
  Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION 
Elektrificering af jernbanestrækningen 

Køge Nord - Næstved 
Næstved kommune 

 
På nedennævnte dag afholdes besigtigelses- og ekspropriationsforretninger i anledning af elektrifi-
ceringen af jernbanestrækningen Køge Nord – Næstved, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretnin-
gerne vedrører udskiftning af broen ved Ravnstrupvej i Næstved Kommune.  
 
Forretningerne afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom og vedrører de i nedennævnte besigtigtigelsesbog samt Arealfortegnelse nr. 4 opførte 
ejendomme. 
 

Mandag den 22. juni 2015 
 

Ravnstrupvej 
Besigtigelse  
Besigtigelsesforretningen begynder kl. 9.15 ud for ejendommen Ravnstrupvej 28, 4684 Holme-
gaard, hvor projektet vil blive gennemgået. 

Herefter vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse af de berørte 
ejendomme.  

Ekspropriation  
Under forudsætning af kommissionens godkendelse af projektet vil der i forlængelse af besigtigel-
sen ske ekspropriation fra de berørte ejendomme.  

Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Arealfortegnelse nr. 4 under lb.nre. 079 - 
086 og vil foregå efter følgende omtrentlige tidsplan:  
Ekspropriationssorretningen begynder ca. kl. 10.45 ud for ejendommen Ravnstrupvej 28, 4684 
Holmegaard. Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 4 under lb.nre. 
079 og 079/Br001.  

Forretningen fortsætter ca. kl. 13.00 på ejendommen Ravnstrupvej 24, 4684 Holmegaard. Ekspro-
priationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 4 under lb.nr. 080.  

Forretningen fortsætter ca. kl. 15.00 ud for indkørslen til ejendommen Ravnstrupvej 21, 4684 Hol-
megaard. Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Fortegnelse nr. 4 under lb.nre. 
081, 082, 083, 084, 085 og 086.  

Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde.  

Grundejere, der efter det foreliggende projekt vil blive berørt af projektet, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.  

Besigtigelsesbog og Fortegnelse nr. 4 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn i 
Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.  
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