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Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 9.30 samledes 
kommissionen på Store Rørbækvej ud for ejendom-
men Store Rørbækvej 1, 3600 Frederikssund for at 
afholde besigtigelses- og ekspropriationsforretning i 
anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved 
Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen og de af trans-
port-, bygnings- og boligministeren udpegede med-
lemmer af kommissionen, Erik Larsen og Leif 
Luxhøj-Pedersen samt de fra Den Fælleskommunale 
Liste for Øernes Område udtagne medlemmer, Egil 
Møller og Michael Herløv.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard.  

Som repræsentant for Frederikssund Kommune mød-
te Hans Riis Laursen. 

Fra Frederikssund Kommune mødte endvidere Anker 
Riis og Dani Hinsch Mikkelsen. 

For Vejdirektoratet mødte fagprojektleder for areal 
og naboer Asta Grønborg, projektchef Henrik Vin-
centsen, landinspektør Hanne Brandt Andersen, fag-
projektleder Peter Boding og projektassistent Lise 
Tauber.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Daniel Kristensen.  

Kommissarius fremlagde brev af 13. september 2017 
fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori 
der er givet bemyndigelse til at afholde en kombine-
ret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrø-
rende etablering af nyt tilslutningsanlæg til Frede-
rikssundsvej. 

Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til tekni-
ske bestemmelser, Rute 53, Frederikssund-Elverdam, 
Etape 14210.  

Følgende passerede:  

Besigtigelse  

Forudsætninger 

Motortrafikvejsstrækningen Skibbyvej – Frederiks-
sundsvej, etape 14210, udgør en del af rute 53, der 
forløber fra Frederikssundsvej til Elverdam. Projektet 
er vedtaget i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 
2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. 

Etape 14210 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 
22., 23. og 24. april 2015. 

Den østlige del af etapen fra Tørslevvej – herunder 
tilslutningsanlægget ved Frederikssundsvej – er des-
uden behandlet ved detailbesigtigelsen den 5., 6., 26. 
og 27. oktober 2015. 

I forhold til det ved detailbesigtigelsen oktober 2015 
vedtagne fremlægger Vejdirektoratet følgende pro-
jektændringer: 

- Tilslutning til Frederikssundsvej udformes 
som et S-anlæg i stedet for et B-anlæg. 

Myndighedsgodkendelser 

I brev af 25. oktober 2017 har Frederikssund Kom-
mune fremsendt udtalelse i henhold til Vejlovens 
§24, stk. 2 

I brev af 11. september 2017 har Frederikssund 
Kommune meddelt tilladelse til udledning af vand 
efter miljøbeskyttelseslovens § 28.  

Revision af vandsynsprotokollen er færdigforhandlet 
med Frederikssund Kommune, og forventes under-
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skrevet af henholdsvis Vejdirektoratet og Frederiks-
sund Kommune inden for kort tid. 

I brev af 24. august 2017 har Miljøstyrelsen meddelt 
tilladelse til ophævelse af fredsskov på matr.nr. 10a 
St. Rørbæk By, Snostrup i henhold til Skovlovens § 
6. 

Tegningsoversigt 

14210-1045 – Oversigtsplan. Projekt til anlæg 

14210-33030 -  Kombineret besigtigelse og ekspro-
priation 

14210-4073 – Plan 

14210-4073 – Ortofotoplan 

Længdeprofiler: 

14210-5075 – Forbindelsesvej, tilslutning til Vinge 

14210-5076 – Sydøstlig rampe, nordøstlig hank 

14210-5077 – Nordvestlig rampe, sydvestlig rampe 

14210-5078 – Sydøstlig tangentrampe 

14210-15075 – Sti langs bane 

Normaltværsnit: 

14210-7025 – Frederikssundsvej 

14210-7026 – Ramper, tangentrampe, hank, sydvest-
lig shunt, østlig shunt og nordvestlig shunt 

14210-7027 – Forbindelsesvej, østlig og vestlig rund-
kørsel og tilslutning til Vinge 

14210-17043 – Sti langs bane  

Projektbeskrivelse 

Ved detailbesigtigelsen blev det besluttet at etablere 
et sydvendt B-anlæg. 

