
 

 
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende jernbaneanlæg på Øerne 

Anlæg af en ny bane København-Ringsted 

179. hæfte 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. april 2017 

Solrød, Køge og Ringsted kommuner 

 

Fredag den 21. april 2017 kl. 9.30 samledes kom-
missionen ved krydset Åsvej/Åsager, 2680 Solrød 
Strand for at afholde besigtigelse og ekspropriation i 
anledning af anlægget af den nye bane København – 
Ringsted, i Solrød, Køge og Ringsted kommuner.  

Til stede var kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S Andersen, og de af transport-, 
bygnings- og boligministeren udnævnte medlemmer 
af kommissionen Mogens Jensen og Bjarke Abel. 
Endvidere mødte det fra den fælleskommunale liste 
for Øernes område udtagne medlem Johannes Studs-
trup. 

Som repræsentant for Solrød Kommune mødte Bir-
gitte Blaabjerg Olsen. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Kath-
rine Bach Pedersen. 

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte 
Kristoffer Sterner Weile. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

For Banedanmark mødte projektleder for ekspropria-
tioner Heidi Evy Jørgensen, landinspektør Roar Juul 
Borgen, COWI samt ingeniør Casper Ebbesen Silver 
Schultz, NIRAS. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Pia Pals. 

Besigtigelse 

Kommissarius fremlagde brev af 17. februar 2017 fra 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori 
ministeriet har bemyndiget Kommissarius til at ned-
sætte en ekspropriationskommission til afholdelse af 
en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsfor-

retning i forbindelse med anlægsprojektet Den nye 
Bane København – Ringsted, vedrørende tekniske 
anlæg og vejadgang til banen. 

Kommissarius fremlagde endvidere Besigtigelsesbog 
– Den nye bane København – Ringsted, dok.nr.  
EKS_12_SAE_GEN_REP_0002, vers. 02.00, dateret 
24. februar 2017 med tilhørende oversigtsplan, 
tegn.nr. TEKSX_1_014000_534, Rev. 02.00, dateret 
24. februar 2017. 

Følgende passerede: 

Forudsætninger 

I forbindelse med etablering af Den nye bane Køben-
havn-Ringsted, blev der i perioden 6. marts 2012 - 
27. juni 2013 afholdt ordinære besigtigelsesforret-
ninger i Solrød, Køge og Ringsted kommuner, hvor 
ekspropriationskommissionen besigtigede det af Ba-
nedanmark fremlagte projekt. 

Detailprojekteringen af banens tekniske installationer 
har afdækket, at der er behov for supplerende arealer 
og adgangsmuligheder til baneanlægget, som ikke er 
beskrevet ved de tidligere afholdte besigtigelses-
forretninger. 

Nærværende besigtigelsesmateriale supplerer de tid-
ligere fremlagte besigtigelsesmaterialer for Den nye 
bane København-Ringsted. 

For en nærmere beskrivelse af Den nye bane Køben-
havn-Ringsted, herunder baggrund for etableringen 
af Den nye bane København-Ringsted, VVM-rede-
gørelse, lovgrundlag samt generel projektbeskrivelse 
henvises til Ekspropriations-kommissionens forhand-
lingsprotokol 5. hæfte, side 82-148, 40. hæfte, side 
521-592 og 41. hæfte, side 893-645. 



21.04.2017 1634 
 

 

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

  Tegningsnummer TEKSX_1_025000_534 Rev 02.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_052400_531 Rev 02.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_039350_532 Rev 02.00 

4 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_026800_533 Rev 02.00 
 
Projektbeskrivelse 

Detailprojekteringen af de banetekniske installationer 
til Den nye bane København-Ringsted har afdækket, 
at der er behov for supplerende arealer og adgangs-
muligheder til baneanlægget, som ikke er beskrevet 
ved de tidligere afholdte besigtigelsesforretninger. 
Der skal derfor etableres i alt 1 fordelingsstation, 3 
AutoTransformere (AT-hytter), 8 Satellite Technical 
Object Buildings (STOB’e) og adgangsfaciliteter til 
brug ved vedligeholdelse af 23 sporskifter. Forde-
lingsstationen, AT-hytterne og STOB’ene huser alle 
tekniske installationer, som er nødvendige for, at der 
kan køre tog på banen. Etableringen af de jernbane-
tekniske installationer forventes udført i perioden maj 
2017 – januar 2018.  

