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Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 9.00 samledes kommis-
sionen i Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønne-
gade 10, 4700 Næstved for at afholde besigtigelse i 
anledning af udbygning af danske jernbanelandanlæg 
mellem Ringsted og Holeby, delstrækningen Næstved 
By, i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen.  

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Henrik Hansen, det af transport-, 
bygnings- og boligministeren udpeget medlem af 
kommissionen, Søren G. Nielsen samt de fra Den Fæl-
leskommunale Liste for Øernes Område udtagne med-
lemmer, Bent Jørgensen og Johannes Studstrup. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

Som repræsentant for Næstved Kommune mødte Pe-
ter Nielsen. 

For Banedanmark mødte projektchef Jens Aalund, 
landinspektør Klavs Petersen, landinspektør Carsten 
Jørgensen, Klavs V. Larsen og Daniel Møller. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

Kommissarius fremlagde brev af 14. oktober 2016 fra 
Transport- og Bygningsministeriet, hvori ministeriet 
har anmodet kommissarius om at forelægge projektet 
for ekspropriationskommissionen.   

Kommissaris fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale Besigtigelse – Forslag til 
tekniske bestemmelser. Ringsted Femern banen, Ud-
bygning af banestrækningen, Sjælland – Næstved By 
med tilhørende oversigts-og besigtigelsesplaner, 
tegn.nr.: TNORX_1_63000_005, TNORZ_1_89100-
_001, TNORZ_1_90000_001, TNORZ_1_91000-
_001, TNORZ_1_92000_001 dateret den 12. marts 

2018 samt TNORX_3_066400_103 og TNORX_3_-
066400_104 dateret den 28. januar 2015. 

Følgende passerede: 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projek-
tet og fremlagde følgende oplysninger: 

Baggrund for projektet 

En grøn transportpolitik 

I 2008 indgik Danmark og Tyskland en traktat om 
etablering af en fast forbindelse mellem de to lande 
over Femern Bælt. Med udgangspunkt i traktaten ind-
gik regeringen (Venstre og Det Konservative Folke-
parti) sammen med Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre 
og Liberal Alliance i 2009 en trafikaftale om de over-
ordnede regler og principper for en grøn transportpo-
litik. Et af aftalens hovedprincipper er, at den kollek-
tive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst 
i trafikken, og at jernbanen skal være pålidelig, sikker 
og topmoderne. Et af elementerne til at understøtte 
dette er etablering af Femern Bælt forbindelsen med 
udbygning af jernbanen fra Ringsted. 

Femern Bælt forbindelsen åbner for en række trafikale 
perspektiver i form af flere tog til Tyskland, herunder 
en overflytning af godstrafik fra strækningen via Pad-
borg og flere indenlandske regionaltog på jernbanen 
fra Ringsted til syd for Holeby.  

Udbygning af banestrækningen fra Ringsted til Ho-
leby vil sammen med Den nye Bane København-
Ringsted og Femern Bælt forbindelsen udgøre en styr-
kelse af infrastrukturen, idet strækningen forbinder 
Skandinavien med resten af Europa.  
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Den opgraderede og elektrificerede jernbane medfører 
kortere rejsetider på strækningen generelt, men også 
på den øvrige landsdelstrafik, da gods- og persontra-
fik, der i dag primært kører over Fyn og Jylland, får 
afkortet rejsen væsentligt.  

Lovgrundlag 

Folketinget vedtog den 28. april 2015 Lov om anlæg 
og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg i Danmark (Lov nr. 575 af 
4/05/2015) Anlægsloven er grundlaget for udbygnin-
gen af jernbanestrækningen fra Ringsted til Masnedø 
og fra Orehoved til syd for Holeby. 

Forud for vedtagelsen af anlægsloven har Banedan-
mark siden 2009 arbejdet iht. Lov om projektering af 
fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 
landanlæg i Danmark (Lov nr. 285 af 15/04/2009). Ba-
nedanmark har i perioden gennemført de indledende 
undersøgelser om udbygning, opgradering og elektri-
ficering af de eksisterende jernbanestrækninger Ring-
sted-Masnedø og Orehoved–syd for Holeby.  

Iht. projekteringsloven og aktstykke 149 af 11. juni 
2011 er der desuden gennemført forlods overtagelse af 
ca. 90 ejendomme langs banen, som vurderes at blive 
berørt af projektet i væsentlig omfang.  

I henhold til Lov om elektrificering af jernbanen (Lov 
nr. 609 af 12/6/2013) og aktstykke 97 af 13. marts 
2013 er der siden 2013 gennemført arealerhvervelse af 

arealer til udskiftning og forhøjelse af 22 vejbærende 
broer på Sjælland, Falster og Lolland med henblik på 
at kunne igangsætte fremrykkede aktiviteter som led i 
Vækstplan DK. Arbejdet med forhøjelse af 18 vejbæ-
rende broer på Lolland og Falster blev igangsat foråret 
2014, og pågår forsat. Herudover er der igangsat faca-
deisolering af boliger, der vil blive støjpåvirket over 
Miljøstyrelsens grænseværdi på Falster og Lolland.  

§ 2 i anlægsloven bemyndiger A/S Femern Landanlæg 
til at anlægge og drive de danske landanlæg samt til at 
foretage de dispositioner, som er nødvendige med 
henblik på gennemførelsen heraf.  

De danske jernbanelandanlæg består af: 

• Udbygning af jernbaneanlægget fra Vordingborg 
til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby til 
en dobbeltsporet jernbane med dertil hørende an-
læg. 

• Elektrificering og opgradering af jernbanen, så 
passagertog kan passere med 200 km/t på stræk-
ningen fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved 
til syd for Holeby. 

• Etablering af en station ved Holeby på Lolland. 

• Etablering af en ny jernbanebro over Masned-
sund og en enkeltsporet jernbaneklapbro over 
Guldborgsund. 

 

 
Figur 1: Oversigt over anlægsprojekter på strækningen 
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§ 27 i Anlægsloven bemyndiger Transportministeren 
til at ekspropriere de arealer og rettigheder, der er nød-
vendige for projektets gennemførelse, samt til at på-
lægge ejendomme beliggende langs anlægget servitut 
om eldrift. 

Grænsefladeprojekter 

Iht. samme anlægslov etablerer Femern A/S Kyst til 
Kyst forbindelsen, som indbefatter etablering af en 
sænketunnel mellem Puttgarden i Tyskland og Rødby-
havn med kombineret jernbane og vejforbindelse med 
dertil hørende anlæg.  

Ved selvstændig anlægslov (Lov nr. 737 af 
01/06/2015) anlægger Vejdirektoratet i tilknytning til 
Ringsted-Femern projektet en ny vej- og jernbanebro 
over Storstrømmen, så de 2 banestrækninger på hhv. 
Masnedø og Falster forbindes.    

Vurdering af virkninger på miljøet 

VVM-processen for jernbanelandanlægget blev delt 
op i to faser: en idéfase og en undersøgelsesfase til 
brug for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, som i 
dette projekt benævnes Miljøredegørelsen. 

Der blev gennemført høringer under VVM’ens idéfase 
fra den 15. september til den 1. november 2009.  

På baggrund af høringssvar og tekniske undersøgelser 
udarbejdede Banedanmark udkast til Miljøredegø-
relse, hvor projektets påvirkninger af omgivelserne 
blev nærmere beskrevet i 3 hæfter. Hovedhæftet ”Ge-
nerelle Forhold Ringsted-Holeby”, samt 2 stræknings-
opdelte hæfter dækkende hhv. Ringsted-Orehoved og 
Orehoved-Holeby. 

Materialet udgjorde grundlaget for den offentlige hø-
ring, som blev gennemført fra den 11. februar til den 
1. maj 2011. I høringsperioden blev der afholdt seks 
borgermøder. 

På baggrund af de indkomne høringssvar blev projek-
tet justeret og tilrettet i fornødent omfang. Samtidig 
blev der indledt dialog med de berørte kommuner om 
eventuelle tilkøb i forhold til lokale ønsker om afledte 
projekter. 

Den endelige udgave af Miljøredegørelsen forelå i ok-
tober 2012 og indeholdt en beskrivelse af to grundløs-
ninger omfattende udbygning og opgradering til hen-
holdsvis 160 km/t og 200 km/t samt elektrificering. 
Efterfølgende er der i transportaftale af 21. marts 2013 
om ”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” 
truffet politisk beslutning om at fortsætte projekterin-
gen af Grundløsning 2, som indebærer en opgradering 

til 200 km/t, samt anlæg af en fast bro over Masned-
sund.  

Miljøredegørelsen er tilgængelig på Banedanmarks 
hjemmeside www.banedanmark.dk. 

I november 2014 udgav Banedanmark et tillæg til mil-
jøredegørelsen. Tillægget indeholdt en miljø -og na-
turvurdering over de væsentlige tekniske ændringer, 
der er kommet på bordet siden udgivelsen af Miljøre-
degørelsen i 2012. Der afholdtes høring af projektæn-
dringerne i perioden fra 28. november 2014 til 5. ja-
nuar 2015.  

Implementeringsredegørelse 

Som tillæg til anlægsloven er udarbejdet en Imple-
menteringsredegørelse. Det er en sammenfattende be-
skrivelse af projektet, som det er udmøntet i Miljøre-
degørelsen og det efterfølgende tillæg og er i forhold 
til anlægsloven en uddybende anvisning på, hvorledes 
anlægsprojektet vil blive udmøntet i praksis.  

Implementeringsredegørelsen giver en beskrivelse af, 
hvorledes varetagelsen af naturhensyn og gennemfø-
relse af afværgeforanstaltninger vil ske af hensyn til 
de relevante naturinteresser, som berøres af anlægs-
projektet, herunder bl.a. af hensyn til beskyttede arter 
og naturtyper samt Natura 2000-områder.   

Myndighedsforhold 

Femern A/S og A/S Femern Landanlæg har ansvaret 
for at sikre, at udførelsen af anlægsarbejdet sker i 
overensstemmelse med anlægsloven og de rammer for 
projektet, der fremgår af de miljømæssige vurderin-
ger, samt retningslinjer, der følger af implemente-
ringsredegørelsen.  

Bemyndigelse under anlægslov 

Anlægslovens §§ 1, 2 og 12 angiver, at anlægsarbejder 
ikke kræver dispensation eller tilladelse efter §§ 50 og 
65, stk. 1 - 3, jf. kapitel 2, i lov om naturbeskyttelse og 
§ 35, stk. 1, i lov om planlægning. Desuden finder reg-
lerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlæg-
ning, §§ 20, 22 og 26a i lov om naturbeskyttelse, kapi-
tel 4 i bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og 
plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, §§ 8-13 
og 26-28 i lov om skove, kapitel 8 og 8 a i museumslo-
ven, lov om landbrugsejendomme og kapitel 1a-4 i lov 
om kystbeskyttelse ikke anvendelse ved udførelse af 
arbejder efter §§ 1, 2 og 12. Anlægsmyndigheden vil 
således få bemyndigelse til at varetage hensynene ef-
ter de nævnte lovbestemmelser. 

Anlægslovens § 22 giver anlægsmyndigheden bemyn-
digelse til at anlægge nye veje og foretage ændringer 
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af eksisterende veje, når dette er nødvendigt for an-
læggelsen og driften anlægsprojektet, uden at der træf-
fes afgørelse herom i medfør af lov om offentlige veje 
og lov om private fællesveje. 

I forhold til øvrig lovgivning skal anlægsmyndigheden 
indhente et antal tilladelser og dispensationer fra andre 
offentlige myndigheder. De væsentligste af disse tilla-
delser og dispensationer er anført herunder.  