Der er siden foretaget trafikale analyser og undersø-
gelser med henblik på at udforme tilslutningsanlæg-
get, så det 

- sikrer en god og direkte forbindelse mellem 
Fjordforbindelsen og Frederikssundsvej 

- sikrer adgang til det nye byudviklingsområde 
Vinge sydøst for Frederikssund 

- er forberedt til brug ved den kommende mo-
torvej til Frederikssund. 

Den nye by, Vinge, medfører, når den er fuldt ud-
bygget, en trafikbelastning, som udformningen af 
tilslutningsanlægget tager højde for. 

Anlægget består nu i stedet af et S-formet tilslut-
ningsanlæg med rundkørsler og shunts samt en syd-

østlig tangentrampe, så trafikken fra syd på Frede-
rikssundsvej kan køre direkte mod Vinge. 

Projektet indebærer, at den østlige rundkørsel er flyt-
tet mod syd i forhold til det ved detailbesigtigelsen i 
oktober 2015 vedtagne. 

Linjeføringen for motortrafikvejen er i forhold til det 
ved detailbesigtigelsen oktober 2015 vedtagne æn-
dret fra st. 9.270 – 9.849 som følge af ovennævnte 
ændring af tilslutningsanlægget. 

Generelle bestemmelser 

Byggelinjer 

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved 
linjebesigtigelsen vedtagne. 

Byggelinje ved sydøstlig tangentrampe er som ved 
øvrige ramper 25 meter fra venstre kørebanekant 
eksklusive højde- og passagetillæg. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Der foreligger skriftlig aftale mellem Frederikssund 
Kommune og Vejdirektoratet om, at kommunen be-
taler en forholdsmæssig andel af udgifterne til pro-
jektering, arealerhvervelse, arkæologiske undersøgel-
ser, ledningsarbejder og anlæg af sydøstlig tangent-
rampe, østlig rundkørsel, østlig shunt og Tilslutning 
til Vinge. 

Vejbestyrelsesforhold 

Staten er vejmyndighed på hele anlægget. 

Fremmede ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. 

Vejdirektoratet oplyste, at ledningsprotokollen er 
under udarbejdelse og forventes underskrevet i løbet 
af december 2017. 

På aflagte overdragne vejarealer, hvori der findes 
ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved led-
ningsejernes foranledning. 

Fremkomne bemærkninger ved besigtigelsen i 
marken:  

Kommissionen besigtigede de enkelte ejendomme. 
Der fremkom i den forbindelse følgende bemærknin-
ger: 

Ejerne af ejendommen Bykærvej 4, 3600 Frederiks-
sund spurgte til udkørselsforholdene fra Bykærvej til 
Frederikssundsvej, herunder om de kommer til at 
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køre direkte ud i en flettebane til det nye tilslutnings-
anlæg. 

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke sker ændringer i 
udkørslen fra Bykærvej til Frederikssundsvej. Der vil 
være ca. 140 meter fra udkørslen til der, hvor afkørs-
len til Vinge (den sydøstlige tangentrampe) begyn-
der. 

Ejeren af ejendommen St. Rørbækvej 1, 3600 Frede-
rikssund anførte, at afkørselsbanen ligger for tæt på 
St. Rørbækvej, hvilket giver trafiksikkerhedsmæssige 
problemer ved udkørsel fra St. Rørbækvej til Frede-
rikssundsvej. Han udtrykte bekymring for, at trafik, 
der kommer ad Frederikssundsvej fra syd, og som 
skal til Vinge, vil begynde at blinke af inden krydset 
Bykærvej/St. Rørbækvej, hvilket kan give anledning 
til uheld med krydsende trafik.  

Vejdirektoratet oplyste, at man er opmærksom på det 
trafiksikkerhedsmæssige aspekt, og at man har fore-
spurgt Nordsjællands Politi om muligheden for at 
nedsætte hastigheden omkring tilslutningsanlægget 
fra 80 km/t til 70 km/t, men at det endnu ikke er af-
klaret. 

