
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
 

for ekspropriationskommissionen 
 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 
 

1. hæfte 
 

Trafiksanering i Vester Åby, Hovedlandevej 714 Svendborg-Faaborg. 
 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 16.-17. august 2011 
 
 
 
Tirsdag den 16. august 2011 kl. 9.00, samledes 

kommissionen i Bøgebjerghallen, Bøgebjergvej 11, 

Faaborg, for at afholde en besigtigelses- og ekspro-

priationsforretning i anledning af trafiksanering af 

Hovedlandevej 714, Svendborg-Faaborg i Vester 

Åby, Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Til stede var Kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-

priationer på Øerne Henrik Hansen, de af Transport-

ministeren udnævnte medlemmer af kommissionen, 

Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen samt de fra Den 

Fælleskommunale Liste for Øernes Område udpege-

de medlemmer Søren Svendsen og Jesper Nielsen.   

Som repræsentant for Faaborg-Midtfyn Kommune 

mødte afdelingsleder Flemming Mogensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør, landin-

spektør Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte ledelsesrepræsentant Jens 

Christian Ørnskov, projektleder Kresten Lysholdt-

Andersen, landinspektør Peter Bak Christensen, tra-

fikrevisor Steen Lydolph Eisensee og tilsynsingeniør 

Claus Frostholm sammen med projektingeniør Mark 

Wittnebel, Rambøll og landskabsarkitekt Kamilla 

Iversen, Nordarkitekter.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs. 

Følgende passerede:  

Kst. Kommissarius fremlagde brev fra Vejdirektora-

tet af 20. juni 2011 med bilag, hvori der anmodes 

om, at projektet forelægges for ekspropriationskom-

missionen med henblik på afholdelse af kombineret 

besigtigelse og ekspropriation.  

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere Transport-

ministeriets brev af 23. juni 2011, hvori der er givet 

bemyndigelse til at forelægge sagen for ekspropriati-

onskommissionen.  

Besigtigelse 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet. 

Forudsætninger 

Hovedlandevej 714 udgør en del af rute 44 der løber 

fra Svendborg til Faaborg.  

Hovedvejen igennem Vester Åby skal trafiksaneres 

for at skabe mere sikkerhed og bymiljø langs vejen. 

Hovedvejen - Svendborgvej - er en gennemkørselsvej 

gennem Vester Åby, hvor der bliver kørt alt for 

stærkt. Med trafiksaneringen skal hastigheden betrag-

teligt ned, og der skal skabes byrum til ophold langs 

vejen. 

Projektet er beliggende i region Syddanmark og i 

Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Myndighedsgodkendelser  

Projektet har været forelagt følgende myndigheder: 

Faaborg-Midtfyn Kommune samt Fyns Politi. 

Kommentarer fra myndighederne er indarbejdet i 

projektmaterialet. 

Udtalelser fra Politi og Kommune foreligger. 

Projektet har været forelagt Naturstyrelsen, Fyn med 

henblik på en vurdering af, om projektet er omfattet 

af VVM-screeningsreglerne.  

Naturstyrelsen har telefonisk meddelt, at det er det 

ikke. 

Da afvanding sker til det eksisterende afløbssystem, 

der renoveres og der ikke sker en forøgelse af den 

bortledte vandmængde, kræves der ikke fornyet ud-

ledningstilladelse.
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Tegningsoversigt 

Oversigtsplaner 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Stationering 

H714-05-1001 0 1:25000 Oversigtsplan St.15.270-17.610 

Besigtigelses- og ekspropriationsplaner 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Stationering 

H714-05-3001 0 1:500 Ekspropriationsplan  St. 15.270-15.680 

H714-05-3002 0 1:500 Ekspropriationsplan  St. 15.680-16.080 

H714-05-3003 0 1:500 Ekspropriationsplan  St. 16.080-16.480 

H714-05-3004 0 1:500 Ekspropriationsplan  St. 16.480-16.830 

H714-05-33001 0 1:2000 Besigtigelse Oversigtsplan St. 15.260-16.870 

H714-05-33002 0 1:2000 Ekspropriation Oversigtsplan St. 15.260-16.870 

Situationsplaner 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Stationering 

H714-05-4001 0 1:500 Situationsplan  St. 15.270-15.680 

H714-05-4002 0 1:500 Situationsplan  St. 15.680-16.080 

H714-05-4003 0 1:500 Situationsplan  St. 16.080-16.480 

H714-05-4004 0 1:500 Situationsplan St. 16.480-16.830 

H714-05-4005 0 1:500 Situationsplan  St. 16.830-17.220 

Tværsnit 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne Snit 

H714-05-7001 0 1:50 Tværsnit  A-A, B-B og C-C 

H714-05-7002 0 1:50 Tværsnit D-D, E-E og F-F 

 

 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter en trafiksanering af bygennemfar-

ten i Vester Åby beliggende på hovedlandevej 714 

Svendborg – Faaborg km 15.400 – 16.620 

Ved ombygning af vejen anlægges der på en del af 

strækningen nye fællesstier i begge sider af vejen, på 

en anden del af vejen anlægges der brede kantbaner. I 

nordsiden af vejen mellem Munkegårdsvej og  Bøge-

bjergvej bevares eksisterende fortov og cykelsti. 