Dette materiale vedrører fordelingsstationen, AT-hyt-
terne, 2 permanente og 2 midlertidige STOB’e og 1 
adgangsvej til sporskifte. De resterende STOB’e og 
adgangsfaciliteter til sporskifter etableres på arealer, 
der enten allerede er eksproprieret til jernbanen eller  

på arealer, som vil blive besigtiget og eksproprieret 
på et senere tidspunkt.  

Fordelingsstation 

Fordelingsstationen er det tekniske anlæg, hvor Den 
nye bane København-Ringsted forsynes med strøm 
fra det overordnede forsyningsnet. I fordelingssta-
tionen omformes strømmen, så den kan bruges i kø-
reledningsanlægget. Fordelingsstationen optager et 
areal på ca. 43 x 56 m, hvoraf et areal på 25 x 50 m 
indhegnes. Uden for det indhegnede areal etableres 
beplantning mod de omkringliggende arealer bortset 
fra selve banen. Der etableres adgangsvej, som sik-
rer, at der kan køres helt til/fra fordelingsstationen i 
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. Det ind-
hegnede areal indeholder en 1 etages bygning ud 
mod banen (med et areal på ca. 7x10 m og en højde 
på ca. 5 m over terræn), en række elektriske installa-
tioner (transformatorer med højder på op til ca. 7 m 
over terræn), samt en række gittermaster for lynbe-
skyttelse (med højder på op til ca. 10 m over terræn). 

Der placeres 1 fordelingsstation fra København til Ringsted. 

Nr. Stationering Bemærkning 

1 St. 15+100 Ved Kappelevvej 

Fordelingsstationen placeres på areal der allerede er eksproprieret til jernbaneformål og behandles ikke vide-
re i dette materiale. 

AT-hytter 

AT-hytter skal sikre, at strømmen fra fordelingsstati-
onen fordeles ud på køreledningsanlægget langs hele 
Den nye bane København-Ringsted. AT-hytterne har 
alene elektrisk forbindelse til banens køreledningsan-

læg og optager et areal på 21 x 50 m, hvoraf et areal 
på ca. 16 x 40 m indhegnes. Der etableres adgangs-
veje, som sikrer, der kan køres helt til/fra hytterne, 
når der skal foretages tilsyn og vedligeholdelse. Det 
indhegnede areal indeholder en mindre 1 etages byg-
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ning (med en højde på ca. 5 m over terræn), en række 
elektriske installationer (transformatorer med højder 
op til ca. 4,2 m over terræn), samt en gittermast for 

lynbeskyttelse (med højde på op til ca. 9 m over ter-
ræn). Lyden fra AT-hytten vil ved ejendomsskel 
være under 35 db. 

Der placeres 3 AT-hytter fra København til Ringsted. 

Nr. Stationering Bemærkning 

1 St. 27+400 Ved Åsvej 

2 St. 39+400 Ved Spanagervej 

3 St. 52+600 Ved Adamshøjvej 

Herunder ses et eksempel på en AT-hytte fra strækningen Esbjerg-Lunderskov. 

 
 
AT-hytterne placeres på arealer, der skal eksproprie-
res til jernbaneformål og behandles derfor videre i 
dette materiale. 

STOB’e 

STOB’e er teknikhytter som står langs banen. 
STOB’e indeholder it-baseret udstyr, der bl.a. via 

kabelforbindelser og tekniske installationer langs 
sporene sikrer og overvåger jernbanetrafikken på 
banestrækningen. En STOB er 2,5 meter bred, op til 
9 meter lang og 2,8 meter høj. Ved siden af STOB’en 
skal der være en flisebelagt forplads/parkeringsplads 
for en servicebil, samt adgangsvej til Parkeringsplad-
sen 

Dette materiale vedrørende nedenstående STOB’e.  