Ejeren af ejendommen St. Rørbækvej 1 påpegede, at 
det af Vejdirektoratet fremlagte projekt vil medføre, 
at den eksisterende jordvold på hans ejendom ud mod 
Frederikssundsvej, der har en længde på 265 m, samt 
beplantningen på og umiddelbart inden for volden, 
vil blive fjernet. Det betyder, at ejendommen vil bli-
ve åbnet op ud mod Frederikssundsvej med direkte 
indkig til beboelsen og haveområdet.  

Med det formål at begrænse arealindgrebet i ejen-
dommen og bevare den eksisterende jordvold samt 
beplantning fremlagde ejeren to alternative forslag til 
udformningen af den sydøstlige tangentrampe fra 
Frederikssundsvej mod Vinge.  

Vejdirektoratet oplyste, at S-anlægget er designet ud 
fra hensynet til den kommende trafik til og fra Vinge 
og af hensyn til den kommende Frederikssundmotor-
vej. Det fremlagte projekt vil kræve mindst mulig 
ombygning, når motorvejen skal anlægges.  

Vejdirektoratet anførte, at løsningen med den lange 
sydøstlige tangentrampe fra Frederikssundsvej mod 
Vinge uden om den østlige rundkørsel skal sikre, at 
trafikken hurtigt kan komme væk fra Frederiks-
sundsvej og den senere motorvej, således at man 
undgår ”tilbagestuvning”. Begge de alternative for-
slag, som ejeren af ejendommen St. Rørbækvej 1 har 
fremlagt, indeholder både trafiksikkerhedsmæssige 
og trafikafviklingsmæssige problemer. Efter Vejdi-

rektoratets opfattelse giver det ikke mening at etable-
re et anlæg, der ikke er forberedt til udbygningen af 
Vinge og anlæg af Frederikssundmotorvejen. Vejdi-
rektoratet kan derfor ikke støtte nogen af forslagene.  

Vejdirektoratet oplyste i øvrigt, at tangentrampen er 
noget af det første, der skal bygges, således at den 
kan benyttes af arbejdstrafikken til Vinge. Arbejds-
trafikken fra Vinge bliver ført ad St. Rørbækvej. 

Kommissarius spurgte, om det er nødvendigt at er-
hverve yderligere areal fra den del af ejendommen St. 
Rørbækvej 1, som ligger øst for Frederikssundsvej, 
når Frederikssundsmotorvejen skal anlægges. 

Vejdirektoratet oplyste, at da motorvejen på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er detailprojekteret, kan Vejdi-
rektoratet ikke afvise, at der vil skulle ske yderligere 
arealerhvervelse fra ejendommen til f.eks. nødspor på 
tangentrampen mv, selvom man har forsøgt at tilpas-
se tilslutningsanlægget til den kommende motorvej i 
videst mulige omfang. 

Repræsentanterne for Frederikssund Kommune rede-
gjorde for status vedrørende Vinge. Der er indgået de 
første betingede aftaler om anlæg af Vingeområdet. 
Kommunen bygger den nye station og anlægger veje, 
mens bebyggelsen i området opføres af private byg-
herrer. Når Vinge er fuldt udbygget regnes med 
20.000 indbyggere i bydelen. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen finder på baggrund af Vejdirektora-
tets oplysninger om de hensyn, der ligger til grund 
for det fremlagte projekt, herunder de trafiksikker-
hedsmæssige og trafikafviklingsmæssige hensyn, at 
kunne godkende det fremlagte projekt. Kommissio-
nen fastsatte følgende særlige bestemmelser. 

Særlige bestemmelser 

I forhold til det ved besigtigelsesforretningen i okto-
ber 2015 vedtagne er der til de særlige bestemmelser 
ingen ændringer frem til motortrafikvejens st. 8.950 
h.s, jf. forhandlingsprotokollens 3. hæfte, side 47. 

Efter teksten: 

 ”St. 8.950 h.s 
 Der etableres et regnvandsbassin” 

erstattes teksten af følgende: 

St. 9.190 h.s. – 9.560 v.s. 