Nye fællesstier afgrænses mod kørebanen med kant-

sten. Kantstensafgrænsning af fællesstierne afbrydes 

ved sideveje og fællesstierne tilsluttes kørebaneni-

veau med rampe.  

I bymidten ca. st. 15.705-15.915 etableres en hævet 

flade udformet ved at kantstenslysningen langs fæl-

lesstierne er reduceret til ca. 3 cm. Ramper på køre-
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banen til den hævede flade anlægges med bump-

markering. 

På strækningen ud for Bøgebjergvej ca. st. 16.505-

16.620 ombygges eksisterende helleanlæg til langs-

gående overkørbar midtervulst i afvigende belæg-

ning. Ved start/slut af vulsten etableres der ha-

stighedsdæmpende foranstaltning afmærket med 

bumpmarkering. 

Der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltning på 

kørebanen i forbindelse med den vestlige byport. 

I forbindelse med projektet etableres der samtidig 

farvet markering på asfaltarealer, dels som arkitekto-

nisk udsmykning og dels som ledende element for 

cyklister.  

Dimensioneringshastighed 

Vejstrækningen er primært beliggende i byzone hvor 

hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. På en kort 

strækning vest for byen, hvor der anlægges brede 

kantbaner, ligger vejstrækningen i landzone, hvor 

hastighedsgrænsen er 80 km/t. 

Hastighedsbegrænsningerne ændres ikke, men trafik-

saneringen vil have en hastighedsdæmpende effekt.  

Afvanding 

Afvanding sker dels til eksisterende grøfter, og dels 

til eksisterende rørlagt vejafvandingssystem, og der 

suppleres/udskiftes nedløbsbrønde og afløbslednin-

ger efter behov.  

Beplantning 

Der etableres beplantning på pladsen ved kirken og 

langs den sydlige sti mellem Bøgebjergvej og Skade-

gårdsvej.  

Den overordnede intention med beplantningen er at 

tilføre lokaliteten et varieret og smukt udtryk. 

Belysning 

Eksisterende belysning langs vejen renoveres med 

nye armaturer. Udvalgte master males delvis som en 

del af den nye arkitektoniske udsmykning af byen. 

Enkelte master flyttes. 

Tværprofil 

Tværprofilet opbygges som udgangspunkt med 1,95 

meter brede fællesstier i begge vejsider og et samlet 

kørebaneareal på 6,2 meters bredde. I alt et tværprofil 

på 10,1 meter. Dog tilpasses tværprofilet enkelte 

steder til eksisterende forhold ved ændring af bred-

den på fællesstierne fra 1,7 meter til 2,2 meter. 

Overkørsler 

De eksisterende overkørsler til grunde langs vejen 

bibeholdes. Der udføres tilpasning af belægning i 

disse til ny højde af bagkant af fællesti. 

Materialer 

Der udføres kantafgrænsninger i granit, kørebaneare-

alerne udføres i asfalt, overkørselsarealerne og vul-

ster udføres i afvigende belægning. Fællesstier udfø-

res i asfalt.  

Generelle bestemmelser 

Byggelinjer 

De eksisterende parallelbyggelinjer på 12,5 m fra 

centerlinien på hovedlandevej 714 ændres ikke.  

Oversigtsservitutter  

Eksisterende oversigtsservitutter ophæves på følgen-

de ejendomme: 

4ap, 4ao, 48a, 62e, 70c, 70t, 60m, 62y, 62æ, 62ø, 

62ao, 62ap, 62ai, 62bp, 96 Vester Åby By, Vester 

Åby 

og der pålægges nye oversigtsarealer på følgende 

ejendomme: 

49b, 2ca, 3p, 56, 90, 69i, 62t, 62e, 34g, Vester Åby 

By, Vester Åby 

Ledningsservitutter 

Der ændres ikke ved ledningsservitutter. 

Overkørsler  

Ingen bemærkninger. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal ved eksiste-

rende overkørsler. Arealet bruges til tilpasning af 

overkørsler til ny bagkant af fællesti. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-

ligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyg-

gede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor 

vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse med 

vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vej-

bestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem 

vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 
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Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 

714.  

Faaborg-Midtfyn Kommune er vejbestyrelse for 

sideveje, der er tilsluttet på vejstrækningen.  

Fremmede ledninger 

Ledninger vil dels blive bevaret og enkelte nyanlæg 

udføres. Ledningsprotokol er udarbejdet. 

Fremkomne bemærkninger:  

De fremmødte lodsejere og beboere fremkom ved det 

indledende møde bl.a. med følgende bemærkninger 

til projektet: 

Der blev forespurgt, om projektet omfatter etablering 

af overfladebelægning med støjsvag asfalt med hen-

blik på nedbringelse af støjgener fra trafikken på 

hovedlandevejen.   