Nr. Stationering Permanente Midlertidige Bemærkning 

1 St. 27+400 1 0 Ved Åsvej 

2 St. 52+600 1 2 Ved Adamshøjvej 
 
I Ringsted ved Adamshøjvej bliver der udover den 
permanente STOB placeret nogle midlertidige 
STOB’e, som skal flyttes til varig placering på Ring-
sted station, når stationen er ombygget.  

STOB’ene placeres på arealer, der skal eksproprieres 
til jernbaneformål og behandles derfor videre i dette 
materiale. 
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Herunder ses to eksempler på en STOB. 

  
 

Ved Gadstrup, 5 meter lang.                               Ved Køge, 9 meter lang. 
 
Adgangsveje til sporskifter 

For at kunne vedligeholde sporskifterne langs bane-
strækningen (sporskifterne er nogle af de mest vitale 
og hyppigst vedligeholdte dele på jernbanen) skal der 
af arbejdsmiljømæssige årsager sikres gode adgangs-
forhold til dem alle.  

Der skal i alt etableres adgangsfaciliteter til 23 spor-
skifter langs banestrækningen. I det omfang adgangs-

faciliteterne skal placeres på arealer, der endnu ikke 
er eksproprieret til jernbaneformål, vil der ved en 
senere besigtigelses- og ekspropriationsforretning 
blive besigtiget og eksproprieret hertil.  

Dette materiale vedører kun nedenstående adgangs-
faciliteter til sporskifter, der er placeret i tilknytning 
til en AT-hytte og en STOB.  

 

Nr. Stationering Bemærkning 

1 St. 27+000 

(transversal med 2 sporskifter) 

Adgang til sporskifte i højre spor sker fra banens vestlige 
side fra Åsvej via trapper og gangsti langs banen. Parke-
ring foregår ved AT-hytte placeret ved Åsvej. 

Adgang til sporskifte i venstre spor sker fra banens østlige 
side fra Åsvej og Tranholmvej via ny grusvej langs banen 
(hvor der også placeres en AT-hytte og STOB). 

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Placering af AT-hytter, med tilhørende STOB’e, 
samt adgangsvej til sporskifter nødvendiggør, at der 
erhverves areal fra 4 jordstykker. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arbejdsarealer til etablering 
af AT-hytter med tilhørende STOB’e samt adgangs-
vej til sporskifter. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-

ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel på eksisterende 
vejarealer, og ved at placere arbejdsarealerne der, 
hvor de er til mindst gene, f.eks. på restarealer. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand.  

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-
havn-Ringsted vil de nødvendige arealer og servitut-
ter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ekspro-
priation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved 
ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statseks-
propriationsloven). 
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Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven. 

Under de særlige bestemmelser i Kapitel 5 er de eks-
propriative indgreb for hvert enkelt jordstykke opli-
stet. 

Forventet anlægstakt 

Anlægsarbejdet med at opsætte de tekniske anlæg og 
lave adgangsvej til sporskifter udføres i perioden maj 
2017 – januar 2018 

Supplerende besigtigelse ved krydset Åsvej-
/Åsager, 2680 Solrød Strand. 

Ejerne af del af matr.nr. 11ha, Jersie By, Jersie samt 
rådgiver mødte. 

Banedanmark redegjorde for projektet. Banedanmark 
oplyste, at det areal, der skal eksproprieres til anlæg-
get skal justeres (udvides), bl.a. således, at vejrabat-
ten kommer til at ligge på Banedanmarks areal.  

Banedanmark oplyste endvidere, at arbejdet med AT-
hytten påbegyndes omkring den 1. maj 2017 og ar-
bejderne med STOB’en påbegyndes efter sommerfe-
rien 2017. Arbejdet med adgangsvejen hertil forven-
tes færdigt inden sommerferien 2017.  

Banedanmark bekræftede, at der i overensstemmelse 
med praksis, vil blive beplantet omkring AT-hytten. 

