerg, Ubberud og Radby By, Ubberud (km. 171.90) til ejerlavsgrænsen 

mellem St. Korsebjerg, Ubberud og Kildebjerg, Vissenbjerg (km. 173.50). 

Mødested: Ved bygningerne på ejendommen Korsebjergvej 14, 5492 Blommenslyst. 

 

 

Fredag den 5. oktober 2018 

 

Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra ejerlavsgrænsen 

mellem St. Korsebjerg, Ubberud og Kildebjerg, Vissenbjerg (km. 173.50) til hvor Kel-

strupskovvej føres under motorvejen (km. 175.60). 

Mødested: På Kelstrupvej ved parkeringsarealet øst for Skallebølle Skole, Kelstrupvej 84, 5492 

Vissenbjerg (km. 174.10). 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.30 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra Kel-

strupskovvejs underføring af motorvejen (km. 175.60) til ejerlavsgrænsen mellem Skovsby By, 

Vissenbjerg og Koelbjerg By, Vissenbjerg (km. 177.00). 

Mødested: På samkørselspladsen ved Søndersøvej (km. 176.40). 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra ejerlavsgrænsen 

mellem Skovsby By, Vissenbjerg og Koelbjerg By, Vissenbjerg (km. 177.00) til ejerlavsgræn-

sen mellem Koelbjerg By, Vissenbjerg og Ny Grøftebjerg Gde., Vissenbjerg (km. 177.80). 

Mødested: Ved privat fællesvej Bøgebjerglunds tilslutning til Koelbjergvej (km. 177.40) 



 

Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra ejerlavs-

grænsen mellem Koelbjerg By, Vissenbjerg og Ny Grøftebjerg Gde., Vissenbjerg (km. 177.80) 

til nord for ejendommen Gammellundvej 20, 5492 Vissenbjerg (km. 178.80). 

Mødested: Ved privat fællesvej Grøftebjergvejs tilslutning til Grøftebjergvej (km. 178.30) 

 

 

 

Tirsdag den 9. oktober 2018 

 

Forretningen begynder kl. 10.00 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra nord for ejen-

dommen Gammellundvej 20, 5492 Vissenbjerg (km. 178.80) til ejerlavsgrænsen mellem An-

debølle By, Vissenbjerg og Gadsbølle By, Vissenbjerg (km. 179.60). 

Mødested: Ud for ejendommen Gadsbøllevej 100, 5492 Vissenbjerg (st. 179.45). 

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra ejerlavsgrænsen 

mellem Andebølle By, Vissenbjerg og Gadsbølle By, Vissenbjerg (km. 179.60) til umiddelbart 

vest for stiunderføringen af Lille Roldvej (km. 181.10). 

 

Mødested: Ud for ejendommen Lille Roldvej 13, 5492 Vissenbjerg (km. 180.90). 

 

 

Onsdag den 10. oktober 2018 

 

Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra umiddelbart vest 

for stiunderføringen af Lille Roldvej (km. 181.10) til umiddelbart vest for hvor Roldvej føres 

under motorvejen (km. 181.60). 

Mødested: På Roldvej hvor motorvejen krydser (km. 180.90). 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.30 med besigtigelse af motorvejsstrækningen fra umiddelbart 

vest for hvor Roldvej føres under motorvejen (km. 181.60) til hvor Middelfartvej føres under 

motorvejen (km. 182.30). 

Mødested: Ved vejareal øst for ejendommen Middelfartvej 167, 5492 Vissenbjerg (km. 

181.50). 

 

 

Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det af Vej-

direktoratet fremlagte projekt. Anlæggets 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 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 fremgå 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  

Vejdirektoratets forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offent-

ligt eftersyn på Odense Kommune, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense og Assens Kommune, 

Rådhus Allé 5, 5610 Assens. 

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

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

www.komoe.dk  

 

Den 29. august 2018 

 

Henrik Hansen 
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