Vejdirektoratet oplyste, at projektet som udgangs-

punkt ikke indebærer en generel udskiftning af det 

eksisterende overfladelag på strækningen. Dér, hvor 

der skal lægges ny asfalt, er det dog planen at anven-

de støjsvag asfalt. Hvis økonomien i projektet tillader 

det, vil der blive lagt støjsvag asfalt på hele projekts-

trækningen straks. Ellers vil støjsvag asfaltbelægning 

blive etableret, når asfaltslidlaget alligevel skal ud-

skiftes. Vejdirektoratet bemærkede, at den almindeli-

ge hastighedsnedsættelse, som projektet indebærer, 

under alle omstændigheder vil bevirke en betydelig 

reduktion af trafikstøjen i forhold til det nuværende 

niveau.   

Det blev forespurgt, om der indrettes vigepladser for 

den øvrige trafik med henblik på at lette fremkomme-

ligheden for ambulancer o.lign. på den nye, smallere 

hovedlandevej.   

Vejdirektoratet oplyste, at dette ikke indgår i projek-

tet.  

En borger udtrykte tvivl om, hvorvidt det vil være 

muligt at holde knallerttrafik væk fra den kommende 

fællessti og begrænse den til kørebanen.   

Vejdirektoratet oplyste, at det er planen at imødegå 

risikoen for knallerttrafik på fællesstien med skilt-

ning.  

Det blev forespurgt, hvilke højdeforskelle der vil 

blive mellem kørebanen og fællessti-arealet. 

Vejdirektoratet oplyste, at højdeforskellen generelt 

vil blive 10 cm (almindelig kantstenshøjde). Ved 

pladsarealet i den planlagte "Bymidte" dog kun 3 cm 

af hensyn til svagtseende.   

Det blev forespurgt, hvilken type kantsten der vil 

blive brugt ved adskillelse af kørebane og fællessti.  

Vejdirektoratet oplyste, at man som udgangspunkt 

genanvender de eksisterende kantsten med skarp 

kant, som desuden har en god hastighedsdæmpende 

effekt. Ved hellerne bruges dog en kantstenstype med 

affaset kant.    

En lodsejer tilkendegav, at oversigtsproblemerne ved 

hendes ejendom ikke primært skyldes højden på 

hækken på ejendommen, men det forhold at vejen 

svinger på det pågældende sted, og at den meget 

mærkbare servitut om fri oversigt, som ønskes på-

lagt, vil have begrænset effekt.   

Vejdirektoratet oplyste, at alle spærrelinier for biltra-

fik fra sidevejene ("hajtænderne") rykkes længere 

tilbage fra hovedlandevejen i forhold til nu. Over-

sigtsforholdene forringes derfor generelt på hele 

strækningen, og der er derfor behov for oversigtsare-

aler på alle disse steder.       

Flere lodsejere rejste spørgsmålet om pligten til sne-

rydning og vintervedligehold på den kommende fæl-

lessti. For så vidt angår eksisterende fortov påhviler 

forpligtelsen aktuelt vejens naboer, og spørgsmålet 

er, om denne forpligtelse nu bliver overført på fæl-

lesstien.  

Det er efterfølgende oplyst af Vejdirektoratet, at sne-

rydningsforpligtelsen for så vidt angår den kommen-

de fællessti påhviler vejbestyrelsen, d.v.s. Vejdirek-

toratet.    

En borger forespurgte, om der er taget højde for eksi-

sterende fiberledninger i projekteringen.  

Vejdirektoratet oplyste, at projektet har været gen-

nemgået med ledningsejerne. Det er aftalt, at eventu-

elle ledningsomlægninger skal udføres inden eller 

samtidig med anlægsarbejdet.  

Det blev rejst spørgsmål om kirkegårdsdiget, som er 

beliggende på vejens smalleste sted.  

Vejdirektoratet oplyste, at vejforløbet ændres på det-

te sted, så diget ikke berøres.   

En repræsentant for menighedsrådet gav udtryk for, 

at man fandt, at der var tale om et godt projekt, men 

rejste spørgsmål om erstatningsparkeringspladser for 

de cirka 10 parkeringspladser ved kirken, der mistes, 

når der etableres et lille torv i den kommende bymid-

te.  



 5 16.08.2011 

Vejdirektoratet oplyste, at problemet har været over-

vejet, men at det ikke har været muligt at anvise en 

løsning indenfor projektet. Spørgsmålet må eventuelt 

finde en løsning ved aftaler med kirkens naboer.   

Repræsentanten for menighedsrådet udtrykte bekym-

ring for, at den nye beplantning ville blive for domi-

nerende i forhold til den eksisterende beplantning 

ved kirken. 