Kommissionen besigtigede arealet og konstaterede, 
at arbejderne vedrørende vejanlægget allerede var 
igangsat.  

I den forbindelse kunne kommissionen allerede på 
nuværende tidspunkt konstatere, at der forekommer 
strukturskade på de midlertidigt eksproprierede ar-
bejdsarealer.  

Det er fast praksis, at erstatning for midlertidig brug 
af arbejdsarealer, herunder strukturskade, forudsættes 
afklaret mellem anlægsmyndigheden og de enkelte 
ejere og brugere, og at spørgsmålet alene forelægges 
for kommissionen i tilfælde af uenighed mellem par-
terne. 

Kommissionen henstillede i den forbindelse til Ba-
nedanmark, at den tilbageleverede jord både bliver 
grubbet, fræset og belagt med muld i forbindelse med 
den endelige afregning af den midlertidige brug af 
arbejdsarealerne. 

Repræsentanten for Solrød Kommune oplyste, at 
arealet mellem den nye bane København – Ringsted 
og Køge Bugt Motorvejen forventelig bliver udlagt 

til erhvervsareal, idet området indgår i forslag til 
Fingerplan 2017, der p.t. er i høring, og som forven-
tes vedtaget inden sommerferien. 

Kommissionen anførte i den forbindelse, at det bl.a. 
er anlægget af den nye bane København – Ringsted, 
der muliggør den ændrede anvendelse af arealet. I 
denne situation er der ikke praksis for at tillægge 
erstatningen en forventningsværdi. I sagens natur 
foreligger der endnu ikke en lokalplan for området. 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte 
projekt med de aftalte tilpasninger, men fandt det 
kritisabelt, at anlægsarbejderne var påbegyndt forin-
den en besigtigelses – og ekspropriationsforretning 
havde fundet sted.  

Supplerende besigtigelse ved Spanagervej 27, 
4632 Bjæverskov 

Banedanmark redegjorde for projektet.  

Banedanmark bekræftede, at der i overensstemmelse 
med praksis, vil blive beplantet omkring AT-hytten. 

Kommunens repræsentant udtrykte tilfredshed her-
med. 

Der var herudover ingen særlige bemærkninger. 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte 
projekt. 

Supplerende besigtigelse ved Adamshøjvej 37, 
4100 Ringsted 

Ejeren af matr.nr. 27a m.fl. Kværkeby By, Kværkeby 
mødte sammen med driftslederen af ejendommen og 
rådgiver. 

Banedanmark redegjorde for projektet. Banedanmark 
oplyste, at arealet, der skal eksproprieres til anlægget 
er blevet justeret i forhold til det fremlagte projekt, 
bl.a. er Banedanmarks p-pladser flyttet. 

Banedanmark oplyste endvidere, at der skal der etab-
leres en permanent og to midlertidige STOB’e. I den 
forbindelse skal der etableres en ca. 9 meter høj lyn-
afleder. De midlertidige STOB’e vil blive nedtaget i 
2021. 

Kommissionen besigtigede arealet og konstaterede, 
at arbejderne vedrørende vejanlægget allerede var 
igangsat.  

Kommunens repræsentant gjorde opmærksom på, at 
kommunen er i dialog med Banedanmark om de mil-
jømæssige forhold vedrørende afvanding i forbindel-
se med AT-hytter. 
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Kommunen forventede i denne forbindelse at modta-
ge den fornødne dokumentation for en række tekni-
ske og miljømæssige forhold. Banedanmark gav til-
sagn om at forsyne lodsejerne med de samme oplys-
ninger. 

Banedanmark bekræftede, at der i overensstemmelse 
med praksis, vil blive beplantet omkring AT-hytten, 
og Banedanmark forsikrede i den forbindelse, at dette 
ville ske hurtigst muligt bortset fra arealet, hvor der 
midlertidigt placeres to STOB-hytter. 