Andre myndighedstilladelser og dispensationer 

Miljøbeskyttelsesloven 

§ 19: Kommunerne skal søges om tilladelse efter mil-
jøbeskyttelseslovens § 19 til udsætning på lodsejerare-
aler af ren og lettere forurenet jord og til genindbyg-
ning i Banedanmarks dæmningsanlæg af lettere foru-
renet jord. Ansøgninger indsendes af totalentreprenø-
ren, hvorfor tilladelser ikke vil foreligge inden ekspro-
priationsforretningen. 

§§ 27 og 28: Kommunene skal søges om tilladelse ef-
ter miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28 til udledning 
af evt. oppumpet grundvand og overfladevand. An-
søgninger indsendes af totalentreprenøren, hvorfor til-
ladelser ikke vil foreligge inden ekspropriationsforret-
ningen. 

Jordforureningsloven 

§ 50: De påtænkte jordflytninger skal anmeldes til den 
berørte kommune, jf. reglerne i jordflytningsbekendt-
gørelsen. 

Vandløbsloven 

§ 16: Kommunerne skal søges om tilladelse efter 
vandløbslovens § 16 til omlægning af vandløb. 

§ 64, stk. 2: Der er i henhold til vandløbslovens § 64, 
stk. 2 gennemført forhandlinger med kommunerne 
med henblik på udarbejdelse af vandsynsprotokoller. 
En underskrevet udgave af vandsynsprotokollerne for-
ventes at foreligge inden ekspropriationsforretningen. 

Skovloven 

§ 6: Naturstyrelsen skal søges om tilladelse efter skov-
lovens § 6 til rydning af fredskov. Tilladelse forventes 
at foreligge inden ekspropriationsforretningen. 

Naturbeskyttelsesloven 

Anlægsmyndigheden er for det beskrevne projekt be-
myndiget til at udstede tilladelser og dispensationer 
efter Naturbeskyttelsesloven. I forbindelse med pro-
jektændringer vil eventuelle tilladelser og godkendel-
ser skulle indhentes fra kommuner og ministerium jf. 
anlægslovens § 13.   

Strækningsopdelt besigtigelse 

Der skal gennemføres besigtigelse af arealer til både 
permanent og midlertidig ekspropriation samt ekspro-
priation til servitutter og rettigheder.  

Da Ringsted-Femern projektet strækker sig over i alt 
115 km, vil besigtigelserne blive opdelt i delstræknin-
ger.  

Arealer der søges eksproprieret permanent skal Ba-
nedanmark bruge til anlæg af ekstra spor, elektrifice-
ring, broer, regnvandsbassiner, teknikbygninger, kø-
restrømsanlæg, støjskærme, adgangsveje mv. Desu-
den anmodes om ekspropriation af ret til etablering af 
erstatningsnatur, som er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3. 

Arealer, der søges eksproprieret midlertidigt skal Ba-
nedanmark bl.a. bruge til jordarbejde, arbejdsveje og 
depoter i anlægsfasen samt til udsætning af råjord, 
blødbund og muldjord. 

På besigtigelsesplanerne vises også de arealer, der tid-
ligere er eksproprieret under de fremrykkede aktivite-
ter (vejbærende broer) med hjemmel i elektrificerings-
loven.  

I projektets grænseflade til den faste forbindelse (Kyst 
til Kyst Projektet) og Femern A/S er det aftalt, at Fe-
mern A/S og A/S Femern Landanlæg koordinerer ind-
greb på de ejendomme, som berøres af begge anlægs-
projekter. 

Tilsvarende aftale er indgået med Vejdirektoratet om-
kring anlæg af den nye Storstrømsbro i forhold til 
grænsefladerne på Masnedø og på Falster. 

Tegningsoversigt 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgende 
bilag: 

Besigtigelsestegninger 

Besigtigelse, Oversigtsplan - 1: 200.000 

tegningsnummer, TNORX_1_63000_005 

Besigtigelsesplan st. 89.236 – 90.000, 1:1.000 

tegningsnummer TNORZ_1_89100_001 

Besigtigelsesplan st. 90.000 – 91.000, 1:1.000 

tegningsnummer TNORZ_1_90000_001 

Besigtigelsesplan st. 91.000 – 92.000, 1:1.000 

tegningsnummer TNORZ_1_91000_001 

Besigtigelsesplan st. 92.000 – 92.880, 1:1.000 
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tegningsnummer TNORZ_1_92000_001 

Tekniske oversigtsplaner 

Tværprofil, Bane i påfyldning, 1: 50 

tegningsnummer TNOR_3_066400_104 

Tværprofil, Bane i afgravning, 1: 50 

tegningsnummer TNOR_3_066400_103 

Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse af projektet Ringsted-Femern 
Banen 

Banestrækningerne mellem Ringsted og Masnedø og 
mellem Orehoved og syd for Holeby skal udbygges, 
opgraderes og elektrificeres. Der skal anlægges et eks-
tra spor fra syd for Vordingborg og frem til Masnedø 
og fra Orehoved til syd for Holeby. Således vil der 
være dobbeltspor på strækningen mellem Ringsted og 
syd for Holeby, når en ny Storstrømsbro er bygget.  

Over Masnedsund anlægges en ny dobbeltsporet bro 
ved siden af den eksisterende klapbro, der fastlåses. 
Over Guldborgsund opføres en ny sporbærende klap-
bro syd for og parallelt med Kong Frederik IX’s Bro. 
Desuden skal hele banestrækningen elektrificeres, og 
en række broer skal derfor ombygges, nybygges eller 
nedrives. 

Der gennemføres støjdæmpning i form af støjskærme 
og facadeisolering i forbindelse med projektet. 

Dimensioneringshastighed og tværprofil 

Sporene opgraderes til en strækningshastighed på 200 
km/t for persontog og 120 km/t for godstog, med und-
tagelse af persontog for Næstved, Vordingborg og Ny-
købing F. stationer.  

Normaltværprofilet for jernbanen inkl. kørestrømsma-
ster er vist på nedenstående figur. 

 
Figur 2: Jernbanens normaltværprofil - Ej målfast. Ved den matrikulære berigtigelse vil nyt ejendomsskel 

som udgangspunkt blive placeret 0,5 m fra fod/top af skråning. 
 

Ekstra spor 

Fra syd for Vordingborg Station til Masnedø etableres 
et nyt spor på østsiden af det eksisterende spor og 
krydser Masnedsund på en ny dobbeltsporet bro. Fra 
Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslev anlæg-
ges det nye spor vest for det eksisterende spor. På re-
sten af strækningen frem til Holeby anlægges det nye 
spor øst og sydøst for det eksisterende spor. 

Der anlægges desuden to overhalingsspor til 1.000 
meter lange godstog ved Glumsø og ved Orehoved. 
Desuden etableres der to nye overhalingsspor i forbin-
delse med den nye station syd for Holeby. 

Udretning af kurver 

På grund af hastighedsopgraderingen til 200 km/t er 
det nødvendigt at rette en række af banens kurver ud 
ved at flytte sporene til siden. De største kurveudret-
ninger svarer til anlæg af en ny bane og har konse-
kvenser for arealbehovet og for omfanget af vej- og 
ledningsomlægninger, nye broanlæg mv.  

En særlig konsekvens er desuden, at det er nødvendigt 
at forstærke de eksisterende banedæmninger ved at 
gøre dæmningerne mindre stejle og dermed bygge 
bredere dæmninger i et omfang, der nødvendiggør 
yderligere ekspropriation af naboarealer. 
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Elektrificering 

Hele den eksisterende jernbanestrækning elektrifice-
res. Det medfører, at banen skal forsynes med køre-
strømsanlæg, og at der for hver 30-100 meter opsættes 
syv meter høje master på hver side af banen.  

I forbindelse med elektrificeringen etableres der to 
fordelingsstationer der leverer strøm til kørestrømsan-
lægget på strækningen mellem Ringsted og Femern. 
Der skal desuden bygges syv autotransformere.  

Den strøm, der løber i kørestrømsanlæggets køretråd, 
bæretov, returleder samt til dels i skinner/jord, skaber 
et magnetfelt omkring banen. Lignende magnetfelter 
opstår også omkring elektriske husholdningsapparater 
og elinstallationer i bygninger. 

Banedanmark har i forbindelse med anlægsprojektet 
vurderet den forventede gennemsnitlige størrelse af 
magnetfeltet omkring den kommende elektrificerede 
bane. Der er taget udgangspunkt i den fremtidige for-
ventede togdrift på strækningen og det forventede 
maksimale strømtræk til person- og godstog. 

Beregningerne viser, at den gennemsnitlige påvirk-
ning fra person- og godstog i en afstand på syv meter 
fra kørestrømsmasterne vil være ca. 0,4 µT. Denne 
værdi er ikke en egentlig grænseværdi, men indgår i 
forsigtighedsprincippet, som er et pejlemærke for, 
hvornår der bør foretages nærmere udredninger. 

Broer og skærende veje 

Elektrificeringen af hele banestrækningen betyder, at 
et stort antal vej- og stibærende broer på strækningen 
er for lave til kørestrømsanlægget eller for smalle ved 
udvidelse af banen med ekstra areal. I alt tilpasses 
mere end 100 broer og bygværker mellem Ringsted og 
syd for Holeby:  

• En række sporbærende broer over stier og åer ud-
vides. 

• Nogle vej- og stibærende broer over banen hæ-
ves. 

• En del broer over veje, stier og åer nedrives og 
erstattes af nye broer. 

• Der bygges nye broer. 

• En række broer lukkes og nedrives, bl.a. ved min-
dre veje og markveje og stitunneler. 

For at opretholde adgangsforhold, når nogle mindre 
broer og tunneller fjernes, sikres der adgang på tværs 
af banen ad nærliggende over- eller underføringer. I 
flere tilfælde etableres der nye vej- eller stiadgange 

langs banen til de nærliggende over- eller underførin-
ger for at minimere omvejskørslen for brugerne. 

Erstatningsnatur og faunapassager 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i for-
nødent omfang og føres under baneanlægget. Der fo-
retages desuden to store forlægninger af vandløb på 
strækningen. Det drejer sig om Vasegrøften nord for 
Næstved og Kirkenorsløbet syd for Holeby. 

Ved permanent omlægning af vandløb ved passager af 
veje mv. konstrueres den nye passage, så den oprinde-
lige vandløbsbund bevares, eller så de oprindelige for-
hold genskabes efter anlægsarbejdet ved udlægning af 
grus og enkeltliggende kampesten for at skabe natur-
lige fysiske forhold, som kan tilgodese et naturligt og 
varieret plante- og dyreliv. 

Ved krydsende vandløb, som er beliggende i spred-
ningskorridorer, anlægges generelt våde faunapassa-
ger med tørre banketter, så der er passage mulighed 
for både vandlevende dyr og landdyr. 

Der etableres i alt 27 faunapassager af forskellige ty-
per.  Der skelnes mellem forskellige typer af fauna-
passager: passager til større pattedyr (Type A) samt 
paddepassager og faunapassager til små og mellem-
store pattedyr (Type B). Mindre pattedyr som ræv, 
grævling, pindsvin, mår og gnavere kan også benytte 
paddepassagerne.  

Paddehegn etableres fra 50 m før til 50 m efter padde-
passagerne på hver side af jernbanen. 

Vildthegn vil blive etableret ved større faunapassager 
for hjorte (Type A). Der hegnes op til 300 m på hver 
side af passagen på begge sider af banen, i alt 1.200 m 
for hver passage.  

Med henblik på at styrke nye og eksisterende padde-
passager og generelt forbedre den økologiske funktio-
nalitet omkring banen skal der endvidere oprenses el-
ler nyetableres i alt 50 vandhuller. Herudover etable-
res to nye vandhuller som erstatning for et nedlagt 
vandhul i Næstved Kommune. 

Som erstatning for berørte naturområder udlægges der 
erstatningsarealer og udføres naturpleje flere steder 
langs banen. 