Vejdirektoratet oplyste, der i samarbejde med en 

landskabsarkitekt er planlagt etableret en beplantning 

med middelhøje træer.  Beplantninger er nøje udvalgt 

således, at den harmonerer med kirken og dens om-

givelser. Beplantningen vil hverken skjule kirken 

eller kirkemuren.  

En beboer rejste tvivl om effektiviteten af den plan-

lagte trafiksanering. Der køres meget hurtigt på ho-

vedlandevejen.   

Vejdirektoratet oplyste, at formålet med projektet er, 

at hovedlandevejen gennem Vester Åby fredeliggø-

res, og at sikkerheden for beboere og trafikanter for-

bedres. Vejdirektoratet påregner at opnå dette gen-

nem anvendelse af flere forskellige virkemidler, bl.a. 

variable hastighedstavler, indsnævring af kørebane-

bredden, hævede flader m.v. Herved vil trafikkens 

dynamik blive hæmmet, og hastigheden på vejstræk-

ningen blive sænket betydeligt.        

En borger stillede forslag om etablering af en højre-

svingbane ved Skadegårdsvej. Hvis den planlagte 

trærække på dette sted trækkes lidt tilbage, vil der 

være god plads til en svingbane.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at en svingbane ikke er 

mulig med den foreliggende projektøkonomi.  Vejdi-

rektoratet nærede i øvrigt betænkelighed ved den 

indvirkning en sådan foranstaltning måtte forventes 

at få på projektets samlede trafiksikkerhed.     

En beboer på Svendborgvej gav udtryk for, at skilt-

ningen ved skolen er helt utilstrækkelig. 

Vejdirektoratet oplyste, at forbedret sikkerhed på 

Svendborgvej for skolebørn er et vigtigt formål med 

projektet. Bl.a. sker der en fuldstændig ombygning 

og forbedring af helleanlægget ud for Bøgebjergvej 

ved skolen. Endvidere indføres hastighedsbegræns-

ning på 40 km/t i de perioder, hvor Svendborgvej 

navnlig benyttes som skolevej.    

Kommissionens beslutning: 

Efter det indledende møde besigtigede kommissionen 

udvalgte dele af projektstrækningen.  

Kommissionen fandt ikke grundlag for at foretage 

ændringer i det fremlagte projekt.  

Kommissionen godkendte herefter det forelagte pro-

jekt, idet der fastsattes følgende 

Særlige bestemmelser 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

St. 15.407, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.472, h.h.s.  

Tilslutning af kommunevej Rolighedsvænget 

St. 15.540, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 15.565, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.585, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.598, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.604, h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.626, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.634-15.664, h.h.s.  

Facadeoverkørsler retableres 

St. 15.638, h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.673, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.675, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.680, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.696-15.715, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15,705 – 15.915  

Der etableres en hævet flade. Ramper på kørebanen 

til den hævede flade anlægges med bumpmarkering.  
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St. 15.707, h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.713, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 15.717 h.v.s. 

Tilslutning af kommunevej Pottemagervej 

St. 15.725 h.h.s. 

Tilslutning af kommunevej Faurshøjvej 

St. 15.730 h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.746 h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.752, h.h.s.  

Overgang etableres 

St. 15.762, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.767, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.808 h.h.s. 

Tilslutning af kommunevej Jens Nielsensvej 

St. 15.812, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.818, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.831, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 15.843, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 15.854, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.880 h.v.s. 

Tilslutning af kommunevej Præstegårdsvej. 

St. 15.895 h.h.s. 

Tilslutning af kommunevej Nørrevænget. 

St. 15.900, h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.908, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 15.912, h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.917, h.v.s.  

Overgang retableres 

St. 15.933 - 15.951, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.959, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.973, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 15.981-16.998, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.002, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.008, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 16.044, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.045, h.v.s.  

Tilslutning af kommunevej Strandvejen 

St. 16.060, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.061-16.075, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.077 h.h.s. 

Overkørsel retableres 

St. 16.083, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.103, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 16.106, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.109, h.v.s.  

Overkørsel retableres 
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St. 16.129, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.133, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.147, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.153 v.h.s. 

Tilslutning af kommunevej Industrivej 

St. 16.157, v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.159, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.172, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.183, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.185, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.195, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.196, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.203-16.219, h.h.s.  

Facadeoverkørsler retableres 

St. 16.210, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.220-16.255, h.h.s.  

Facadeoverkørsler retableres 

St. 16.225, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.250, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.262, h.h.s.  

Overkørsel flyttes 5.00 m mod vest 

St. 16.272, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.290, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.294, h.h.s.  

Overkørsel og overgang retableres 

St. 16.303, h.v.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.312, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.319, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 16.352, h.h.s.  

Overgang retableres 

St. 16.357, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.379, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.394, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.406-16.418, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.434-16.438, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.440, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.464, h.h.s.  

Overkørsel retableres 

St. 16.580 h.h.s. 

Tilslutning af kommunevej Bøgebjergvej. 