Motortrafikvejen krydser offentligt vandlæg Marbæk 
Rende i st. 9.190. Vandløbet forlægges mellem st. 
9.190 – 9.560 nordvest om vestlig rundkørsel og 
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føres under Frederikssundsvej, Sydøstlig rampe og 
Nordøstlig hank. 

Dimension Ø800 mm på forlagt Marbæk Rende er 
aftalt med Frederikssund Kommune. 

Eksisterende Marbæk Rende nedklassificeres på 
strækningen nedstrøms (mod vest) fra et punkt ud for 
motortrafikvejens st. 9.250. 

Eksisterende Marbæk Rende nedlægges på stræknin-
gen opstrøms fra et punkt ud for motortrafikvejens st. 
9.250 og frem til st. 9.560. 

St. 9.240 

Motortrafikvejen tilsluttes vestlig rundkørsel, som 
udgør det vestlige rampekryds i tilslutningsanlægget 
ved Frederikssundvej. 

St. 9.270 Vestlig rundkørsel 

Vestlig rundkørsel udføres med en midterø-diameter 
på 30,00 m, et 3,10 m bredt belagt overkørselsareal, 
et 5,90 m bredt asfalteret cirkulationsareal samt en 
3,00 m bred yderrabat. I alt en kronediameter på 
54,00 m. 

Sydvestlig rampe og nordvestlig rampe tilsluttes 
rundkørslen. Ramperne har en asfalteret kørebane-
bredde på 5,00 m inkl. kantbaner samt 2,00 m og 
3,00 m brede yderrabatter i henholdsvis venstre og 
højre side. I alt en kronebredde på 10,00 m. 

Nordvestlig shunt føres nord om vestlig rundkørsel 
fra st. 9.100 – st. 9.410. Shunten forbinder motortra-
fikvejen og Forbindelsesvej. Shunten udføres med en 
4,50 m bred asfalteret kørebane inkl. kantbaner samt 
en 3,00 m bred yderrabat og en 2,00 m bred rabat i 
venstre side. I alt en kronebredde på 9,50 m. 

Sydvestlig shunt føres sydvest om vestlig rundkørsel 
og forbinder motortrafikvejen og sydvestlig rampe. 
Shunten udføres med en 5,00 m bred asfalteret køre-
bane inkl. kantbaner samt en 3,00 m bred yderrabat 
og en 2,00 m bred rabat i venstre side. I alt en krone-
bredde på 10,00 m. 

St. 9.300 – 9.580 Forbindelsesvej 

Forbindelsesvej mellem vestligt og østligt rampe-
kryds udføres med et spor i østlig retning og to spor i 
vestlig retning adskilt af en 1,00 m bred midterrabat. 

Vestgående retning udføres med 8,00 m bred asfalte-
ret kørebane inkl. kantbaner. 

Østgående retning udføres med 4,50 m bred asfalteret 
kørebane inkl. kantbaner. 

Yderrabatter udføres i 3,00 m bredde. I alt en krone-
bredde på 19,50 m. 

St. 9.380 – 9.410 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 19m Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby er eksproprieret. 

St. 9.420 

Forbindelsesvej krydser det offentlige vandløb Mar-
bæk Rende i Ø400 mm beton, som nedlægges – se 
bestemmelse vedr. st. 9.190 – 9.560. 

St. 9.440 

Forbindelsesvej føres under statsvej Frederiks-
sundsvej. 

Frederikssundsvej 

St. 21.100 – 21.900 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
et S-anlæg suppleret med sydøstlig tangentrampe. 

St. 21.580 v.s. 

Regnvandsbassin nedlægges. 

St. 21.610 b.s. 

Markoverkørsler nedlægges. 

Bykærvej 

Der etableres ny markoverkørsel til matr.nr. 10k St. 
Rørbæk By, Snostrup fra privat fællesvej Bykærvej. 

Motortrafikvejen 

St. 9.570 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin med direkte udled-
ning til Marbækrenden.  

St. 9.580 

Forbindelsesvej tilsluttes østlig rundkørsel, som ud-
gør det østlige rampekryds i tilslutningsanlægget ved 
Frederikssundsvej. 

