
  Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg  

Svendborg Kommune 
Nedennævnte dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en støjskærm ved Sundbrovej, 
Svendborg, mellem Johannes Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej. 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.   

 
Tirsdag den 3. februar 2015 

Besigtigelse: 
Forretningen begynder kl. 10.00 med et offentligt møde på Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, Svend-
borg,  hvor projektet vil blive gennemgået. 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken.  Hvilke 
lokaliteter der skal besigtiges vil blive aftalt med de fremmødte lodsejere dels på det indledende møde, dels 
på de anførte mødesteder. De anførte tidspunkter for mødesteder i marken er omtrentlige, idet kommissio-
nens ankomsttid vil være afhængig af, hvilke spørgsmål der bliver rejst undervejs. 
 
Kl. 13.00 besigtiges berørte arealer og ejendomme vest for Sundbrovej. Besigtigelsen omfatter ejendommene 
Høje Bøge Vej 62 og Bontvedvej 4 - 28 (lige numre). 
Mødested: Ved ejendommen Høje Bøge Vej 62 (matr.nr. 30b Skt. Jørgens, Svendborg Jorder).  
 
Kl. ca. 14.30 fortsætter besigtigelsen af berørte arealer og ejendomme vest for Sundbrovej.  Besigtigelsen 
omfatter ejendommene Bontvedvej 30 - 52 (lige numre). 
Mødested: Ved ejendommen Bontvedvej nr. 30 (matr.nr. 48a Sørup, Svendborg Jorder). 

 
Onsdag den 4. februar 2015 

Kl. 9.00 besigtiges berørte arealer og ejendomme øst for Sundbrovej. Besigtigelsen omfatter ejendommene 
Høje Bøge Vej 52A-52E, 54A, 54E og 56. 
Mødested:  Ved ejendommen Høje Bøge Vej 52E (matr.nr. 31h Skt. Jørgens, Svendborg Jorder).  
 
Kl. ca. 10.00 besigtiges berørte arealer og ejendomme øst for Sundbrovej. Besigtigelsen omfatter ejendom-
mene Fruerskovvej 23 - 33 (ulige numre). 
Mødested:  Nordenden af Fruerskovvej ved ejendommen Fruerskovvej 33 (matr.nr. 14r Skt. Jørgens, Svend-
borg Jorder).  
 
Generelt: 
Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til det fremlagte projekt. 
Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere under besigtigelsen i 
marken.   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 bekendtgørelse. Andre interesserede 
vil kunne rekvirere udskriften i Kommissariatet. 
Besigtigelsesmateriale er fremlagt til offentligt eftersyn på Svendborg Kommune, Rådhuset, Ramsherred 5, 
5700 Svendborg.  

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Frederiksholms Kanal 4B, 2., 1220 København K.  Tlf. 33 92 72 30 

2. januar 2015 
Henrik Hansen 
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