St. 16.505-16.620.  

Eksisterende helleanlæg ombygges til langsgående 

overkørbar midtervulst i afvigende belægning. Ved 

start/slut af vulsten etableres der hastighedsdæmpen-

de foranstaltning afmærket med bumpmarkering. 

St.16.620  

Der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltning på 

kørebanen i forbindelse med den vestlige byport. 
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Ekspropriation 

Kommissarius fremlagde Fortegnelse nr. 1, H714.05, 

Svendborg-Faaborg, Trafiksanering i Vester Åby, 

Juni 2011, med tilhørende oversigts- og ekspropriati-

onsplaner, tegn. nr. H714-05-3001, H714-05-3002, 

H714-05-3003, H714-05-3004 og H714-05-33002, 

dateret 15. juni 2011. 

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 

ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 

kan efterfølgende fremsættes overfor Kommissarius i 

henhold til ekspropriationsproceslovens § 21.   

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, foretog kommissionen den rekvirerede ek-

spropriation vedrørende de i den nævnte fortegnelse 

under lb.nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 

18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 og 34 

opførte ejendomme og vejarealer, idet følgende pas-

serede:  

Lb.nr.1, matr.nr. 4a Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Kurt Møller Jensen, Svendborgvej 452, 5600 

Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 4, matr.nr. 4r Vester Åby By, Vester Åby.  

Af ejerne, Niels Martin Rundkvist og Anette Øster-

gaard Rundkvist, Svendborgvej 431, 5600 Faaborg, 

mødte førstnævnte.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 10 m
2
 à 400 kr.:.............. 4.000 kr. 

Skattekompensation: ....................................    100 kr. 

For tab af hæk, 25 lb.m à 1.000 kr.: ............25.000 kr. 

I alt: .............................................................29.100 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overgang 

til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Martin Rundkvist 

Lb.nr. 5, matr.nr. 49e Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 448a og 448b.  

For ejeren, Murermester Palle Jensen Vester Aaby 

A/S, Rolighedsvænget 11, Vester Åby, 5600 Faaborg, 

mødte Bettina Jensen sammen med Palle Jensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 6, matr.nr. 25a Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 429.  

For ejeren, Boet efter Poul Nielsen, v. /Advokatfirma 

J. Jørgensen & M. Nordenbæk, Vråvejen 2, 5970 

Ærøskøbing, mødte ingen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Arealet, 

der afstås, er beliggende udenfor havemuren. Muren 

berøres ikke.   

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 7, matr.nr. 18a Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Torben Sander Dammand, Svendborgvej 

446, 5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel og overgang til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 
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mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 8, matr.nr. 47b Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Ingrid Nielsen Larsen og Mads Laurits 

Skjønaa Larsen, Svendborgvej 444, 5600 Faaborg, 

mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel og overgang til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 9, matr.nr. 55c Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Erland Kjærsgaard Sørensen, Svendborgvej 

425, 5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor.  I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 10, matr.nr. 48b Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Lars Rosenstand Jensen, Svendborgvej 442, 

5600 Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen.  

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

 

Lb.nr. 11, matr.nr. 28a Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Fetah Kelani og Remzije Kelani, Svendborg-

vej 423, 5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen.   

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.   

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 12, matr.nr. 48a Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Svend-Aage Skipper og Alis Jessen, Svend-

borgvej 440, 5600 Faaborg, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Der 

pålægges ikke servitut om fri oversigt. Servitutarealet 

efter fortegnelsen eksproprieres til hovedlandevej.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 40 m
2
 à 400 kr.: ............ 16.000 kr. 

For tab af 36,5 lb.m hæk à 1.000 kr.: ......... 36.500 kr. 

Skattekompensation: ...................................     100 kr. 

For tab af buske og for haveforstyrrelse: ... 10.000 kr. 

I alt: ............................................................ 62.600 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

og overgang til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Svend-Aage Skipper    Alis Jessen 

Lb.nr. 13, matr.nr. 49b Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 421.  

Lb.nr. 14, matr.nr. 50a Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 421.  

Ejeren, Carsten Olsen, Møllegårdsvej 18, Pejrup, 

5600 Faaborg, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  
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Der blev indgået følgende 

Forlig 

For servitut om fri oversigt, 30 m
2
  

à 200 kr.: .......................................................6.000 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

og overgang til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Carsten Olsen 

Lb.nr. 17, matr.nr. 2ca Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Helle Pedersen og John Christian Pedersen, 

Svendborgvej 438, 5600 Faaborg, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For servitut om fri oversigt, 10 m
2
  

à 200 kr.: .......................................................2.000 kr. 

For tilpasning af stakit til max-højde,  

17 lb.m à 400 kr.: ..........................................6.800 kr. 

I alt: ...............................................................8.800 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overgang 

til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor.  I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

John Chr. Pedersen   Helle Pedersen 

Lb.nr. 18, matr.nr. 3p Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 419 og 419A.  