Hvor banearbejdet medfører ændringer i offentlige 
vandløb, berigtiges vandløbsregulativet efter anlægs-
arbejdets udførelse.  

Anlægget indebærer desuden fældning af i alt ca. 13 
ha fredskov. Desuden vil der blive fældet ca. 35 km 
banebeplantning, som ikke er fredskovspligtigt. 



 763 15.05.2018 
 

Støjskærme og facadeisolering 

I Miljøredegørelsen er det beskrevet, hvorledes jern-
banestøjen øges som følge af det stigende antal tog. 
Derfor gennemføres der støjdæmpning i form af støj-
skærme og facadeisolering i forbindelse med projek-
tet. Der opsættes i alt 19.200 m støjskærme på hele 
strækningen.  

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs jernbanen. Kriteriet er baseret på det så-
kaldte støjbelastningstal, SBT. Når SBT/km er lig med 
eller større end 8 etableres støjskærme, hvis skærmene 
kan placeres på en måde, der sikrer, at de mærkbart 
kan reducere støjbelastningen af boliger. 

Støjbelastningstallet for et område beregnes ved at 
fastlægge det individuelle støjniveau ved hver bolig i 
området. For den enkelte bolig bliver støjniveauet an-
vendt som grundlag for fastlæggelse af boligens gene-
faktor. Summen af genefaktorerne for alle boliger i et 
område betegner støjbelastningstallet, SBT, som er et 
udtryk for den samlede støjgene i området. 

Støjundersøgelser i dette projekt har opgjort SBT pr. 
kilometer langs banestrækninger, hvor der findes sam-
menhængende boligbebyggelse.  

Boliger, der er udsat for støj over Miljøstyrelsens 
grænseværdi på 64 dB, tilbydes facadeisolering, ty-
pisk i form af udskiftning af vinduer. I alt ca. 1.500 
boliger forventes, at blive omfattet af ordningen, der 
finansieres fuldt ud af projektet. 

Afvanding 

Afvanding af banelegemet over åbne strækninger ud-
føres med dræn, grøfter og bassinanlæg, hvor vandet 
forsinkes inden udledning til vandløb. De tilladelige 
udledningsmængder er fastlagt i samarbejde med 
Vandløbsmyndigheden under hensyntagen til reci-
pienternes hydrauliske kapacitet/robusthed, samt drift 
og vedligehold af banens afvandingssystem.   

Udledninger fra bassiner og grøfter bliver reduceret 
således, at det opfylder vilkårene i udledningstilladel-
serne. Der etableres ikke membran i grøfter eller bas-
siner, og der kan således ske diffus nedsivning i såvel 
grøfter som bassiner. 

Kendte og påviste ledninger og markdræn, som i dag 
er tilsluttet banegrøfterne vil fortsat være tilsluttet. 
Ledninger, som påtræffes under anlægsarbejdet, og 
som er tilsluttet banegrøften, vil ligeledes fortsat være 
tilsluttet. Såfremt markdræn bliver beskadiget under 
anlægsarbejdets udførelse, vil disse blive retableret. 

Dræn, der ikke er påvist af lodsejerne, men som findes 
under anlægsarbejdets udførelse, vil blive retableret i 
forbindelse med anlægget og for anlægsmyndighe-
dens regning.  

Udledningstilladelser 

Der er meddelt udledningstilladelser i hhv. Næstved 
Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland 
Kommune. Udledningstilladelserne findes som bilag 
til de for kommunerne respektive vandsynsprotokol-
ler. 

I Ringsted og Vordingborg Kommuner er der ikke 
søgt og meddelt udledningstilladelse, da der ikke er 
behov herfor, idet det forøgede opland er mindre end 
5 pct., og da der ikke er nye udledningspunkter.  

Omtrentlig placering af udledningspunkter er angivet 
i vandsynsprotokollerne, og den endelig placering af 
udledningspunkterne indmåles og oplyses ved udfø-
relsen. Udledningsvolumener og øvrige vilkår fremgår 
af de respektive udledningstilladelser. 

Jordudsætning 

Der er udpeget en række arealer til udsætning af over-
skydende muldjord, råjord og blødbund fra projektet. 
Arealerne placeres uden for områder med væsentlige 
naturinteresser, såsom § 3 områder, Natura 2000 om-
råder m.v. 

Permanent udsætning af muld, blødbund og råjord 
sker på følgende måde: 

Udsætning af muld vil ske nær den oprindelige lokali-
tet, idet midlertidigt eksproprierede arealer benyttes til 
udsættelse af overskud af muld. På disse arealer sup-
pleres med muld i op til 0,5 meters tykkelse. Al udsat 
jord vil være ren jord.  

Blødbund og råjord udsættes på marker nær opgrav-
nings-lokaliteten. Transportlængden vil som udgangs-
punkt blive holdt under 3 km.  Transporten af jorden 
vil primært foregå på interne adgangsveje, hvorved 
transport på offentlige veje vil blive minimeret. Blød-
bund forventes udsat på et mellemoplag efter afrøm-
ning af muld indtil blødbunden er blevet tilstrækkelig 
afdrænet. Blødbunden og råjord udlægges i dyrk-
ningsskråninger op mod banen hvor denne ligger på 
en dæmning eller lokale lavninger tæt på banen.  

De arealer, hvor der udlægges muld, blødbund og rå-
jord, tilbageleveres efter anlægsperioden til land-
brugsmæssig drift. 
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Anlægsperioden 

Den samlede anlægsperiode er planlagt til at strække 
sig over i alt ca. 7 år. 

Vejtrafikken 

Når broer genopføres skal trafikken på de skærende 
veje omlægges midlertidigt. Der sikres adgang for red-
ningskøretøjer under de midlertidige vejomlægninger. 
Der vil i øvrigt forekomme restriktioner på vejene i 
form af indsnævringer, hastighedsnedsættelser mv. i 
anlægsperioden.  

Midlertidige omlægninger af veje, herunder skiltepla-
ner mv. aftales med de berørte kommuner.  

Togtrafikken 

En stor del af anlægsarbejderne kræver, at sporene 
spærres, og banen lukkes helt for trafik. Det er en ge-
nerel målsætning, at trafikken på jernbanen afbrydes i 
så korte perioder som muligt. I sporspærringsperio-
derne vil togbusser erstatte togtrafikken. 

Der forventes følgende længerevarende sporspærrin-
ger:  

• Orehoved – Nykøbing Falster: Ca. 6 måneders to-
talspærring først i anlægsperioden. 

• Nykøbing Falster - syd for Holeby: Ca. 8½ må-
neders totalspærring først i anlægsperioden. 

• Næstved – Vordingborg: 13 ugers totalspærring 
midt i anlægsperioden. 

• Orehoved – syd for Holeby: Ca. 4½ måneders to-
talspærring midt i anlægsperioden. 

• Ringsted – Næstved: Ca. 6 måneders totalspær-
ring midt i anlægsperioden. 

Derudover vil der være en række spærringer i week-
ender og om natten over hele anlægsperioden. 

Det må forventes, at der overalt på strækningen desu-
den kan forekomme mindre, kortvarige aktiviteter 
både før og efter de egentlige store anlægsarbejder. 
Det kan fx være trærydning og efterfølgende restarbej-
der og retablering af arbejdsarealer.  

Støj i anlægsfasen 

Anlægsarbejderne på Ringsted-Femern Banen vil 
medføre støj, der kan være til gene for jernbanens na-
boer.  

En væsentlig del af anlægsarbejdet sker kontinuert på 
banestrækningerne og omfatter aktiviteter, der flytter 

sig langs sporet, herunder sporarbejde, ballastrens-
ning, etablering af køreledninger og støjskærme. Den 
enkelte nabo vil derfor i mange tilfælde opleve, at an-
lægsarbejdet og støjen kun i perioder er tæt på, mens 
det i andre perioder sker på større afstand og dermed 
giver anledning til mindre støj for den enkelte.   

Der er gennemført en detaljeret analyse af anlægsar-
bejdet for at beskrive de støjmæssige konsekvenser for 
jernbanens naboer i anlægsfasen. Analysen er baseret 
på identifikation af det støjende materiel, der vil blive 
anvendt, fx køretøjer, entreprenørmaskiner, nedram-
ning af spuns og pæle og de specielle maskiner, der 
anvendes til sporarbejderne. Der er dernæst beskrevet 
en række anlægsaktiviteter, der er generelle for hele 
anlægsprojektet. Disse aktiviteter omfatter: 

Jordarbejder: Flytning og oplag af jord og andre ma-
terialer med lastvogne, dumpere og gravemaskiner. 
Aktiviteten er moderat støjende. Vil typisk foregå i 
dagtimerne. 

Sporarbejder: Opbygning, justering og stabilisering 
samt fordeling af ballast med specialmaskiner. Aktivi-
teten er støjende. Vil foregå i døgndrift.  

Ballastrensning: Specialmaskine, der bevæger sig 
langsomt ad sporet, og sorterer/renser skærver og sten. 
Aktiviteten er meget støjende.  Vil foregå i døgndrift.  

Nedrivning: Typisk ved ombygning af broer og andre 
eksisterende konstruktioner. Omfatter hydraulisk 
saks, betonhammer, lastvogne og en række entrepre-
nørmaskiner. Aktiviteten er moderat støjende og vil 
ofte være koncentreret til korte perioder (få dage, evt. 
1 – 2 uger). Vil som regel foregå i døgndrift.  

Nedramning: Der anvendes som regel en hydraulisk 
hammer til nedramning af spunsvægge. Aktiviteten er 
særdeles støjende, men vil typisk være begrænset til 
uger eller under tiden måneder. Kan foregå i døgndrift. 
Der kan desuden anvendes nedvibrering, som er min-
dre støjende end nedramning.  

Nedramning af fundamentspæle til støjskærme: Der 
anvendes også her en hydraulisk hammer, men udsty-
ret er mindre kraftigt. Det er desuden en aktivitet, der 
bevæger sig relativt hurtigt langs sporet. Nedramning 
af en fundamentspæl varer normalt ½ - 1 time. Aktivi-
teten er støjende. Vil som regel foregå i døgndrift.  

Konstruktion: Omfatter lastvogne og en lang række 
forskellige entreprenørmaskiner, fx kraner, betonka-
noner og gummihjulslæsser. Aktiviteten er moderat 
støjende.  
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Oplagspladser: Omfatter lastvogne, gummihjulslæs-
sere o. lign., der bl.a. håndterer sveller, skinner og 
skærver. Pladserne vil også være base for det materiel, 
der kører på jernbanespor. Omlastning af skærver er 
den mest støjende delaktivitet. Samlet set er aktivite-
ten moderat støjende. Vil ofte foregå i døgndrift.  

Støjgrænser 

Tilrettelæggelsen af støjende arbejder vil blive nær-
mere afhandlet med de aktuelle kommuner, inden de 
iværksættes. 

Miljøbeskyttelseslovens § 42 indeholder en generel 
adgang for de kommunale myndigheder til, efter en 
konkret vurdering, at meddele et påbud om, at forure-
ning, herunder støj eller støv, skal nedbringes. 

Ifølge anlægslovens § 14 kan transportministeren, ef-
ter en konkret vurdering, fastsætte regler om den for-
urening og de gener, som måtte opstå som følge af ar-
bejder forbundet med gennemførelse af anlægsprojek-
tet. I sådanne tilfælde finder miljøbeskyttelsesloven 
og regler udstedt i medfør heraf samt afgørelser truffet 
efter disse ikke anvendelse på de dele af anlægspro-
jektet, der er omfattet af ovennævnte afgørelser. 

Vibrationer i anlægsfasen 

I forbindelse med anlægsarbejder kan der forventes vi-
brationer i nærområdet. Den arbejdsproces, der med-
fører størst risiko for vibrationsgener, er nedbringning 
af spuns. Anlægsaktiviteterne forventes ikke at give 
anledning til overskridelse af de vejledende grænser 
for bygningsskadelige vibrationer, selvom der vil 
være tale om mærkbare vibrationer.  