St. 9.610 Østlig rundkørsel 

Østlig rundkørsel udføres med en midterø-diameter 
på 30,00 m, et 3,10 m bredt belagt overkørselsareal, 
et 5,90 m bredt asfalteret cirkulationsareal samt en 
3,00 m bred yderrabat. I alt en kronediameter på 
54,00 m. 

Sydøstlig rampe og nordøstlig hank tilsluttes rund-
kørslen i samme punkt. Rampe og hank har asfalteret 
kørebanebredde på 5,00 m inkl. kantbaner samt 2,00 
m og 3,00 m brede yderrabatter i henholdsvis venstre 
og højre side. I alt en kronebredde på 10,00 m. 
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Østlig shunt føres nordvest om østlig rundkørsel og 
forbinder den sydøstlige rampe og Forbindelsesvej. 
Shunten udføres med asfalteret kørebane, hvis bredde 
indsnævres fra 5,00 m inkl. kantbaner ved sydøstlig 
rampe til 4,50 m inkl. kantbaner ved Forbindelsesvej 
samt en 3,00 m bred yderrabat og en 2,00 m bred 
rabat i venstre side. I alt en kronebredde på 10,00 m. 

St. 9.630 – 9.680 Tilslutning til Vinge 

Østlig rundkørsel tilsluttes Tilslutning til Vinge. 

Tilslutning til Vinge udføres med 10,00 m bred asfal-
teret kørebane inkl. kantbaner samt 2,00 m brede 
yderrabatter, kronebredde i alt 14,00 m. 

St. 9.680 Sydøstlig tangentrampe 

Sydøstlig tangentrampe skal forbinde Forbindelses-
vej med fremtidig kommunevej mod Vinge. Rampen 
er stationeret fra øst i st. 1.140 mod syd. Rampen har 
fuld bredde i st. 1.640 svarende til Frederikssundsvej 
st. 21.760, hvorefter den indsnævres. 

Rampen har en asfalteret kørebanebredde på 5,00 m 
inkl. kantbaner samt en 3,00 m bred yderrabat i ven-
stre hhv. 2,00 m i højre side. I alt en kronebredde på 
10,00 m. 

St. 9.400 – 9.580 v.s. Kommunal sti langs bane 

Eksisterende cykelsti bevarer sin nuværende linjefø-
ring. Stiens længdeprofil fastlægges i detailprojekte-
ringen. 

Ekspropriation 

Kommissarius fremlagde Fortegnelse nr. 17 over 
ejendomme, der er omfattet af ekspropriation ved 
etablering af Roskilde Fjord Forbindelsen, Rute 53, 
Frederikssund-Elverdam, Etape 14210, med tilhøren-
de ekspropriationsplan tegn. nr. 14210-33030 dateret 
den 29. august 2017.  

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropriati-
on vedrørende de i Fortegnelse nr. 17 under lb.nr. 21, 
21A, 23, 23A, 24, 25 og 94 opførte ejendomme. 

Følgende passerede:  

Lb.nr. 21, matr.nr. del1_65 og del2_65 Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby 
Ejer, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1059 Kø-
benhavn K. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. 21A, matr.nr. del3_65, del2_19m Oppe Sund-
by By, Oppe Sundby og matr.nr. del2_10k St. Rør-
bæk By, Snostrup 
Ejer, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1059 Kø-
benhavn K. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. 23, matr.nr. 10a og del1 af matr.nr. 10k St. 
Rørbæk By, Snostrup og matr.nr. 19q Oppe Sundby 
By, Oppe Sundby 
Ejeren, Niels Jacob Nielsen, Store Rørbækvej 1, 
3600 Frederikssund, mødte sammen med sin ægte-
fælle Connie Nielsen og konsulent Claus S. Madsen. 

Der fremlagdes brev af 31. oktober 2017 fra konsu-
lent Claus Madsen med elementer i erstatningen til 
ejeren. 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 

Vejdirektoratet gennemgik de planlagte drænløsnin-
ger langs Frederikssundsvej og ved S-anlægget og 
oplyste i den forbindelse, at de er opmærksomme på 
drænbrønden ved det eksisterende regnvandsbassin 
ved Frederikssundsvej. 