For ejeren, Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 

Albertslund, mødte ingen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 19, matr.nr. 14b Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, John Agermose Jensen og Jeanette Agermose 

Diouri, Svendborgvej 436, 5600 Faaborg, mødte 

ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsler til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 20, matr.nr. 64e Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Klaus Hovmand Hansen, Svendborgvej 434, 

5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 23, matr.nr. 98 Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Præstegårdsvej 9.  

Lb.nr. 25, matr.nr. 90 Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Præstegårdsvej 9.  

For ejeren, Vester Åby Menighedsråd, mødte for-

manden, Niels Krogh, Munkeparken 27, Vester Åby, 

5600 Faaborg. 

Ejer iflg. tingbogen vedr. lb.nr. 23: Kirkegården.  

Ejer iflg. tingbogen vedr. lb.nr. 25: Parkeringsplads 

V. Åby Kirke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Niels J. Krogh 
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Lb.nr. 26, matr.nr. 56 Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 415, 415A, 415B og 415C.  

For ejeren, Murermester Palle Jensen Vester Aaby 

A/S, Rolighedsvænget 11, Vester Åby, 5600 Faaborg, 

mødte 

Bettina Jensen sammen med Palle Jensen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For servitut om fri oversigt, 10 m
2
  

à 200 kr.: .......................................................2.000 kr. 

For tab af hæk, 16 lb.m à 1.000 kr.: ............16.000 kr. 

I alt: .............................................................18.000 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

og overgange til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Bettina Jensen 

Lb.nr. 27, matr.nr. 69y Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Erik Robert Hansen og Poula Theresa Han-

sen, Nørrevænget 2, Vester Åby, 5600 Faaborg, 

mødte. 

Der pålægges ikke servitut om fri oversigt. Servitut-

areal efter fortegnelsen eksproprieres til hovedlande-

vej.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 10 m
2
 à 400 kr.:...............4.000 kr. 

Skattekompensation: .....................................   100 kr. 

For tab af hæk, 28 lb.m à 1.000 kr.: ............28.000 kr. 

For tab af buske og for haveforstyrrelse: ....10.000 kr. 

I alt: .............................................................42.100 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Erik Hansen       Poula Theresa Hansen 

 

 

Lb.nr. 29, matr.nr. 69f Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 430.  

For ejeren, Spar Fyns Ejendomsselskab A/S, c/o Spa-

rekassen Faaborg A/S, Markedspladsen 15, 5600 

Faaborg, mødte ejendomsadministrator Sten Lunde.   

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Flisebe-

lagt rampe fra parkeringspladsen retableres. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 30, matr.nr. 69i Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 413.  

Ejeren, Henning Groth Madsen, Nyhavevej 26, 5600 

Faaborg, mødte 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 20 m
2
 à 400 kr.: .............. 8.000 kr. 

Skattekompensation: ....................................    100 kr. 

For servitut om fri oversigt, 60 m
2
  

à 200 kr.: .................................................... 12.000 kr. 

I alt: ............................................................ 20.100 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

H. Madsen 

Lb.nr. 31, matr.nr. 62t Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 409, 409A-B-C og 411.  

For ejeren, John Madsen Ejendomsselskab ApS, In-

dustrivej 2, 5853 Ørbæk, mødte John Madsen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Dog 

opretholdes og retableres façadeoverkørsel i hoved-

landevejens højre side, st. 15.933-15.951.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For servitut om fri oversigt, 40 m
2
 à 200 kr.:8.000 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørs-

ler og overgang til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

John Madsen 
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Lb.nr. 32, matr.nr. 62ab Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 428.  

Ejerne, John Hansen og Hanne Hansen, Svendborg-

vej 428A, 5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 33, matr.nr. 62ac Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 426 og 426A.  

Ejeren, Else Susanne Andersen, Frederiksbergvej 2, 

Pejrup, 5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor.  I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Lb.nr. 34, matr.nr. 62e Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Anders Emil Hansen, Svendborgvej 424, 

5600 Faaborg, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  Dog 

vil Vejdirektoratet tilpasse projektet, så nyt skel får et 

mere afrundet forløb.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For afståelse af areal, 10 m
2
 à 400 kr.:......... 4.000 kr. 

Skattekompensation: ....................................    100 kr. 

For servitut om fri oversigt, 10 m
2
 à 200 kr.:2.000 kr. 

For haveforstyrrelse: .................................... 4.000 kr. 

Til retablering af 14 lb.m hegn som  

eksisterende: .............................................. 40.000 kr. 

I alt: ............................................................ 50.100 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Anders Hansen 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Henrik Hansen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Onsdag den 17. august 2011 kl. 9.00 samledes 

kommissionen ved hjørnet af Strandvejen og Svend-

borgvej for at fortsætte ekspropriationsforretningen i 

anledning af trafiksanering af Hovedlandevej 714, 

Svendborg-Faaborg i Vester Åby, Faaborg-Midtfyn 

Kommune.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs.  