Banedanmark vil – efter nærmere vurdering – foretage 
en bygningsregistrering af nærliggende ejen-
domme,inden anlægsarbejderne igangsættes. I særlige 
tilfælde kan det blive aktuelt at foretage en løbende 
overvågning af nærliggende ejendomme for at undgå 
bygningsskadelige vibrationer. 

Jordarbejde og arealer 

I ombygningsperioden vil der være behov for midler-
tidige arbejdspladser både ved brostederne og generelt 
langs med banen. Ved hvert brosted indrettes et til to 
midlertidige arbejdsarealer. Arbejdspladserne benyt-
tes til arbejdskørsel, oplag af materialer og materiel, 
skurby samt jordtransport og jorddepot for anlægsar-
bejdet. Hertil kommer arealer til mellemoplag af jord, 
blødbund o. lign. 

Mellemoplag af jord benyttes til håndtering af materi-
aler til indbygning i banedæmningen samt til midlerti-

dige faciliteter i forbindelse med arbejdet. Mellemop-
lag af lettere forurenet jord adskilles fra den underlig-
gende jord. Dette sker ved muldafrømning og udlæg-
ning af gruspude og geotekstil. Muld afrømmes og 
lægges i en bræmme nær mellemoplag med en max 
højde på 2,5 m indtil retablering af arealerne. Generelt 
gælder det, at jorden kan stakkes i en højde op til 6 m. 
Nær bebyggelse er der indført en restriktion på 3 m i 
højden for at minimere gener for naboer. Arealerne re-
tableres efterfølgende til tidligere anvendelse. 

Arbejdsveje benyttes i forbindelse med arbejder langs 
banetracé. Muld afrømmes og oplægges langs arbejds-
vejen. Der kan udlægges stabilgrus og køreplader efter 
behov. Arbejdsveje retableres efter arbejdets ophør.  

Arbejdspladsarealer benyttes til arbejdskørsel, oplag 
af materialer og materiel, skurby samt jordtransport og 
jorddepot for anlægsarbejdet. Muld afrømmes fra are-
alerne for arbejdspladser og der udlægges en geoteks-
til og herover 30 cm stabilgrus eller lignende. Når an-
lægsarbejdet er afsluttet, vil arealerne blive retableret.  

Udsætning af muld, blødbund og råjord vil ske på mid-
lertidigt eksproprierede arealer og nær ved forekom-
sten og i umiddelbar tilknytning til projektet, således 
at kørsel med materialer i udstrakt grad foretages på 
interne arbejdsveje. Dette sker for at mindske kørslen 
med store lastbiler på de lokale veje mest muligt og 
dermed mindske generne for beboere og andre brugere 
af vejene. Denne metode medfører en mindre miljøpå-
virkning og er anlægsøkonomisk den foretrukne me-
tode. Kommunerne på strækningen er enige i, at det ud 
fra miljø- og trafikmæssige årsager er fornuftigt at mi-
nimere transportvejene.  

Ejendomsretlige forhold 

Når Ringsted-Femern Banen udbygges, opgraderes og 
elektrificeres må både offentlige og private ejendoms-
ejere afstå arealer, hvor banen skal ligge. Nogle area-
ler eksproprieres permanent, mens andre arealer ek-
sproprieres midlertidigt. 

Arealer, der eksproprieres permanent, skal Banedan-
mark bruge til ekstra spor, elektrificering, broer, regn-
vandsbassiner, teknikbygninger, kørestrømsanlæg, 
støjskærme, adgangsveje, sneværnsbeplantning mv. 

Arealer, der eksproprieres midlertidigt, skal Banedan-
mark bruge til jordarbejde, arbejdsveje, arbejdspladser 
og mellemoplag i anlægsfasen samt udsætning af 
muld, blødbundsmaterialer og overskydende råjord.  

Desuden skal der eksproprieres rettigheder til etable-
ring af erstatningsnatur, der omfattes af naturbeskyt-
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telseslovens § 3. Udviklingen af vegetationen i nyan-
lagt erstatningsnatur følges i op til fem år for nye 
vandhuller og erstatningseng. Når arealerne kan § 3-
registreres, ophører overvågningen. 

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringsloven og elektrificerings-
loven er der siden 2011 sket forlods overtagelse af ca. 
90 hele ejendomme, der forventes berørt af anlægspro-
jektet i et så væsentligt omfang, at det berettiger total-
ekspropriation. 

Af de ejendomme, der er i Miljøredegørelsen blev ud-
peget til totalekspropriation – enten grundet vibratio-
ner over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, el-
ler grundet anlæggets påvirkning af ejendommen, at 
den ikke kan anvendes som hidtil udestår ca. 27. 

De resterende ejendomme vil blive besigtiget og ek-
sproprieret som led i de ordinære forretninger. 

Totalekspropriationer grundet vibrationer og evt. 
magnetfeltpåvirkning 

Grundet forøgelsen af hastigheden på jernbanen til 
200 km/t bliver en række af de boliger, der ligger nær-
mest banen påvirket af vibrationer over Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdi på Law = 75 dB.  

Grundet elektrificering af banen kan et mindre antal 
boliger blive påvirket af et magnetfelt. Der findes ikke 
en grænseværdi for magnetfelter i Danmark. Banedan-
mark overholder det forsigtighedsprincip, som sund-
hedsmyndighederne i Danmark anbefaler, på 0,4 mi-
krotesla for private boliger. Med udgangspunkt i den 
fremtidige forventede togdrift på strækningen og det 
forventede maksimale strømtræk til person- og gods-
tog, er magnetfeltet beregnet til at blive ca. 0,4 μT ca. 
7 meter fra kørestrømsmasterne.  

Alle boliger indenfor denne afstand, er samtidig påvir-
ket af vibrationer over grænseværdien og dermed om-
fattet af bestemmelserne om forlods overtagelse og 
fremrykket ekspropriation. 

Iht. anlægsloven kan Banedanmark for så vidt angår 
de boliger, der eksproprieres på grund af vibrationer 

og magnetfeltpåvirkning, vælge at nedrive boligen el-
ler sælge den igen med den værdiforringelse, som kan 
følge af påvirkningen. Banedanmark kan i den forbin-
delse tilbyde de oprindelige ejere at købe deres bolig 
tilbage. 

Afskårne arealer 

Arealer som efter ekspropriationen bliver afskåret fra 
den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 
en rimelig måde af ejeren, kan overtages af Banedan-
mark. 

De afskårne arealer søges afhændet direkte til naboer, 
eller i givet fald bortforpagtet. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
noget færdselsmæssig betydning, vil efter vejlovens § 
128 blive overdraget til de tilgrænsende ejendomme. 

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den elektrificerede bane vil 
blive sikret ved pålæg af servitut om eldrift.  

Banens sideanlæg vil om nødvendigt blive sikret ved 
pålæg af servitutter. 

Det endelige behov for at pålægge servitutter vil blive 
fastlagt inden ekspropriationsforretningen. 

Servitutter til beskyttelse af banen 

Der skal tinglyses servitutter til sikring af bane og 
sideanlæg, som er placeret på fremmed ejendom. Det 
omhandler f.eks. jordankre, adgang til drift og vedli-
gehold af støttemur og støjafskærmning, tunneler, led-
ninger, drifts- og adgangsrettigheder til autotransfor-
mere, regnvandsbassiner mm. 

Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fast-
lagt, idet det forudsætter yderligere projektering og 
kendskab til valg af udførelsesmetode. 

Samtlige naboejendomme til det elektrificerede bane-
anlæg pålægges en servitut om eldrift. Servitutten på-
lægger restriktioner med hensyn til højde og nærhed 
på bevoksning, bygninger og lignende i forhold til led-
ningsanlæggene. 
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Bevoksning, bygninger og genstande Minimumsafstand  

a) Træer og buske må ikke være tættere på. 3 meter fra køreledningsanlæg 

b) Ingen dele må udgøre en særlig risiko for ved væltning eller 
nedfald at komme tættere på. 

c) For ejerens regning beskæres træer og anden bevoksning. 6 meter fra køreledningsanlæg 

d) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. 10 meter fra nærmeste spormidte 

e) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, 
der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde 
gene for køreledningsanlægget. 

f) Maskiner og arbejdskøretøjer højere end 2 meter. Dog må land-
brugs- og skovredskaber benyttes, hvor det er åbenlyst, at ingen 
del af disse redskaber kan komme nærmere end 2 meter til spæn-
dingsførende dele af køreledningsanlægget. 

g) Flagstænger. 14 meter fra nærmeste spormidte 

h) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. 

i) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter 
over det terræn, hvorpå hegnet står. 

19 meter fra nærmeste spormidte 

j) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner 
og barduner. 

 
Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

Naboejendomme til berørte kommunale vej- og stian-
læg kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-
stemmelse med vejreglerne. 

Ved kommunale veje, hvor der allerede er pålagt byg-
gelinjer, tilpasses disse ligeledes vejene langs det for-
lagte tracé. 

Til regnvandsbassiner, teknikhytter, autotransformere 
mv. kan naboejendomme pålægges vejret med adgang 
for Banedanmark. 

Ledningsarbejder 

Anlægsarbejdet nødvendiggør flytning eller forstærk-
ning af et antal ledningsanlæg. Ligeledes kan der blive 
tale om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for 
at undgå ledningsflytninger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle ledningsty-
per, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele og 
fiberkabler. 

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægninger 
være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbejder på de 
pågældende lokaliteter påbegyndes. Dog vil de lednin-
ger, som er beliggende i de veje, der skal flyttes, typisk 
blive omlagt i forbindelse med vejomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de en-
kelte ledningsejere søges der udarbejdet ledningspro-
tokolaftaler. Disse vil indeholde alle relevante tekni-
ske oplysninger vedrørende de pågældende lednings-
omlægninger og oplysninger om rettigheder, herunder 
nærmere fastlæggelse af ansvarlig for projektering, 
udførelse, betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. 

Hvis der ikke kan opnås enighed om de nødvendige 
forhold, herunder betalingsforhold, kan udeståendet 
forelægges ekspropriationskommissionen.  

Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere, 
som selv forestår ledningsomlægninger, herunder er-
hvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Midlertidige arbejdsarealer kan evt. benyttes til led-
ningsomlægninger. 

Veje og stier 

Nogle kommunale vej- og stianlæg omlægges som 
følge af den nye jernbane. Efter omlægningerne over-
drages de omlagte vej- og stianlæg til kommunerne, 
som overtager vedligeholdelsesforpligtelsen.  

Når en ny bro er vejbærende, overdrages også brokon-
struktionen til kommunen. Når brokonstruktionen er 
sporbærende, beholder Banedanmark ejerskabet. Ejer-
skabet vedrørende arealer ved broerne ændres ikke. 
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En række private veje overgår til private fællesveje 
med vejret for flere lodsejere. 

De specifikke ejerforhold samt drifts- og vedligehol-
delsesforpligtigelserne for denne besigtigelsesstræk-
ning afklares konkret mellem Næstved Kommune og 
Banedanmark. 

Kulturhistoriske forhold 

Museum Sydøstdanmark har udført arkivalsk kontrol 
af arealerne berørt af anlægsprojektet, og har vurderet 
at der kan være væsentlige fortidsminder på en del af 
strækningen. Banedanmark har indgået en samar-
bejdsaftale med Kulturstyrelsen og med Museum Syd-
østdanmark, der foretager de arkæologiske forunder-
søgelser. 

På strækningen forventes de arkæologiske forundersø-
gelser at blive igangsat både før og efter besigtigelses-
forretningerne. De berørte lodsejere vil få særskilt 
varsling om undersøgelserne. 