Kommissionen udtrykte tilfredshed hermed. 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte 
projekt under forudsætning af, at de aftalte tilpasnin-
ger sker i dialog med ejeren, og at adgangsvejen for-
bliver, som den ligger nu. Kommissionen fandt det 
imidlertid kritisabelt, at anlægsarbejderne var påbe-
gyndt forinden en besigtigelses – og ekspropriations-
forretning havde fundet sted.  

Kommissionen fastsatte herefter følgende særlige be-
stemmelser: 

 

 

 

 

Særlige bestemmelser 

Jordstykker, som berøres af anlægsprojektet vedrø-
rende AT-hytter, er angivet i de særlige bestemmel-
ser 

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; per-
manente indgreb, servitutter, midlertidige arealer. 

Principper for kilometrering 

Følgende principper er anvendt ved kilometreringen 
af de særlige bestemmelser: 

Det enkelte jordstykke kilometreres i forhold til jord-
stykkets udstrækning, som den fremgår af planerne. 

Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til Den 
nye bane København-Ringsteds stationeringslinje. 

Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser 
dikteres af indgrebets startkilometrering. Det betyder, 
at kilometreringen af de oplistede jordstykker ikke 
nødvendigvis er fortløbende. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
indgrebets placering i forhold til banen: 

• h.s. = højre side set i stigende kilometrering 
• v.s. = venstre side set i stigende kilometre-

ring 
• b.s. = begge sider

Særlige bestemmelser for de 
enkelte ejendommeMatr.nr. 
11ha 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.025 - 27.431, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til AT-hytte, STOB og  
adgangsvej til sporskifte.  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr. nr. 4g Vemmedrup By, 
Bjæverskov 

Stationering:  39.361 – 39.444, h.s. 
Ejendommen er ved fremrykket ekspropriation tidligere  
eksproprieret i dens helhed. 
Eksisterende bebyggelse på ejendommens restareal nedrives. 
Der etableres AT-hytte på restarealet af ejendommen, og  
restarealet samnoteres med jernbanearealet ud for restarealet. 

Matr.nr. 27a 
Kværkeby By, Kværkeby,  

Stationering: 52.340 - 52.700, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til AT-hytte og STOB. 
Der eksproprieres til privat fællesvej for banen. 
Der pålægges servitut om ledelinjebeplantning 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
Der eksproprieres midlertidigt areal, til midlertidigt at have  
to STOB’e stående i tilknytning til permanent AT-hytte og STOB. 

Del af litra ”t”  
Kværkeby By, Kværkeby, 
Som er tillagt matr.nr. 27a 
Kværkeby By, Kværkeby, 

Stationering: 52.505 - 52.616, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til AT-hytte. 
Der pålægges servitut om ledelinjebeplantning 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 



21.04.2017 1639 
 

 

Ekspropriation 

Kommissarius fremlagde Arealfortegnelse nr. 58, 
EKS_12_SAE_GEN_LIS_0012, vers. 02.00, dateret 
den 24. februar 2017 over ejere og brugere af jord-
arealer m.v., om hvis afståelse eller benyttelse, der 
vil blive spørgsmål til i anledning af anlæg af ny 
jernbanestrækning København – Ringsted over Køge, 
med tilhørende ekspropriationsplan TEKSX_1_-
052400_531, Rev.02.00, og TEKSX-_1_039350-
_532, rev. 02.00, TEKSX_1_026800_533, Rev. 
02.00, alle dateret den 24. februar 2017. 

Generelt gælder for så vidt angår landbrugsejen-
domme, med mindre andet er anført under de enkelte 
løbenumre, at erstatningen ikke omfatter midlertidig 
brug af arbejdsareal, herunder strukturskade, eller 
afgrødetab på eksproprierede arealer. Erstatning her-
for forudsættes aftalt med de enkelte ejere og brugere 
ved anlægsmyndighedens foranstaltning, således at 
spørgsmålet kun forelægges for kommissionen i til-
fælde af uenighed mellem parterne. 

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 
ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 
kan efterfølgende fremsættes overfor Kommissarius 
indtil et år efter anlæggets udførelse, jf. ekspropriati-
onsproceslovens § 21. 