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 

ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 

kan efterfølgende fremsættes overfor Kommissarius i 

henhold til ekspropriationsproceslovens § 21.   

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, foretog kommissionen herefter den rekvirere-

de ekspropriation vedrørende de i fortegnelse nr. 1 

under lb.nr. 2, 3, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71 og 72 opførte ejendomme og 

vejarealer, idet følgende passerede: 
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Lb.nr. 3, matr.nr. 7000s Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Sognefogedvej/Rolighedsvænget).  

Lb.nr. 15, matr.nr. 7000p Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Pottemagervej).  

Lb.nr. 16, matr.nr. 7000ø Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Faurshøjvej).  

Lb.nr. 21, matr.nr. 7000m Vester Åby By, Vester 

Åby (kommunevej Jens Nielsensvej).  

Lb.nr. 24, matr.nr. 7000h Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Præstegårdsvej/Strandvejen).  

Lb.nr. 28, matr.nr. 7000k Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Nørrevænget).  

Lb.nr. 44, matr.nr. 7000a Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Industrivej).  

Lb.nr. 60, matr.nr. 7000t Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Skadegårdsvej).  

Lb.nr. 71, matr.nr. 7000e Vester Åby By, Vester Åby 

(kommunevej Bøgebjergvej).  

Lb.nr. 2, matr.nr. 4ap og 4ao Vester Åby By, Vester 

Åby, beliggende Rolighedsvej 16.  

Lb.nr. 57, matr.nr. 62ao Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Skadegårdsvej 1B  

Lb.nr. 58, matr.nr. 62 ap Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Skadegårdsvej 1A.  

Lb.nr. 62, matr.nr. 62ai og 62bm Vester Åby By, 

Vester Åby, beliggende Skadegårdsvej 2.  

Lb.nr. 69, matr.nr. 96 Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 384. 

Ejer iflg tingbogen: Vester Såby Sognekommune.   

Lb.nr. 22, matr.nr. 97b Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende stikvej, h.v.s. km 15.811.  

Byens Gade (del af), Administrator: Ejendomsskatte-

kontoret, Nørregade 4, 5600 Faaborg (Faaborg-

Midtfyn Kommune). 

Ejer: Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Allé 2, 

5720 Ringe. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

Lb.nr. 35, matr.nr. 70c Vester Åby By, Vester Åby.  

Lb.nr. 36, matr.nr. 70t Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 422.  

Af ejerne, Martin Sædholm Pedersen og Mie Grøn-

negaard Løvengren Pedersen, Strandvejen 2, Vester 

Åby, 5600 Faaborg, mødte sidstnævnte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Ny 

servitut om fri oversigt afløser eksisterende servitut.  

Der blev indgået følgende 

 

Forlig 

For pålæg af servitut om fri oversigt, 10 m
2
 à 0 kr. og 

10 m
2
 à 200 kr.: ............................................ 2.000 kr. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning for midlertidig brug af ar-

bejdsareal i forbindelse med retablering af overkørsel 

til hovedlandevejen.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Mie Pedersen 

Lb.nr. 37, matr.nr. 34g Vester Åby By, Vester Åby.  

For ejeren, Damas A/S, Industrivej 2, 5600 Faaborg, 

mødte adm. direktør Klaus Gaarde. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 38, matr.nr. 70d Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Engelbrecht Jensen, Svendborgvej 420, 5600 

Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 39, matr.nr. 70k Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Vagner Nielsen, Svendborgvej 418, 5600 

Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-
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rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 40, matr.nr. 70p Vester Åby By, Vester Åby  

Af ejerne, Lars Henrik Hansen og Jette Rasmussen, 

Svendborgvej 416, 5600 Faaborg, mødte førstnævn-

te. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen.  

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 41, matr.nr. 70a Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 414.  

Lb.nr. 42, matr.nr. 43n Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 412 og 412A.  

Ejeren, Ole Skov, Svendborgvej 412A, 5600 Faaborg, 

mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsler til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 43, matr.nr. 70o Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 410.  

Ejeren, Knud Jørgen Pedersen, Strandvej 115A, Bal-

len, 5762 Vester Skerninge, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsler til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 45, matr.nr. 70m Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Lilli Konradsen, Svendborgvej 408, 5600 

Faaborg, mødte ikke.  

Ejer iflg tingbogen: Lilli Ulvedal. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 46, matr.nr. 34n Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 403A-C.  

Ejeren, Ole Korsgaard Madsen, Kærvej 9, 5600 Faa-

borg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 47, matr.nr. 70l Vester Åby By, Vester Åby.  

Af ejerne, Kaj Christian Rasmussen og Ane-Lise 

Rasmussen, Svendborgvej 406, 5600 Faaborg, mødte 

førstnævnte.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsler til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 48, matr.nr. 41e Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 401 og 401A.  

For ejeren, Hans Ejner Peder Eriksen, Industrivej 1, 

Vester Åby, 5600 Faaborg, mødte søsteren, Anne 
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Marie Henriksen, Pilehaven 21, 6520 Toftlund, i 

henhold til fremlagt skriftlig fuldmagt.  