Ejeren spurgte, om der er mulighed for at indskrænke 
arbejdsarealet ved hjørnet af det eksisterende regn-
vandsbassin. 

Vejdirektoratet oplyste, at det godt kan lade sig gøre 
at indskrænke arbejdsarealet ved hjørnet af det eksi-
sterende regnvandsbassin, således at arbejdsarealet 
får et forløb, der følger kurven på tangentrampen. 

Ejeren oplyste, at han selv har anlagt jordvolden ud 
mod Frederikssundsvej med overskudsjord fra udvi-
delsen af Frederikssundsvej i 1990 og beplantet vol-
den. 

Som påpeget under besigtigelsen indebærer Vejdi-
rektoratets projekt, at jordvolden, der har en længde 
på 265 m, samt beplantningen på og umiddelbart 
inden for volden, vil blive fjernet. Det betyder, at 
ejendommen vil blive åbnet op ud mod Frederiks-
sundsvej med direkte indkig til beboelsen og have-
området. 

Ejeren stillede på den baggrund krav om, at Vejdi-
rektoratet etablerer en ny vold med en højde på 4 m 
eller alternativt en støjskærm med samme højde. 
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Vejdirektoratet oplyste, at der ikke opføres støj-
skærme ved enkeltboliger i det åbne land. Da der i 
projektet vurderes at være et overskud af muldjord, 
tilbød Vejdirektoratet at lave en ny jordvold beståen-
de af muld på arbejdsarealet inden for den nuværende 
jordvold med en højde på 2 meter og anlæg 1½ og 
med 1 meter flad kronebredde i toppen af volden, 
hvilket svarer til den vold, der er i dag. Vejdirektora-
tet anførte, at ejendommen allerede i dag er relativt 
meget belastet af støj fra Frederikssundsvej. Støjbe-
regninger viser, at støjen ved beboelsen vil blive 
forøget med 1-2 dB ved anlæg af Fjordforbindelsen 
og S-anlægget med en forventet hverdagsdøgnstrafik 
(HDT) på 7000 til Vinge sammenlignet med 0-
alternativet fremskrevet til 2020 uden Fjordforbin-
delsen og Vinge.   

Ejeren fandt ikke, at Vejdirektoratets tilbud udgjorde 
en tilfredsstillende løsning. Han påpegede bl.a., at 
der vil gå flere år, før en ny beplantning på volden vil 
kunne dække for indblik. Hertil kommer, at Vejdi-
rektoratet ikke kan garantere, at der ikke sker yderli-
gere indgreb i ejendommen, når Frederikssundsmo-
torvejen skal anlægges. Familien vil således fortsat 
skulle leve i usikkerhed om, hvordan Fjordforbindel-
sen og Frederikssundsmotorvejen vil påvirke ejen-
dommen, hvilket er en stor belastning særligt i be-
tragtning af deres alder. Desuden mener ejeren, at 
ejendommen på grund af usikkerheden og de forestå-
ende anlægsarbejder reelt vil være usælgelig flere år 
frem i tiden. På denne baggrund anmodede ejeren 
om, at ejendommen totaleksproprieres. 

Vejdirektoratet fandt ikke umiddelbart, at der er 
grundlag for totalekspropriation af ejendommen. 

Det er Vejdirektoratets holdning, at den tilbudte løs-
ning med at etablere en ny vold af muld modsvarer 
tabet af den eksisterende vold. Ejendommen er i for-
vejen belastet af støj fra Frederikssundsvej, og Fjord-
forbindelsen medfører kun en mindre stigning i støj-
niveauet på ejendommen. 

Derudover er det Vejdirektoratets vurdering, at det 
samlede indgreb på ejendommen ikke betyder, at 
ejendommen indskrænkes på sådan en måde, at den 
ikke fortsat vil kunne drives fornuftigt. Det er endvi-
dere muligt for ejeren at indgå i jordfordelingen og 
derved få erstatning for det jord, som eksproprieres. 

