
Bekendtgørelse 

EKSPROPRIATION 
Femern Bælt – danske jernbaneanlæg 

Udskiftning af bro over jernbanen for Lov Landevej 
 

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af danske 
jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. 
Projektet vedrører udskiftning af den vejbærende bro for Lov Landevej i Næstved Kommune. 
 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation 
vedrørende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 23 
opførte ejendomme i Næstved Kommune.  

 
 

Torsdag d. 23. februar 2017 
 

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Landevejen 33, Lov, 4700 Næstved. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov-
004. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.00 på ejendommen Landevejen 8A, Lov, 4700 Næstved. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov-
003. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 på ejendommen Hovedgaden 30,1., Lov, 4700 Næstved. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov-
007. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.15 på ejendommen Landevejen 31, Lov, 4700 Næstved. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov-
008. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 12.00 på ejendommen Lovvej 30, Lov, 4700 Næstved. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. lov-
001. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.15 på ejendommen Landevejen 6, Lov, 4700 Næstved. 
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i fortegnelse nr. 23 under lb. nr. 28, 
29, lov-002, lov-005, lov-006, lov-009 og lov-010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 23 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Næstved 
Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 
 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne,  
Frederiksholms Kanal 4B, 2. sal, 1220 København K.  

Tlf. 33 92 72 30, Komoe@Komoe.dk. 
d. 20. januar 2017 

 
 

Henrik Hansen 
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