
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

 
vedrørende anlæg af en motorvej/motortrafikvej fra Holbæk til Vig (Rute 21). 

 
46. hæfte 

 
Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriationsforretning den 28. april og 4. - 5. maj  2010. 

 
(Etape 1120, Tuse N - Herrestrup) 

 
 
Onsdag den 28. april 2010 kl. 9.15 samledes kom-

missionen på Hagested Forsamlingshus, Præstebro-

vej 2, Hagested, for at afholde supplerende besigti-

gelsesforretning og ekspropriationsforretning i an-

ledning af anlæg af en motorvej/motortrafikvej fra 

Holbæk til Vig (Rute 21) på strækningen Tuse N – 

Herrestrup (Etape 1120), Holbæk og Odsherred 

kommuner.   

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne, Erling Christensen, de af Trans-

portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-

nen, Agnes Tellerup og Søren G. Nielsen, samt de fra 

den fælleskommunale liste for Øernes område udpe-

gede medlemmer, Mogens Jensen og Peter Licht.  

Som repræsentant for Holbæk Kommune mødte 

landinspektør Michael Leth-Espensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør, landin-

spektør Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte projektleder Steen Og-

strup, landinspektør Hanne Møller Andersen, landin-

spektør Karin Møller-Clausen og projektingeniør 

Dorthe Munk.   

For Direktoratet for FødevareErhverv, Miljøkontoret, 

mødte jordfordelingskonsulent Aksel Agger Søren-

sen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs.  

Følgende passerede:  

Supplerende besigtigelse 

Kommissarius fremlagde anlægsmyndighedens for-

slag til ændring af Tekniske Bestemmelser med tilhø-

rende planer, tegn.nr. 1120-7002, Rev. A, 1120-

7003, Rev. A, 1120-1022, 1120-1023 og 1120-1024. 

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for pro-

jektændringen og fremlagde følgende oplysninger:  

I forbindelse med den politiske aftale af ”En grøn 

transportpolitik” (transportaftalen), indgået den 29. 

januar 2009, har politikerne besluttet en ny udform-

ning af vejens tværprofil på etape 1120 og 1130 Tuse 

N – Vig N, som følge af den merbevilling, som tra-

fikaftalen gav.  

I aftalen er følgende anført: ”Parterne er enige om at 

ændre motortrafikvejsprojektet mellem Holbæk og 

Vig således, at vejen anlægges som 2+1 motortrafik-

vej frem for den hidtil forudsatte 2-sporede motortra-

fikvej. Det vil indebære en forbedring af fremkom-

meligheden, mens trafiksikkerheden samlet vil kunne 

fastholdes på samme niveau. Projektet kan gennem-

føres på baggrund af den foreliggende anlægslov og 

inden for samme forhøjede budgetmæssige ramme.” 

Vejdirektoratet har på denne baggrund udarbejdet et 

nyt tværprofil. I det oprindelige tværprofil var der 

planlagt 6 strækninger med overhaling, 3 i det sydgå-

ende spor og 3 i det nordgående spor, i alt ca. 7,2 km 

med overhalingsspor.  

I det nye tværsnit er der nu på hele strækningen an-

lagt overhalingsspor på skift i hver retning samt 

overkørbart midterareal, men derimod ingen nødspor, 

som det oprindelige tværprofil havde. Desuden er der 

tillagt 1 meter til yderrabat i det nye tværprofil i for-

hold til det oprindelige.  

Det oprindelige tværprofil og det nye tværprofil 

fremgår af tegning nr. 1120-7003, Rev. A. Det skal 

bemærkes, at det oprindelige tværprofil (betegnet 

”Bred motortrafikvej (2+1), Anlægslov”) beskriver 

de strækninger, hvor der allerede var planlagt anlagt 

et ekstra overhalingsspor. Det vil sige at tværprofilet 

her er forøget med 3,5 m pga. det ekstra spor.   
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Det fremgår ligeledes af tegningen, at i det nye tvær-

profil er systemlinjen for den fremtidige udbygning 

til motorvej forskudt 1 meter mod øst i forhold til den 

ved detailbesigtigelsen fastlagte linje. 

