
  Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 Anlæg af den nye bane København-Ringsted, Ringsted 2018  

i Ringsted Kommune 
 

Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af den nye bane, København-
Ringsted, Ringsted 2018, km 61.450-62.500, jf. lov nr. 527 af 26. maj 2010. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.   

 
Tirsdag den 21. oktober 2014 

Besigtigelse: 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde på Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ring-
sted, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken. Ejendom-
me, der kun pålægges eldriftsservitut samt eksisterende veje, som eksproprieres midlertidigt til adgangsvej, 
vil normalt ikke blive besigtiget. 
 
Kl. 11.00 besigtiges arealer umiddelbart vest for Østre Ringvej, matr.nre. 3o og 4aq Balstrup, Ringsted Jor-
der. Mødested: For enden af Dyssegårdsvej ved Dyssegårdsvej 36, 4100 Ringsted. 
Kl. ca. 11.30 besigtiges areal på matr.nr. 3y Balstrup, Ringsted Jorder. Mødested: Dyssegårdsvej 36, 4100 
Ringsted. 
Kl. ca. 12.00 besigtiges areal på matr.nr. 3s Balstrup, Ringsted Jorder. Mødested: Dyssegårdsvej 21, 4100 
Ringsted. 
Kl. ca. 12.30 besigtiges areal på matr.nr. 3r Balstrup, Ringsted Jorder. Mødested: Ved porten til Dansk Auto 
Logik A/S på Dyssegårdsvej, 4100 Ringsted. 
Kl. ca. 13.00 besigtiges areal på matr.nr. 9ac Balstrup, Ringsted Jorder. Mødested: Ved porten til S B Tag-
service ApS på Dyssegårdsvej, 4100 Ringsted. 

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 de foreliggende projekter 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 Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ring-
sted. 

 
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Frederiksholms Kanal 4B, 2., 1220 København K.  Tlf. 33 92 72 30 
 

19. september 2014 
 

Helle S. Andersen 


	19. september 2014
	Helle S. Andersen