Driftsforvaltningsaftaler med øvrige infrastruk-
turforvaltere 

Ringsted Femern Banen har over strækningen grænse-
flader til blandt andet Vejdirektoratet, DSB og Femern 
A/S, hvor banen krydser- og eller tilsluttes øvrige an-
læg. Det vil således være behov for, at der sikres både 
midlertidige og permanente rettigheder på hinandens 
arealer. 

Det er imellem myndighederne aftalt, at der i fælles-
skab udarbejdes anlægs- og driftsforvaltningsaftaler, 
der sikrer at hensynene til både veje og jernbane koor-
dineres. 

Ekspropriationer 

I henhold til lov om anlæg og drift af en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark vil de nødvendige arealer blive erhvervet 
ved ekspropriation, og servitutter vil blive pålagt efter 

reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation 
vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til 
Statsekspropriationsloven.   

I Banedanmarks pjece ’Jernbanen og ekspropriation’ 
er det beskrevet, hvordan ekspropriationsprocessen 
foregår. Pjecen er tilgængelig på Banedanmarks hjem-
meside www.banedanmark.dk. 

Besigtigelse på delstrækning Sjælland – Næstved 
By 

Jernbanens kilometrering begynder i Km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster.  

På strækningen Næstved By fra Ringstedgade til 
Præstøvej har projektstationeringen udgangspunkt i st. 
89.236 (Ringstedgade) og fortsætter til st. 92.880 
(Præstøvej). 

Under ’Særlige bestemmelser’ er de ekspropriative 
indgreb for de enkelte berørte ejendomme på denne 
delstrækning oplistet. 

Anlægsarbejde fra st. 89.236 – 92.880 

Der foretages på strækningen permanent arealerhver-
velse til dæmningsudvidelse samt til sikring af adgang 
til Banedanmarks vedligeholdelse af støjskærme langs 
strækningen.  

Der pålægges servitut om eldrift i forhold til det nær-
meste spor der er en del af den elektrificerede jern-
bane. 

Der foretages på strækningen midlertidige arealer-
hvervelser til arbejdsarealer.  

På denne strækning er det særligt ved de skærende 
kommuneveje Rampen og Østre Ringvej samt ved 
Næstved Station.  

Derudover er der følgende anlægsarbejde på dels-
trækningen:
 
Stationering Ombygningsaktivitet 
89.275 – 90.360 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens venstre side. 

89.450 – 90.390 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens højre side. 

91.160 – 91.880 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens venstre side. 

91.210 – 92.030 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens højre side. 

92.070 – 92.880 Der opsættes støjskærm på baneareal langs banens højre side. 

Detailprojekteringen af hhv. Elektrificeringsprojektet og Signalprogrammet for strækningen udføres først fra 
2019, og kan derfor af hensyn til de tekniske installationer, der er nødvendige for driften af anlægget, medføre 
supplerende arealerhvervelser. 
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Indledende møde: 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Banedanmark fremlagte projekt med de eventuelle 
ændringer og bemærkninger ekspropriationskommis-
sionen finder er nødvendige. På den baggrund kan der 
efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse fra Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeriet, ske ekspropria-
tion. Kommissarius fremhævede, at Folketinget har 
vedtaget en anlægslov vedrørende udbygning af dan-
ske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby i 
tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, og kommis-
sionen må ved behandlingen af projektet tage ud-
gangspunkt i de rammer, som anlægsloven fastlægger. 

Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhand-
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentlig tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Banedanmarks repræsentanter redegjorde ved oplæg 
for projektet, herunder ved gennemgang af de areal- 
og rettighedserhvervelser Banedanmark finder nød-
vendige for at gennemføre anlægsprojektet, de forven-
tede tidsplaner og forhold omkring miljø- og naboret-
lige forhold, herunder støj m.v. 

Efter Banedanmarks gennemgang af projektet havde 
de fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og spørgs-
mål til projektet: 

En lodsejer spurgte til den nærmere placering af støj-
skærmen langs banen.  

Banedanmark oplyste, at støjskærmen placeres ca. 4 
til 4,5 meter fra nærmeste spor. 

Banedanmark oplyste på forespørgsel fra flere lods-
ejere, at Østre Ringvej i en periode vil blive spærret 
grundet anlægsarbejderne. Anlægsarbejderne forven-
tes at foregå i perioden april 2019 til september 2019 
og Østre Ringvej vil i en del af den periode være spær-
ret. Banedanmark vil i den forbindelse informere om 
alternative vejforbindelser.  

En lodsejer spurgte om erhvervsejendomme har mu-
lighed for at blive totaleksproprieret grundet vibrati-
onsgener. Banedanmark oplyste, at udgangspunktet 
er, at det alene er boliger, der udnyttes til beboelse af 
ejeren selv, der kan totaleksproprieres grundet vibrati-
onsgener.  

En lodsejer spurgte ind til muligheden for at klage 
over støj og vibrationsgener efter at både passagertog 
og godstogene er begyndt at køre på strækningen. 
Lodsejeren bemærkede, at godstogene først skal køre 
i 2028, og at generne forbundet hermed først vil kunne 
vurderes i 2028. Kommissarius oplyste, at der efter ek-
spropriationsprocesloven gælder en frist på 1 år efter 
det færdige anlægs ibrugtagning for at rejse krav om 
erstatning for gener fra anlægget.  

Besigtigelse i marken: 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 
besigtigelse i marken.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
89.236 til st. 90.350.  

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærk-
ninger: 

Lokalitet: 

St. 89.236 venstre side – 89.700 venstre side, den 
østlige side af banestrækningen fra Ringstedgade 
til og med kommunevejen Kalbyrisvej.  

Mødested: På grusareal vest for kommunevejen 
Kalbyrisvejs underføring af jernbanebroen ud for 
ejendommen Kalbyrisvej 49. 

Ejeren af matr.nr. 8go Holsted By, Herlufsholm mødte 
sammen med sin datter. Banedanmark oplyste, at ejen-
dommen er vibrationsramt, og at ejeren er blevet til-
budt totalekspropriation. Ejeren tilkendegav, at han 
ønsker at tage imod tilbuddet om totalekspropriation. 
Det blev oplyst, at ejeren på et senere tidspunkt vil 
blive indkaldt til en ekspropriationsforretning, hvor 
erstatningen, samt vilkårene, for Banedanmarks over-
tagelse af ejendommen vil blive behandlet. Det blev 
endvidere oplyst, at ejeren kan bo til leje i ejendom-
men efter nærmere aftale med Banedanmark, hvis han 
ønsker dette.  

Ejeren af Kalbyrisvej 39 spurgte, om beplantningen 
fjernes i forbindelse med etablering af støjskærmen. 
Banedanmark oplyste, at beplantningen fjernes på ba-
neareal og privat areal i nødvendigt omfang i forbin-
delse med etablering af støjskærme og i forbindelse 
med kravene herom i eldriftsservitutten. Der etableres 
ikke ny beplantning på baneareal. Beplantningen for-
ventes fjernet i løbet af sensommer/efteråret 2018. 

Lokalitet: 

St. 89.300 højre side – 90.200 højre side, den vest-
lige side af banestrækningen fra Ringstedgade 
frem til kommunevejen Viadukten. 

http://www.komoe.dk/


15.05.2018 770 
 

Mødested: På asfalteret areal nord for ejendom-
men Ringstedgade 100. 

Ejeren af matr.nr. 3ac Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
spurgte, om den nuværende pavillon i baghaven må 
erstattes med et drivhus. Banedanmark oplyste, at pa-
villonen gerne må erstattes med et drivhus i tilsva-
rende størrelse og afstand til banen. Banedanmark til-
kendegav endvidere, at Banedanmark inden ekspro-
priationsforretningen vil få afklaret skelforholdet mod 
banen. Banedanmark oplyste endvidere, at al beplant-
ning på baneskråningen vil blive fjernet.  

Ejeren af matr.nr. 3aa Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
bemærkede, at han gerne vil beholde veddet fra den 
beplantning, der fjernes af Banedanmark. Banedan-
mark oplyste, at der fjernes to bøgetræer fra ejendom-
men. Erstatning herfor fastsættes på ekspropriations-
forretningen.   

Lokalitet: 

St. 89.700 venstre side – 90.350 venstre side, den 
østlige side af banestrækningen syd for kommune-
vejen Kalbyrisvej til og med kommunevejen Jør-
gen Jensens Vej og kommunevejen Bækkevej. 

Mødested: På græsareal nordvest for krydset Jør-
gen Jensens Vej, Bækkevej, Viadukten og Hvede-
vænget vest for ejendommen Jørgen Jensens Vej 2. 

Ejeren af matr.nr. 4z Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
spurgte til, hvor mange træer i baghaven ud mod ba-
nen der skal fjernes. Ejeren oplyste, at ejendommen er 
sat til salg. Banedanmark oplyste, at man vil under-
søge nærmere, hvor mange træer der kan bevares 
eventuelt mod at ejeren påtager sig ansvaret for, at træ-
erne ikke overstiger den i servitutten tilladte højde af 
hensyn til kørestrømsanlægget.  

To repræsentanter for matr.nr. 4da Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm oplyste, at et firma har udtrykt interesse 

for at købe ejendommen og omdanne den til ungdoms-
boliger. Banedanmark oplyste, at der ikke er nogen be-
plantning, der skal fjernes. Ejendommen pålægges 
alene eldriftservitut. I det tilfælde at konkrete bygge-
planer ændrer ved bygningen, skal Banedanmark hø-
res for at sikre, at eventuelle ændringer af bygningen 
ikke strider mod bestemmelserne i eldriftservitutten.  

Ejerne af matr.nr. 4bo Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
spurgte om hæk i baghave kan bevares. Banedanmark 
oplyste, at hækken kan bevares på betingelse af, at den 
holdes i en højde der ikke strider med bestemmelserne 
i eldriftservitutten, samt på betingelse af at støjskær-
men kan opsættes uden at berøre hækken. Banedan-
mark undersøger dette nærmere inden ekspropriati-
onsforretningen. Banedanmark oplyste yderligere, at 
det eksisterende haveskur kan bevares. I det tilfælde at 
ejerne ønsker at etablere et nyt skur i baghaven, skal 
en plantegning herom sendes til Banedanmark, der så 
vil vurdere placeringen og udformningen nærmere i 
forhold til servitutbestemmelserne. 

Ejerne af matr.nr. 4bn Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
gjorde opmærksom på, at der er en uoverensstem-
melse mellem matrikelkortet og havens brugsgrænse 
ud mod banearealet. Banedanmark oplyste, at man vil 
undersøge skelforholdene nærmere for at klarlægge, 
hvor ejendommens skel er, samt hvilken beplantning 
der skal fjernes fra ejendommen i forbindelse med på-
læg af eldriftservitut. Banedanmark oplyste endvidere, 
at et kirsebærtræ i baghaven kan bevares, så længe 
træet holdes i en højde, der ikke strider med bestem-
melserne i eldriftservitutten. Endvidere kan et æbletræ 
bevares på tilsvarende betingelser. For så vidt angår 
haveskuret i højre hjørne af haven skal dette flyttes for 
at få plads til opsætning af støjskærm. 

Herefter afsluttedes dagens møde.

 

 

Henrik Hansen 

 

/Iben Held Jensen 
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Onsdag den 16. maj 2018 samledes kommissionen på 
banegårdspladsen foran hovedbygningen på Næstved 
Station for at fortsætte besigtigelsen i anledning af ud-
bygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ring-
sted og Holeby, delstrækningen Næstved By, i tilslut-
ning til Femern Bælt-forbindelsen.  

Deltagerene var de samme som ved besigtigelsen den 
15. maj 2018. Dog deltog Klavs V. Larsen fra Ba-
nedanmark ikke.  

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
90.200 til st. 92.880. 