Ændringen i tværprofilet medfører at Vejdirektoratet 

for så vidt angår etape 1120, Tuse N - Herrestrup, har 

følgende forslag til ændringer i de Tekniske Be-

stemmelser, der vedtoges ved détailbesigtigelsen, jf. 

forhandlingsprotokollens 36. hæfte. 

Teksten under afsnittet "Tegningsoversigt" foreslås 

ændret således: 

Tegn.nr. 1120-7000 1:100 Normaltværsnit. 2 sporet 

motortrafikvej og bred motortrafikvej (2+1) ændres 

til: 

"Tegn.nr. 1120-7002, Rev. A, 1:100 Normaltværsnit. 

Bred motortrafikvej (2+1)" 

Teksten under afsnittet "Tværprofil" foreslås ændret 

til: 

"Motortrafikvejens kronebredde er 16,5 m, opdelt i 

en kørebane på 9 m inkl. midteradskillelse på 1m og 

inkl. kantbaner à 0,5 m, overhalingsspor på 3,5 m 

samt 2 yderrabatter à 2,0 m.  

Vejen forberedes for en udvidelse mod vest med 

henblik på en eventuelt senere udbygning af vejen til 

en firesporet motorvej. Ramper og regnvandsbassiner 

placeres i overensstemmelse hermed. Endvidere op-

føres broerne over motortrafikvejsstrækningen på en 

sådan måde, at de kan forlænges ved tilføjelse at et 

ekstra fag henover udvidelsen. På strækninger, hvor 

vejen anlægges på blød bund, kan det blive nødven-

digt straks at udskifte denne i hele det firesporede 

tværsnit.  

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 

udformes efter forhandling med de respektive vejbe-

styrelser inden detailbesigtigelsesforretningen. Tvær-

profilerne vil principielt blive udformet i overens-

stemmelse med de eksisterende forhold."  

Teksten under afsnittet "Byggelinjepålæg" foreslås 

ændret således: 

"Der pålægges arealerne langs motortrafikvejen ser-

vitut om byggelinje i en afstand af 50 m fra vejens 

systemlinje. Denne repræsenterer midterlinjen af 

eventuel fremtidig motorvej" ændres til:  

"Der pålægges arealerne langs motortrafikvejen ser-

vitut om byggelinje i en afstand af 50 m fra midter-

linjen af eventuel fremtidig motorvej." 

Ændringen i tværprofilet medfører, at der er areal-

mæssige ændringer i forhold til det projekt, der blev 

vedtaget ved besigtigelsesforretningen den 20.-21. 

november 2007 og 4.-5- februar 2008. Ændringen 

medfører, at der på tre strækninger vil være behov for 

en udvidelse i højre side med 1-1,5 m og på tre 

strækninger en reducering i venstre side med 3,5 – 4 

m. 

Ændringerne for etape 1120, Tuse N-Herrestrup, 

fremgår desuden af planerne i målforholdet 1: 4000, 

tegn.nre. 1120-1022, 1120-1023 og 1120-1024, hvor 

vejanlægget med det nye tværprofil er vist med rød 

og det oprindelige med grå. Det skal bemærkes, at 

det nye tværprofil ikke er indtegnet for ramperne, da 

disse ikke ændres og der dermed ikke sker en æn-

dring af arealbehovet herfor. 

Betydningen af det ændrede tværprofil er skematisk 

beskrevet i nedenstående skema. Heraf fremgår de 

omtrentlige afvigelser der er i forhold til det tidligere 

tværprofil. + angiver øget arealbehov, mens – angi-

ver reduktion. 

 

Etape Stationering Vejside Afvigelse i m (ca.) 