Kommissionen drøftede sagen. Ved drøftelsen fra-
trådte repræsentanterne for Frederikssund Kommune. 
Kommissionen konstaterer, at ejendommen nu i to 
omgange har været genstand for ekspropriation til 
Fjordforbindelsen. Ved gennemførelse af det af Vej-

direktoratet ved denne forretning foreslåede indgreb, 
vil der være eksproprieret i alt 25 % af ejendommen 
til Fjordforbindelsen. Indgrebet, som Vejdirektoratet 
foreslår gennemført ved denne forretning, vedrører 
bygningslodden og anses af kommissionen for gan-
ske indgribende dels på grund af størrelsen af det 
areal, der eksproprieres, dels fordi indgrebet indebæ-
rer, at den eksisterende jordvold og beplantning, der 
skærmer beboelsen og haveområdet mod trafikken på 
Frederikssundsvej, fjernes. Efter kommissionens 
opfattelse, vil den af Vejdirektoratet tilbudte jordvold 
kun i nogen grad kompensere for de ulemper, der 
påføres ejendommen ved ekspropriationsindgrebet. 

Kommissionen konstaterer endvidere, at Folketinget i 
2010 har vedtaget anlægslov for Frederikssundmo-
torvejen helt til Frederikssund, der indebærer, at Fre-
derikssundsvej ud for ejendommen skal udbygges til 
motorvej, men at der endnu ikke er afsat penge til 
gennemførelse af denne del af motorvejen. Der fore-
ligger ingen indikation af, hvornår anlægget af Frede-
rikssundmotorvejen på denne strækning kan forven-
tes gennemført. Da Frederikssundmotorvejen endnu 
ikke er detailprojekteret, kan Vejdirektoratet ikke 
udelukke, at der vil skulle erhverves yderligere areal 
fra ejendommen ved gennemførelse af dette anlæg. 

Omfanget og intensiteten af indgrebet i ejendommen, 
der nødvendiggøres af Fjordforbindelsen, sammen-
holdt med usikkerheden om, hvornår Frederikssund-
motorvejen vil blive gennemført, og om motorvejen 
vil medføre yderligere indgreb i ejendommen, fører 
efter kommissionens opfattelse til, at ejerens anmod-
ning om totalekspropriation af ejendommen bør imø-
dekommes. 

Vejdirektoratet tilkendegav, at man tager kommissi-
onens beslutning til efterretning. 

Erstatningsfastsættelsen for ejendommens overtagel-
se samt fastsættelse af overtagelsestidspunkt udsæt-
tes, indtil den nødvendige registrering og opmåling af 
bygningerne er foretaget, og der er udarbejdet en 
Fortegnelse for ejendommen. Vejdirektoratet kan 
straks råde over det areal, der i henhold til Fortegnel-
se nr. 17 skal anvendes til tilslutningen af Fjordfor-
bindelsen til Frederikssundsvej, herunder det midler-
tidige arbejdsareal.  

Som konsekvens af beslutningen om at ejendommen 
skal totaleksproprieres, bortfalder de drøftede æn-
dringer vedrørende arbejdsareal. 
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Lb.nr. 23A, matr.nr. del1_19m Oppe Sundby By, 
Oppe Sundby 
Ejer, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 1059 Kø-
benhavn K. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. 24, litra ”i” St. Rørbæk By, Snostrup, belig-
gende Hovedlandevej 522, Frederikssundsvej 
Vejmyndighed, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, 
1059 København K. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. 25, litra ”ca” Oppe Sundby By, Oppe Sundby, 
beliggende kommunal sti langs med banen, 3600 
Frederikssund 
Vejmyndighed, Frederikssund Kommune, Torvet 2, 
3600 Frederikssund. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Vejdirektoratet oplyste, at der forventes indgået afta-
le mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommu-
ne vedrørende erstatningsspørgsmålet for Frederiks-
sund Kommunes arealer. 

Lb.nr. 94, matr.nr. 19n Oppe Sundby By, Oppe 
Sundby og matr.nr. 9t St. Rørbæk By, Snostrup, be-
liggende Store Rørbækvej 3C, 3600 Frederikssund 
Ejer: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Fre-
derikssund. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Vejdirektoratet oplyste, at der forventes indgået afta-
le mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommu-
ne vedrørende erstatningsspørgsmålet for Frederiks-
sund Kommunes arealer. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.  
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