Følgende passerede: 

Lokalitet: 

St. 90.200 højre side – 91.100 højre side, den vest-
lige side af banestrækningen fra kommunevejen 
Viadukten frem til kommunevejen Rampen samt 
den østlige side af banestrækningen fra kommune-
vejen Bækkevej frem til kommunevejen Rampen. 

Mødested: På banegårdspladsen foran hovedbyg-
ningen på Næstved Station. 

Der fremkom ingen spørgsmål på mødestedet. 

Banedanmark oplyste, at man er i dialog med DSB om 
indgrebet på DSB´s arealer. Banedanmark oplyste 
endvidere, at den nødvendige areal og rettighedser-
hvervelse for projektets gennemførelse, herunder af-
tale om erstatning og matrikulær berigtigelse m.v., af-
tales direkte mellem parterne DSB og Banedanmark 
via en teknisk aftale.  

Lokalitet: 

St. 91.100 – 92.050, begge sider af banestrækningen 
fra kommunevejen Rampen frem til kommuneve-
jen Østre Ringvej. 

Mødested: I svinget hvor den private fællesvej 
Thorsvej møder banen ud for ejendommen Thors-
vej 26. 

Ejeren af matr.nr. 11ah Næstved Markjorder tilkende-
gav, at han på nuværende tidspunkt ikke har besluttet 
sig for, om han vil tage imod Banedanmarks tilbud om 
totalekspropriation af ejendommen grundet vibrati-
onsgener. I det tilfælde at ejeren beslutter sig for at 
blive totaleksproprieret, har ejeren mulighed for efter-
følgende at bo til leje på ejendommen efter nærmere 
aftale med Banedanmark, idet ejendommen ikke skal 

rives ned. Ejeren tilkendegav, at han vil overveje nær-
mere, om han ønsker en totalekspropriation og kon-
takte Banedanmark herom. Ejeren har efterfølgende 
meddelt Banedanmark, at han ønsker ejendommen to-
taleksproprieret. 

Ejerne af matr.nr. 27i Næstved Markjorder mødte. Ba-
nedanmark oplyste, at ejerne er blevet tilbudt totalek-
spropriation af deres ejendom grundet vibrationsge-
ner, og at de ønsker at blive totaleksproprieret. Kom-
missarius oplyste, at ejerne vil blive indvarslet til 
møde med kommissionen med henblik på at behandle 
erstatningsspørgsmålet vedrørende ejendommen samt 
vilkårene for Banedanmarks overtagelse.  

Ejeren af matr.nr. 11y Næstved Markjorder tilkende-
gav, at han ønsker ejendommen totaleksproprieret 
grundet vibrationsgener. Ejeren oplyste, at ejendom-
men er en kombineret bolig og erhvervsejendom, og 
at boligdelen er lejet ud. Ejeren oplyste endvidere, at 
han erhvervede ejendommen i 2014. Banedanmark 
oplyste, at udgangspunktet er, at Banedanmark ikke 
tilbyder totalekspropriation af erhvervs- og udlej-
ningsejendomme. 

Ejeren af matr.nr. 12d Næstved Markjorder spurgte til 
erstatning for den beplantning, der eventuelt fjernes 
grundet eldriftservitutten. Det blev oplyst, at erstatnin-
gen herfor fastsættes på ekspropriationsforretningen, 
som der indvarsles til med 4 ugers varsel.  

Ejerne af ejendommen Baldersvej 6, matr.nr. 26 Næst-
ved Markjorder, der ikke er direkte berørt af projektet, 
mødte. På forespørgsel oplyste Banedanmark, at støj-
skærmen ud for ejendommen bliver omtrent 2 meter 
høj målt over skinnekant. Ejerne tilkendegav, at de øn-
sker støjskærmen op i en højde af 3 meter for at 
skærme mere for støj. Banedanmark oplyste, at ud-
gangspunktet er, at støjskærmen etableres i to meters 
højde med mindre konkrete forhold tilsiger, at en hø-
jere støjskærm vil have en effekt på støjforholdene. 
Ejerne udtrykte endvidere bekymring for vibrations-
gener fra både passager og godstog. Banedanmark op-
lyste, at passagertogene vil køre med en hastighed på 
160 km/t. gennem Næstved By, hvilket svarer til den 
nuværende hastighed. For så vidt angår godstogene 
kører disse på nuværende tidspunkt med en hastighed 
på 100 km/t., og vil fremover kunne køre med en ha-
stighed på op til 120 km/t. Banedanmark oplyste yder-
ligere, at i de tilfælde hvor støjen beregnes til at være 
over 64 dB ved facaden mod beboelsesrum, vil man 
blive kontaktet af Banedanmark for en nærmere vur-
dering af om Banedanmark kan tilbyde facadeisole-
ring i form af nye vinduer o.lign.   
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For ejerforeningen Præstøvej 83-95, matr.nr. 13ay 
Næstved Markjorder mødte Poul Hewalo og Jørgen 
Larsen. De fremmødte repræsentanter udtrykte be-
kymring for, at støjen fra togene vil stige markant, når 
beplantningen på baneskråningen fjernes. Ejerforenin-
gen udtrykte især bekymring for en stigning i støjen, 
når godstogene begynder at køre med 120 km/t. Ejer-
foreningen ønskede endvidere at få oplyst, hvor græn-
sen på 64 dB i forhold til støj fra togtrafik kommer fra. 
Det blev oplyst, at det er Miljøstyrelsen, der fastsætter 
de forskellige grænseværdier for beboelsesområder 
for både støj fra togtrafik (64 dB) og vejtrafik (58 dB). 
Grunden til, at der er forskellige støjgrænser, er, at vej-
støj og togstøj er to forskellige støjkilder. Vejstøj er 
således af en mere permanent karakter, hvorimod støj 
fra togene peaker i det øjeblik, hvor togene passerer. 

Grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et til-
læg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 
1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner”. Grænse-
værdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”. 

Ejerforeningen ønskede endvidere at få oplyst, om der 
gælder to 1 års frister, således at der er mulighed for 
at klage over gener fra togene både 1 år efter at de 
elektrificerede passagertog forventes at køre fra 2024, 
og 1 år efter at de elektrificerede godstoge forventes at 
køre fra 2028. Kommissarius oplyste, at der efter eks-
propriationsprocesloven gælder en frist på 1 år efter 
det færdige anlægs ibrugtagning for at rejse krav om 
erstatning for gener fra anlægget.  

For boligselskabet Lejerbo, matr.nr. 13g Næstved 
Markjorder mødte Henning Petersen og Line Johan-
sen. Repræsentanterne for boligselskabet tilkendegav, 
at man ønsker et møde med Banedanmark og dennes 
entreprenør inden anlægsarbejderne går i gang for at 
få en nærmere drøftelse af, hvorledes anlægsarbej-
derne kan forløbe mest hensigtsmæssigt af hensyn til 
boligselskabets beboere. Banedanmark oplyste, at 
man har behov for en arbejdsvej i ca. 1 måned til brug 
for den træfældning, som skal finde sted på baneskrå-
ningen. Boligselskabet tilkendegav, at man er indfor-
stået hermed, så længe Banedanmark ikke benytter 
brandveje mv hertil. Parterne vil drøfte den nærmere 
placering af arbejdsveje. Banedanmark oplyste endvi-
dere, at ekspropriationsforretning sandsynligvis vil 
finde sted i sensommeren/efteråret 2018, hvorefter be-
plantning vil blive fjernet. Der bliver ikke plantet ny 
beplantning som led i projektet. Boligselskabet 
spurgte endvidere til resultatet af boreprøver foretaget 
af Banedanmark. Banedanmark vil vende tilbage til 
boligselskabet med resultaterne heraf.  

Lokalitet: 

St. 92.050 – 92.880, begge sider af banestrækningen 
fra kommunevejen Østre Ringvej frem til kommu-
nevejen Præstøvej. 

Mødested: For enden af den private fællesvej 
Ægirsvej ud for ejendommen Ægirsvej 5. 

Banedanmark oplyste, at beplantning generelt fjernes 
fra sensommer/efterår 2018, hvorefter der etableres en 
2,5-3 meter høj støjskærm. Ud over at der etableres en 
støjskærm, vil der ud fra nogle konkrete betingelser 
være mulighed for facadeisolering i form af nye vin-
duer, hvis Banedanmarks beregninger viser, at støjen 
overstiger den af Miljøstyrelsen fastsatte støjgrænse 
på 64 dB for beboelsesbygninger.  

Banedanmark oplyste endvidere på forespørgsel, at 
den nærmere placering af kørestrømsmaster afhænger 
af entreprenørens nærmere planlægning heraf. I det 
konkrete projekt er der tale om en totalentreprise, hvil-
ket indebærer, at entreprenøren har en vis grad af fri-
hed i forhold til udførelsesmetoder mv., herunder i for-
hold til den mere specifikke placering af masterne.  

Kommissarius oplyste, at der ikke fjernes beplantning 
før der er afholdt ekspropriationsforretning. Indvars-
ling til ekspropriationsforretning vil ske med 4 ugers 
varsel, men vil sandsynligvis finde sted i løbet af 2. 
halvår af 2018.  

Ejerne af matr.nr. 17l Næstved Markjorder (Heimdals-
vej 9, 4700 Næstved) mødte. 

Banedanmark oplyste, at al beplantning på baneskrå-
ning fjernes. Endvidere fjernes birketræer i baghaven 
af hensyn til eldriftservitutten.  

Ejeren af matr.nr. 17m Næstved Markjorder (Heim-
dalsvej 15, 4700 Næstved) mødte.  

Banedanmark oplyste, at birketræer kan bevares, men 
at et kirsebærtræ skal fjernes. På forespørgsel fra eje-
ren oplyste Banedanmark, at ejeren kan etablere et hø-
jere stakit på betingelse af, at bestemmelserne i servi-
tutten overholdes. 

Ejerne af matr.nr. 18o Næstved Markjorder (Heim-
dalsvej 21, 4700 Næstved) mødte. 

Banedanmark oplyste, at 3 elmetræer samt 1 mirabel 
og noget blandet løv skal fjernes. Syrenen kan beva-
res.  
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Ejeren af matr.nr. 18z Næstved Markjorder (Heim-
dalsvej 23, 4700 Næstved) mødte. 

Banedanmark oplyste, at 1 kirsebærtræ i haven skal 
fjernes. På baneskråningen fjernes al beplantning. Ba-
nedanmark oplyste endvidere, at ejeren kan etablere 
nyt drivhus på betingelse af, at bestemmelserne i ser-
vitutten overholdes. 

Ejerne af matr.nr. 18p Næstved Markjorder (Heim-
dalsvej 25, 4700 Næstved) mødte. 

Banedanmark oplyste, at det eksisterende hobbydriv-
hus kan bevares. Endvidere kan et kirsebærtræ og en 
thuja bevares, forudsat at de beskæres, og at ejerne 
holder dem i en størrelse, som er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i eldriftservitutten.  

Ejeren af matr.nr. 18q Næstved Markjorder (Heim-
dalsvej 35, 4700 Næstved) mødte. 

Banedanmark oplyste, at nåletræerne og en troldepil i 
baghaven skal fjernes. Æbletræet kan bevares, hvis det 
beskæres til en størrelse, som er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i eldriftservitutten. Mirabelletræ 
kan bevares.  

Ejeren af matr.nr. 9ay Næstved Markjorder (Præstøvej 
225, 4700 Næstved) mødte. 

Banedanmark oplyste, at beplantning på baneskråning 
fjernes. Eksisterende skur i baghave kan bevares. Hvis 
ejeren ønsker det, kan der etableres nyt stakit/hæk 
mod banen under forudsætning af, at betingelserne i 
servitutten overholdes. 

