
Bekendtgørelse 

Ekspropriation 
Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge 

 
Nedennævnte dage afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af Køge Bugt Motorvejen 
mellem Egedesvej og motorvejsudfletningen ved Køge, jf. lov nr. 1533 af 21. december 2010.  
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom og vedrører de i nedennævnte Fortegnelse nr. 6 opførte ejendomme. 

 
Onsdag den 18. marts 2015 

 
Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Karlemosevej 1-129 ved den nye tilslutning til 
Lyngvej. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1409 
(Boligselskabet Sjælland). 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.15 på ejendommen Karlemosevej 52, 4600 Køge. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1410. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.15 på ejendommen Lyngvej 14, 4600 Køge. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1405. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.15 på kommunevejen Ølbyvej umiddelbart syd for Køge Bugt 
Motorvejen.  
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1417.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.15 på den private fællesvej Borgegårdsvej ved det berørte areal. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb.nr. 1421.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.45 på den private fællesvej Borgegårdsvej ved det berørte areal. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb.nr. 1422. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.15 på den private fællesvej Centervej, hvor denne tilsluttes 
kommunevejen Nordhøj. 
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1273, 1401, 
1402 og 1415 (Banedanmark). 
 
 
 

Torsdag den 19. marts 2015 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Centervej 3, 4600 Køge.  
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb.nr. 1413. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 9.30 på kommunevejen Nordhøj ved det berørte areal. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb.nr. 1414. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.00 på kommunevejen Ølbyvej umiddelbart nord for Køge Bugt 
Motorvejen. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1416.  



 
Forretningen fortsætter kl. 13.15 på kommunevejen Ølbyvej umiddelbart syd for Køge Bugt 
Motorvejen. 
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 1403, 1404, 
1406, 1407, 1408, 1411, 1412, 1418, 1419, 1420 og 1423 (Køge Kommune). 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.30 i H/F Havrelyngen ved have 3. 
Ekspropriationen vedrører de haver i H/F Havrelyngen, der er opført i Fortegnelse nr. 6 under lb. nr. 
1406-75, 1406-77, 1406-79b, 1406-79c, 1406-81, 1406-87, 1406-89, 1418-03, 1418-05, 1418-11, 
1418-13, 1418-19, 1418-21, 1418-27, 1418-29, 1418-35, 1418-37, 1418-43, 1418-45, 1418-51, 1418-
53, 1418-59, 1418-61, 1418-67 og 1418-69. Haverne behandles enkeltvis efter havenummer 
begyndende med have 3 og derefter have 5 o.s.v.  
 
Grundejere, der efter det foreliggende projekt vil blive berørt af projektet, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. 
 
Fortegnelse nr. 6 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Køge Kommune, 
Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge. 
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