Endvidere mødte lejeren Jesper Hansen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 49, matr.nr. 70h  Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Milanne Knudsen, Svendborgvej 404, 5600 

Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 50, matr.nr. 70e Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Per Rygård Nielsen og Sonja Thaagaard 

Nielsen, Svendborgvej 402, 5600 Faaborg, mødte 

ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 51, matr.nr. 60m Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 398, 398A og 400.  

Ejeren, Uffe Hjortborg Pedersen, Peter Hansensvej 

18, 5600 Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsler til hovedlandevejen, samt aflysning af 

oversigtsservitut.   

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning. 

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne, kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen. 

Lb.nr. 52, matr.nr. 41c Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 399.  

For ejeren, Åløkke Holding ApS, Åløkkehaven 24, 

5000 Odense C, mødte Henrik Konnerup.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  Vejdi-

rektoratet retablerer forarealet og flytter og udvider 

ejendommens overkørsel til hovedlandevejen efter 

aftale med ejeren.  

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 10 m
2
 à 400 kr.: .............. 4.000 kr. 

Skattekompensation: ...................................     100 kr.  

I alt: .............................................................. 4.100 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 15. 

september 2011.  

Henrik Konnerup 

Lb.nr. 53, matr.nr. 62y Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejerne, Per Rasmussen og Pernille Lindhart Rasmus-

sen, Svendborgvej 396, 5600 Faaborg, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen samt aflysning af 

oversigtsservitut.  

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 54, matr.nr. 62æ Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 394.  

For ejeren, Boet efter Ludvig Petersen, v/Ret & Råd 

Fyn A/S, Kanalvej 4, 5600 Faaborg, mødte ingen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen samt aflysning af 

oversigtsservitut.  
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Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 55, matr.nr. 43k Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Pia Mariann Petersen, Svendborgvej 393, 

5600 Faaborg, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel og overgang til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 56, matr.nr. 62ø Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Ib Lindekilde, Svendborgvej 392, 5600 Faa-

borg, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 59, matr.nr. 43b Vester Åby By, Vester Åby.  

Af ejerne, Lillian Grønvald Lauge og John Lauge, 

Svendborgvej 391, 5600 Faaborg, mødte sidstnævn-

te.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel og overgang til hovedlandevejen 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 61, matr.nr. 43i Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Erik Munk-Andersen, Svendborgvej 389, 

5600 Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel og overgang til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 63, matr.nr. 62bp, Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Lysbjergvænget 10-26.  

For ejeren, Høyer & Schmidt Finans ApS, Ediths Allé 

20, Dyrup, 5250 Odense SV, mødte ingen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

Lb.nr. 64, matr.nr. 43h Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Stig Fabricius Nielsen, Svendborgvej 387, 

5600 Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen.  

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 65, matr.nr. 43f Vester Åby By, Vester Åby.  

Ejeren, Annegrethe Nielsen, Svendborgvej 385, 5600 

Faaborg, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  
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Lb.nr. 66, matr.nr. 34c Vester Åby By, Vester Åby.  

Lb.nr. 67, matr.nr. 34d Vester Åby By, Vester Åby.  

Af ejerne, Niels Erik Thing og Birgit Lund, Svend-

borgvej 383, 5600 Faaborg, mødte førstnævnte.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsler til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 68, matr.nr. 34p Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Svendborgvej 381.  

For ejeren, Boet efter Poul Edvard Clausen, v/Svend 

Erik Clausen, Hovgårdsvej 30, Grejs, 7100 Vejle, 

mødte ingen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Indgrebet på ejendommen indebærer alene midlerti-

dig brug af arbejdsareal i forbindelse med retablering 

af overkørsel til hovedlandevejen. 

Der bliver i henhold til gældende praksis ikke 

spørgsmål om erstatning.  

Hvis der i forbindelse med den midlertidige brug 

opstår konkrete skader på ejendommen, yder Vejdi-

rektoratet erstatning herfor. I tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan spørgsmålet forelægges for 

kommissionen.  

Lb.nr. 70, matr.nr. 62bn Vester Åby By, Vester Åby, 

beliggende Lysbjergparken 1-25.  

For ejeren, Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligsel-

skab, v/Domea S.M.B.A., Oldenburg Allé 3, 2630 

Høje Tåstrup, mødte ingen.  

Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder. Ejer af ejer-

lejlighed nr. 1: Faaborg-Midtfyn Kommune.   

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

Lb.nr. 72, matr.nr. 7000g Vester Åby By, Vester Åby 

(hldv 714, Svendborgvej/Faaborgvej).  

Ejer: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen, Thomas 

Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet.  

 

 

Henrik Hansen 

Agnes Tellerup    Gunner Lorentsen    Søren Svendsen   Jesper Nielsen   

Flemming Mogensen   Gunnar Aage    

Kresten Lysholdt-Andersen   Peter Bak Christensen  

/Peter Valentin Rolnæs 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 