Ejeren oplyste, at der er opstået sætningsskader på 
hendes bolig i forbindelse med nedrivning af den 
gamle bro over banen for Præstøvej. Ejeren har kon-
taktet sit forsikringsselskab og anmeldt skaden. På nu-
værende tidspunkt har hun ikke fået en tilbagemelding 
fra sit forsikringsselskab, hvilket hun afventer, inden 
hun foretager sig yderligere. Banedanmark er endvi-
dere også kontaktet herom.  

 

 

 

Ejeren af matr.nr. 9al Næstved Markjorder (Præstøvej 
223, 4700 Næstved) mødte ikke. 

Banedanmark oplyste, at grantræer og mirabeltræer i 
baghave skal fjernes.  

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen godkendte det fremlagte projekt. 

Under forudsætning af, at de tilladelser og dispensati-
oner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige for 
anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med den 
videre projektering af anlægget, fastsatte kommissio-
nen følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

Samtlige arealer, som berøres af anlægsprojektet, er 
angivet i dette kapitel om ’Særlige bestemmelser’. 

For hver berørt ejendom angives det, hvilke indgreb 
der foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge: perma-
nente indgreb, servitutpålæg, midlertidige arealer. 

Principper for stationering af særlige bestemmel-
ser 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigelses-
planerne og er anvendt i de nedenstående særlige be-
stemmelser. 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 
som betegnelse for stationeringsside: 

bvs. = banens venstre side 

bhs. = banens højre side 

bbs. = begge sider af banen 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til stigende 
stationering i kørselsretningen fra Ringsted mod Ho-
leby.  

Den enkelte ejendom er stationeret og oplistet i for-
hold til indgrebets startstationering. 
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Næstved Kommune 

Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- 
og rettighedserhver-
velse 

Lodsejer 

St. 89.236-89.271 bvs. 

St. 89.402-89.624 bhs. 

 

Matr.nr. 7000a og 7000n Her-
lufsholm Hgd., Herlufsholm  

Kommunevej, Ringstedgade 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift. 

 

Næstved  
Kommune 

St. 89.271-89.288 bvs. 

 

Matr.nr. 1fd Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 10C 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Banedanmark 

 

St. 89.285-89.311 bvs. 

 

Matr.nr. 1bv Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 14 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Steen Sangill 

 

St. 89.309-89.344 bvs. 

 

Matr.nr. 1bm Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 16 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Torben.Henrik 
Ravn og Merete 
Vibeke Ravn 

St. 89.340-89.363 bvs. 

 

Matr.nr. 1an Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 18 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Søren Kugelberg 
Nielsen og Hanne 
Hjorth Hansen 

 

St. 89.358-89.384 bvs. 

 

Matr.nr. 1am Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 20 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Esben Grøn Iver-
sen 

 

St. 89.375-89.404 bhs. 

 

Matr.nr. 5 Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 102 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Birgit Grunnet 
Boysen og Dan 
Villa Serber 

St. 89.378-89.404 bvs. 

 

Matr.nr. 1ai Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 22 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Banedanmark 

 

St. 89.398-89.426 bvs. 

 

Matr.nr. 1ag Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 24 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Rebslagergården 
ApS 
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Vibrationer fra den ud-
byggede bane overskri-
der Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdi på 
75 dB for beboelses-
bygning på ejendom-
men. 

St. 89.421-89.441 bvs. 

 

Matr.nr. 1ad Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 26 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Banedanmark 

 

St. 89.437-89.476 bvs. 

 

Matr.nr. 1ae Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 28 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Banedanmark 

 

St. 89.455-89.645 bvs. 

 

Matr.nr. 7000k Herlufsholm 
Hgd., Herlufsholm 

Matr.nr. 7000as og 7000h Hol-
sted By, Herlufsholm  

Kommunevej, Karlbyrisvej 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift. 

 

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 89.464-89.482 bvs. 

 

Matr.nr. 3bb Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 28 

 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Banedanmark 

 

St. 89.589-89.636 bvs. 

 

Matr.nr. 8go Holsted By, Her-
lufsholm  

Kalbyrisvej 49 A - 49 B 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Vibrationer fra den ud-
byggede bane overskri-
der Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdi på 
75 dB for beboelses-
bygning på ejendom-
men. 

Ejendommen total- 
eksproprieres.  

Sinisa Trajilovic 

 

St. 89.613-89.668 bhs. 

 

Matr.nr. 3o Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 100 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Niels Hansen 

 



16.05.2018 776 
 

St. 89.639-89.655 bvs. 

 

Matr.nr. 8e Holsted By, Her-
lufsholm  

Kalbyrisvej 30A 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Nk-Vand A/S 

 

St. 89.650-89.670 bvs. 

 

Matr.nr. 3r Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Kalbyrisvej 30A 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Nk-Vand A/S 

 

St. 89.666-89.692 bhs. 

 

Matr.nr. 3v Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 98 - 98A 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Frank Erik Karberg 

 

St. 89.690-89.706 bhs. 

 

Matr.nr. 3ac Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 96 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Gurli Randi Hjel-
mar 

St. 89.704-89.729 bhs. 

 

Matr.nr. 3aa Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 94 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Ivar Romme 

 

St. 89.727-89.752 bhs. 

 

Matr.nr. 4ai Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 92 - 92A 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Ejerforeningen 
Ringstedgade 92-
92a 

Casper Pihl Ras-
mussen 

Boet efter Jytte 
Harbo 

St. 89.751-89.765 bhs. 

 

Matr.nr. 4ar Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 92B 

 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Ejerforeningen 
Ringstedgade 92B 

V/ 

Johnny Hansson 

Mette Bohmann 
Hansson 

St. 89.765-89.822 bhs. 

 

Matr.nr. 4f Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 88 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Virena Ejendomme 
ApS 

St. 89.778-89.794 bvs. 

 

Matr.nr. 4bd Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 51 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Høirup A/S 

 

St. 89.791-89.812 bvs. 

 

Matr.nr. 4bk Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 49 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Aa-Bolig ApS 
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St. 89.810-89.829 bvs. 

 

Matr.nr. 4bl Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 47 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Jan Arvedsen og 
Annette Birgitte 
Arvedsen 

St. 89.822-89.849 bhs. 

 

Matr.nr. 4at Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 84 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Mona Stenmann 
Jensen 

St. 89.828-89.845 bvs. 

 

Matr.nr. 4bm Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 45 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Claus Meyer 

 

St. 89.843-89.861 bvs. 

 

Matr.nr. 4bn Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 43 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Jane Morgen-
stjerne Andersen 
og Anders Nordvig 
Andersen 

St. 89.848-89.879 bhs. 

 

Matr.nr. 4p Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 82 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Klaus Bach Jensen 

 

St. 89.861-89.873 bvs. 

 

Matr.nr. 4bo Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 41 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Hanne Jessen og 
Ole Pedersen 

 

St. 89.872-89.886 bvs. 

 

Matr.nr. 4bq Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 39 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Svetislav Nedelj-
kovic 

 

St. 89.879-89.895 bhs. 

 

Matr.nr. 4as Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 80 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Ole Michael Vin-
ther og Kirsten 
Haislund Andersen 

St. 89.885-89.901 bvs. 

 

Matr.nr. 4br Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 37 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Per Strande Ander-
sen og Connie 
Strande Andersen 

St. 89.895-89.911 bhs. 

 

Matr.nr. 4o Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 78 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Thomas Gynther 
Eriksen 

St. 89.901-89.914 bvs. 

 

Matr.nr. 4bs Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 35 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Maria Rosenkrantz 
Fjordside og Mik-
kel Andreas Skjel-
lerup Andersen 
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St. 89.911-89.934 bhs. 

 

Matr.nr. 4m Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 76 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Ringstedgade Pro-
perty ApS 

St. 89.914-89.933 bvs. 

 

Matr.nr. 4bz Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm 

Jørgen Jensens Vej 33 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Birthe Jette Sonja 
Petersen og Hans 
Andreas Petersen 

St. 89.932-89.977 bvs. 

 

Matr.nr. 4da Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm 

Jørgen Jensens Vej 25 - 27 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Dansk Racehunde 
Union 

 

St. 89.933-89.955 bhs. 

 

Matr.nr. 3u Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 74 A-B 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Jørn Valdemar 
Dickow 

 

St. 89.955-89.981 bhs. 

 

Matr.nr. 3p Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Ringstedgade 72 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Sven Jacobsen 

 

St. 89.975-90.029 bvs. 

 

Matr.nr. 4d Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 15 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Toke Fries Wester-
berg og Michelle 
Pia Damsgaard 

St. 89.980-90.036 bhs. 

 

Matr.nr. 4h Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Elmevej 2 (4700) 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Bjarne Ellersgaard 
Nielsen 

 

St. 90.027-90.050 bvs. 

 

Matr.nr. 4aa Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 13 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Cathrine Mattsson 

 

St. 90.047-90.066 bvs. 

 

Matr.nr. 4æ Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 11 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Bjarne Christensen 

 

St. 90.064-90.079 bvs. 

 

Matr.nr. 4z Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 9 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Rasmus Møller 
Bentzen og Astrid 
Møller Bentzen 

St. 90.077-90.103 bvs. 

 

Matr.nr. 4y Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm  

Jørgen Jensens Vej 7 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Jens Pedersen 
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St. 90.101-90.142 bvs. 

 

Matr.nr. 4dd Herlufsholm Hgd., 
Herlufsholm 

Matr.nr. 172ø Næstved Markjor-
der  

Jørgen Jensens Vej 3 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

J P Næstved Hol-
ding ApS 

 

St. 90.140-90.190 bvs. 

 

Matr.nr. 172ag Næstved Mark-
jorder 

Jørgen Jensens Vej 1 

Off anlæg 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 90.186-90.351 bvs. 

 

Matr.nr. 7000d Næstved Mark-
jorder  

Kommunevej, Bækkevej 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift. 

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 90.194-90.205 bhs. 

St. 90.206-90.313 bhs. 

 

Matr.nr. 7000a Næstved Mark-
jorder  

Kommunevej, Viadukten 

 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift. 

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 90.304-90.328 bvs. 

 

Matr.nr. 101l Næstved Markjor-
der  

Ny Jernbanevej 7 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Christian Ingvar 
Christensen 

 

St. 90.312-90.358 bhs. 

 

Matr.nr. 101c Næstved Markjor-
der  

Nordre Farimagsvej 2 - 2A 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Banedanmark 

 

St. 90.349-90.480 bhs. 

 

Matr.nr. 237i Næstved Markjor-
der  

Farimagsvej 15 

Der eksproprieres per-
manent areal til banen. 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

DSB 

 

St. 90.410-90.864 bbs. 

St. 90.867-91.070 bhs. 

 

Matr.nr. 237e, 237f og 237k 
Næstved Markjorder  

Banegårdspladsen 2 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

DSB 

 

St. 90.624-90.647 bvs. 

 

Matr.nr. 7000i Næstved Mark-
jorder  

kommunevej, Grønvej 

 

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Næstved Kom-
mune 
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St. 90.624-90.688 bhs. 

 

Matr.nr. 236 Næstved Markjor-
der  

Banegårdspladsen 4A 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

DSB 

 

St. 90.996-91.055 bvs. 

 

Matr.nr. 74a Næstved Markjor-
der  

Kildemarksvej 1 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.054-91.124 bvs. 

St. 91.230-92.043 bvs. 

 

Matr.nr. 7000c Næstved Mark-
jorder  

Kommunevej, Skyttemarksvej, 
Sagasvej, Ny Præstøvej 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift.  

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.068-91.100 bhs. 

 

Matr.nr. 7000b Næstved Mark-
jorder  

Kommunevej, Rampen 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.103-91.234 bvs. 

 

Matr.nr. 237h Næstved Markjor-
der  

Skyttemarksvej 20 - 20A 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.200-91.208 bhs. Matr.nr. 237g Næstved Markjor-
der  

Kählersvej 19 -21 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.208-91.293 bhs. 

 

Matr.nr. 218 Næstved Markjor-
der  

Baldersvej - Vejareal 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Vejareal 

 

St. 91.252-91.284 bvs. 