Medmindre andet fremgår under de enkelte løbenum-
re, foretog kommissionen herefter den rekvirerede 
ekspropriation vedrørende de i fortegnelse nr. 58 
under lb. nre: 036, 139a og 581 opførte ejendomme. 

Lb.nr. 036, del af 11ha, Jersie By, Jersie, beliggende 
Åsvej 13  
Ejerne Leif Helmer Svendsen og Henning Svendsen, 
c/o Leif Helmer Svendsen, Yderholm 43, 2680 Sol-
rød Strand, mødte sammen med forpagteren søn-
nen/nevøen Per Svendsen og rådgiver Claus Skov 
Madsen, Agropro. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres det permanente areal (bem. A) fra 3.795 m2 
til 4.280 m2. 

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse 4.280 m2 á 18 kr. pr. m2  77.040 kr. 
For defigurering 3.850 m2 á 4,50 kr. ..........17.325 kr. 
For ændring af markkort .............................  1.500 kr. 
I alt  .............................................................95.865 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juni 
2017. 

Godtgørelse for sagkyndig bistand  ............  5.000 kr. 

Leif Helmer Svendsen       Henning Svendsen 

Lb.nr. 139a, 4g Vemmedrup By, Bjæverskov, belig-
gende Spanagervej 27, 4632 Bjæverskov  
Ejer: Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 Køben-
havn Ø. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke tale om erstatning 

Lb.nr. 581, matr.nr. 27a m.fl. Kværkeby By, Kvær-
keby, beliggende Adamshøjvej 37, 4100 Ringsted  
For, Adamshøj Gods A/S, v/Carl B. Thøgersen, 
Adamshøjvej 37, 4100 Ringsted, mødte ejeren Carl 
B. Thøgersen sammen med driftsleder Knud Arne 
Frandsen og chefkonsulent Ole Kirk, SEGES. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Kommissionen fandt det uheldigt, at AT-anlægget 
først blev præsenteret nu, efter at lodsejer har anlagt 
have og etableret et haveanlæg, der skærmer mod 
banen. Ved fastsættelse af ulempeerstatningen har 
kommissionen lagt vægt herpå samt på ejendommens 
karakter og adgangsforhold i øvrigt. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, dog 
med følgende ændringer til arealfortegnelsen: 

Det permanente areal (bem. A) ændres fra 1.210 m2 
til 1.230 m2. Areal til privat fællesvej (bem. D) æn-
dres fra 625 m2 til 775 m2. Areal til servitutpålæg 
(bem. N) ændres fra 1.150 m2 til 1.120 m2. Endvidere 
ændres det ene midlertidige arbejdsareal (bem. R) fra 
460 m2 til 35 m2 og det andet midlertidige arbejds-
areal (bem. S om midlertidige opstilling af STOB-
hytter) fra 75 m2 til 235 m2. 

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse 1.230 m2 á 17 kr. 
pr. m2  ......................................................   20.910 kr. 
For arealafståelse til ny privat fællesvej  
775 m2 á 17 kr. pr. m2  .............................   13.175 kr. 
For servitut om erstatningsnatur  
1.120 m2 á 17 kr. pr. m2 ...........................   19.040 kr. 
For samtlige ulemper, herunder defigu- 
rering og dominans samt for forstyrrelse  
af helhedsindtrykket af ejendommen .......   65.000 kr. 
Skattekompensation  ................................        100 kr. 
I alt  .......................................................... 118.225 kr. 



21.04.2017 1640 
 

 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juni 
2017. 

Godtgørelse for sagkyndig bistand  ..............8.000 kr. 
 

Carl B. Thøgersen           Ole Kirk 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

 

 

Helle S. Andersen 

Mogens Jensen         Bjarke Abel         Johannes Studstrup 

Birgitte Blaabjerg Olsen         Kathrine Bach Pedersen         Kristoffer Sterner Weile 

Søren Kjerside Hansen  

Roar Juul Borgen         Heidi Evy Jørgensen         Casper Ebbesen         Silver Schultz  

/ Pia Pals 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Bente D. Hansen 
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