 

Matr.nr. 27e Næstved Markjor-
der  

Skyttemarksvej 26 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Boet Efter Hans 
Erik Enevoldsen 

 

St. 91.290-91.345 bhs. 

 

Matr.nr. 27d Næstved Markjor-
der  

Baldersvej - Vejareal 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Vejareal 

 

St. 91.306-91.314 bhs. 

 

Matr.nr. 27b Næstved Markjor-
der  

Baldersvej 8 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Bjarne Per Nick 
Jørgensen 

 

St. 91.312-91.327 bhs. 

 

Matr.nr. 27i Næstved Markjorder  

Baldersvej 10 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Vibrationer fra den ud-
byggede bane overskri-
der Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdi på 

Anita Gjesager Ku-
las og John Hen-
ning Kulas 
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75 dB for beboelses-
bygning på ejendom-
men. 

Ejendommen total- 
eksproprieres. 

St. 91.326-91.346 bhs. 

 

Matr.nr. 27h Næstved Markjor-
der  

Baldersvej 12 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Banedanmark 

 

St. 91.345-91.397 bhs. 

 

Matr.nr. 7000am Næstved Mark-
jorder  

Privat fællesvej,  

Baldersvej/Thorsvej 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift.  

 

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.345-91.387 bhs. 

 

Matr.nr. 11y Næstved Markjor-
der  

Thorsvej 29 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Vibrationer fra den ud-
byggede bane overskri-
der Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdi på 
75 dB for beboelses-
bygning på ejendom-
men. 

Poul Erik Larsen 

 

St. 91.391-91.436 bhs. 

 

Matr.nr. 235 Næstved Markjor-
der  

Thorsvej 28 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Banedanmark 

 

St. 91.393-91.422 bhs. 

 

Matr.nr. 11ah Næstved Markjor-
der  

Thorsvej 26 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Vibrationer fra den ud-
byggede bane overskri-
der Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdi på 
75 dB for beboelses-
bygning på ejendom-
men. 

Ejendommen total- 
eksproprieres. 

Henrik Hillebert 
Jensen 

 

St. 91.430-91.472 bhs. 

 

Matr.nr. 11ab Næstved Markjor-
der  

Hermansensvej 15 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Banedanmark 
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St. 91.467-91.482 bhs. 

 

Matr.nr. 217 Næstved Markjor-
der  

Hermansensvej - Vejareal 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Vejareal 

 

St. 91.479-91.591 bhs. 

 

Matr.nr. 12d Næstved Markjor-
der  

Hermansensvej 10 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Ole Steen Hansen 

 

St. 91.576-91.600 bhs. 

 

Matr.nr. 12aæ Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 65  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Boligselskabet 
Sjælland 

 

St. 91.598-91.706 bhs. 

 

Matr.nr. 12a Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 67 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 91.704-91.754 bhs. 

 

Matr.nr. 13ay Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 83 - 95 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Ejerforeningen 
Præstøvej 83-95 

v/  

Niels-Henrik Wag-
ner Sørensen,  

Meik Lennard Bur-
mann Christensen,  

Poul Hewalo,  

Alexandrina Gion-
nay X Brodthagen 

Gitte Terese Lyng-
gaard 

Frank Dahlmann 

Hanne Hansen 

St. 91.753-92.039 bhs. 

 

Matr.nr. 13g Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 99A - 109E  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Boligselskabet Le-
jerbo 

 

St. 92.037-92.074 bbs. 

 

Matr.nr. 7000bv og 7000bx 
Næstved Markjorder  

Kommunevej, Østre Ringvej 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift.  

Næstved Kom-
mune 

St. 92.062-92.089 bhs. 

 

Matr.nr. 15e Næstved Markjor-
der  

Yrsavej 5 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Pommergaard Ma-
lerfirma Holding 
ApS 
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St. 92.064-92.168 bvs. 

 

Matr.nr. 7000bf Næstved Mark-
jorder  

Kommunevej, Ny Præstøvej 

Der pålægges bestem-
melse om eldrift.  

Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal. 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 92.088-92.116 bhs. 

 

Matr.nr. 15f Næstved Markjor-
der  

Yrsavej 6 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Dina Kollerup 
Noer 

 

St. 92.115-92.141 bhs. 

 

Matr.nr. 16f Næstved Markjor-
der  

Ægirsvej 5 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Jesper Egholm 
Leidecker 

 

St. 92.140-92.165 bhs. 

 

Matr.nr. 16l Næstved Markjorder  

Ægirsvej 2 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Ole Knudsen 

 

St. 92.165-92.181 bhs. 

 

Matr.nr. 16m Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 3 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Sarah Rössing El-
holm og Emil Rös-
sing Elholm 

St. 92.168-92.312 bvs. 

 

Matr.nr. 16q Næstved Markjor-
der  

Ny Præstøvej 100 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Selskab Før 2002 
ApS 

 

St. 92.181-92.197 bhs. 

 

Matr.nr. 16g Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Rita Christensen 

 

St. 92.190-92.313 bvs. 

 

Matr.nr. 17a Næstved Markjor-
der  

Ægirsvej 6 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune  

 

St. 92.197-92.217 bhs. 

 

Matr.nr. 17i Næstved Markjorder  

Heimdalsvej 7 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Jan Geo Jensen 

 

St. 92.217-92.241 bhs. 

 

Matr.nr. 17l Næstved Markjorder  

Heimdalsvej 9 - 11 

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Paul Georg Chri-
stoffer Høg Mad-
sen 

St. 92.241-92.267 bhs. 

 

Matr.nr. 17m Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 15 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Solveig Vemme-
lund og Erik Mi-
chael Andersen 

St. 92.267-92.292 bhs. 

 

Matr.nr. 17n Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 17 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Hanne Lone Niel-
sen og Claus Jen-
sen 
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St. 92.291-92.316 bhs. 

 

Matr.nr. 17o Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 19 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Helle Nielsen og 
Per Nielsen 

 

St. 92.312-92.846 bvs. 

 

Matr.nr. 7000bp Næstved Mark-
jorder 

Matr.nr. 7000e Rønnebæksholm 
Hgd., Næstved Jorder  

Der pålægges bestem-
melse om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 92.312-92.395 bvs. 

 

Matr.nr. 18ø Næstved Markjor-
der  

Ny Præstøvej 102 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 92.316-92.343 bhs. 

 

Matr.nr. 18o Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 21 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Dorthe Larsen og 
Lars Bjørn Larsen 

 

St. 92.343-92.367 bhs. 

 

Matr.nr. 18z Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 23 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Susanne Rasmus-
sen og Jesper Claus 
Rasmussen 

St. 92.367-92.382 bhs. 

 

Matr.nr. 18p Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 25 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Winnie Merete 
Jensen og Per I 
Haar 

St. 92.381-92.399 bhs. 

 

Matr.nr. 18r Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 27 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Ebbe Juul Jørgen-
sen 

 

St. 92.394-92.446 bvs. 

 

Matr.nr. 18y Næstved Markjor-
der  

Lillemarken 6  

udl. tidl oplagspl 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 92.397-92.412 bhs. 

 

Matr.nr. 18s Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 29 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Uffe Hansen og 
Ana del C Garcia 
Santa Maria  

St. 92.410-92.426 bhs. 

 

Matr.nr. 18t Næstved Markjorder  

Heimdalsvej 31 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Anette Bøgeskov 

 

St. 92.424-92.441 bhs. 

 

Matr.nr. 18u Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 33 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Eric Lubich 
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St. 92.439-92.458 bhs. 

 

Matr.nr. 18q Næstved Markjor-
der  

Heimdalsvej 35 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Anne Hvidberg 

 

St. 92.445-92.833 bvs. 

 

Matr.nr. 1z Rønnebæksholm 
Hgd., Næstved Jorder  

Ny Præstøvej 120 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Næstved Kom-
mune 

 

St. 92.451-92.479 bhs. 

 

Matr.nr. 18n Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 179  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Finn Ib Nielsen 

 

St. 92.479-92.501 bhs. 

 

Matr.nr. 238 Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 181 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Lotte Pia Uttrup 

 

St. 92.500-92.505 bhs. 

 

Matr.nr. 9aa Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 185 

 

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Dorte Nikolajsen 
og Jan Nikolajsen 

 

St. 92.593-92.595 bhs. 

 

Matr.nr. 239 Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 195  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Charlotte Mønni-
che Parnes og 
Claus Thomas Par-
nes 

St. 92.595-92.609 bhs. 

 

Matr.nr. 9o Næstved Markjorder  

Præstøvej 197  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Erik Nielsen 

 

St. 92.607-92.625 bhs. 

 

Matr.nr. 9r Næstved Markjorder  

Præstøvej 199  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Johnny Kim Sthur 
Jørgensen og Bet-
tina Sthur Jørgen-
sen 

St. 92.622-92.640 bhs. 

 

Matr.nr. 9q Næstved Markjorder  

Præstøvej 201  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

John Pedersen og 
Lone Lillian Peder-
sen 

St. 92.637-92.653 bhs. 

 

Matr.nr. 9y Næstved Markjorder  

Præstøvej 203  

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

Shanne Gram Mad-
sen og Povl Mad-
sen 

St. 92.649-92.666 bhs. 

 

Matr.nr. 9ad Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 205  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Erik Yorklai Kjær 
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St. 92.662-92.680 bhs. 

 

Matr.nr. 9ae Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 207  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Lise Holm Hansen 
og Svend Erik 
Hansen 

St. 92.676-92.696 bhs. 

 

Matr.nr. 240 Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 209  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Svend Højgaard 
Kokine 

 

St. 92.692-92.706 bhs. 

 

Matr.nr. 9bm Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 209  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Svend Højgaard 
Kokine 

 

St. 92.703-92.718 bhs. 

 

Matr.nr. 9af Næstved Markjorder  

Præstøvej 213  

Der pålægges servitut 
om eldrift. 

 

Puk Hyllested Han-
sen og Jesper Pe-
dersen 

St. 92.714-92.734 bhs. 

 

Matr.nr. 241 Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 213  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Puk Hyllested Han-
sen og Jesper Pe-
dersen 

St. 92.731-92.754 bhs. 

 

Matr.nr. 242 Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 215  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Peter Rasselnberg 
Sørensen 

 

St. 92.752-92.769 bhs. 

 

Matr.nr. 243 Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 217  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Søren Schneider 
Christensen 

 

St. 92.763-92.770 bhs. 

 

Matr.nr. 9ar Næstved Markjorder  

Præstøvej 217  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Søren Schneider 
Christensen 

St. 92.768-92.787 bhs. 

 

Matr.nr. 9as Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 219  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Henriette Charlotte 
G Jørgensen og 
Kenneth Lupnaav 

St. 92.785-92.802 bhs. 

 

Matr.nr. 9at Næstved Markjorder  

Præstøvej 221  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Peter Andersen 

 

St. 92.799-92.819 bhs. 

 

Matr.nr. 9al Næstved Markjorder  

Præstøvej 223  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Margrethe Høff-
ding Nissen 

St. 92.816-92.831 bhs. 

 

Matr.nr. 9ay Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 225  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Else-Maria Elisa-
beth Dall Jacobsen 
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St. 92.828-92.848 bhs. 

 

Matr.nr. 9ai Næstved Markjorder  

Præstøvej 227  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

Ejendomsselskabet 
Af 1/3 1975 ApS 

St. 92.844-92.880 bhs. 

 

Matr.nr. 9ak Næstved Markjor-
der  

Præstøvej 229  

Der pålægges servitut 
om eldrift.  

 

Banedanmark 

 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev underskrevet. 

 

 

 

Henrik Hansen 

Søren G. Nielsen         Bent Jørgensen         Johannes Studstrup  

Peter Nielsen          Inger Juhl Larsen 

Jens Aalund         Klavs Petersen         Carsten Jørgensen          Daniel Møller 

/Iben Held Jensen 
Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 