1120 St. 6.0 – 7.1 Højre 0 

1120 St. 7.1 - 8.6   Højre Op til + 1 

1120 St. 8.6 – 9.8 Højre 0 

1120 St. 9.8 - 10.6   Højre Op til +1 

1120 St. 10.6 – 14.8 Højre 0 

1120 St. 14.8 - 15.3 Højre Op til + 1,5 

1120 St. 15.3 – 17.45 Højre 0 

1120 St. 17.45 – 17.75 Højre Op til + 6 

1120 St. 17.75 – 18.1 Højre 0 

    

1120 St. 6.0 – 8.1 Venstre 0 
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1120 St. 8.1 – 9.7   Venstre Op til - 4 

1120 St. 9.7 – 10.7 Venstre 0 

1120 St. 10.7 - 11.5 Venstre Op til – 4 

1120 St. 11.5 – 15.8 Venstre 0 

1120 St. 15.8 - 18.1 Venstre Op til -3,5 

 

Kommissionens beslutning 

Der var ikke bemærkninger til projektændringen fra 

de fremmødte ejere og brugere.   

Kommissionen godkendte projektændringen, der er 

forelagt dels på dagens møde, dels på mødet den 16. 

marts 2010 (forhandlingsprotokollens 45. hæfte).   

Der foretages følgende ændringer i de Tekniske Be-

stemmelser, jf. forhandlingsprotokollens 36. hæfte 

fra détailbesigtigelsesforretningen den 20. november 

2007:   

Side 165:  

Byggeliniepålæg 

 "...byggelinieafstanden 25 m fra rampens sy-

stemlinie + højde- og passagetillæg"  

ændres til  

 

"...byggelinieafstanden 25 m fra rampens 

venstre kørebanekant + højde- og passagetil-

læg." 

 "På de øvrige ved anlægget nyanlagte, om-

byggede eller forlagte offentlige veje fastsæt-

tes afstanden fra vejens centerlinie således: 

 

Fremtidig hovedlandevej 25 m 

Fremtidig landevej  20 m 

Fremtidig kommunevej 15 m" 

 

ændres til  

" På de øvrige ved anlægget nyanlagte, om-

byggede eller forlagte offentlige veje fastsæt-

tes afstanden fra vejens midtlinie således: 

Fremtidig hovedlandevej 25 m 

Fremtidig kommunevej 20 m". 

Side 166:  

Vildthegn 

 Der opsættes vildthegn st. 6.8 - 8.2 og st. 

12.65 - 14.25 mtv.b.s. 

Side 168:  

 St. 6.6. - 6.75 (dalbro)  

 

ændres til  

 

st. 6.7 - 6.85.  

 St. 6.75 - 6.95, st. 6.85 - 7.25 mtv.b.s., st. 

6.95 - 7.25 mtv.v.s. og st. 7.15 - 7.55 mtv.v.s. 

udgår.  

Side 169: 

 St. 8.2 mtv.v.s 

 

ændres til 

 

St. 8.1 mtv.v.s. 

 "Der eksproprieres areal af matr.nr. 10e Mår-

sø By, Hagested, og matr.nr. 7a, Gl. Hage-

sted By, Hagested, til regnvandsbassin" 

 

ændres til  

 

"Der eksproprieres areal af matr.nr. 10d, 

Mårsø By, Hagested, til regnvandsbassin." 

 St. 8.93 

"...2 yderrabatter à 1,5 m, i alt 9 m." 

 

ændres til 

 

"...2 yderrabatter à 2,5 m, i alt 11 m." 

 Efter teksten vedr. st. 8.93 indsættes: 

"Forlagt Ny Hagestedvej: 

 

St. 0.10 - 0.28 k.h.s. 

Langs forlagt Ny Hagestedvej udlægges en 

ny 5 meter bred privat fællesvej.  

 

St. 0.10 k.h.s. 

Der etableres 1 ny overkørsel til privat fæl-

lesvej.  
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St. 0.28 k.h.s. 

Eksisterende overkørsel nedlægges.  

St. 0.63 k.h.s. 

Overkørsel til matr.nr. 7d, Gl. Hagested By, 

Hagested, retableres.  

 

St. 0.67 k.h.s. 

Overkørsel til matr.nr. 7a, Gl. Hagested By, 

Hagested, retableres." 

Side 170: 

 St. 9.3 - 9.40 mtv.v.s. udgår og erstattes af: 

 

"St. 9.3 - 9.7 mtv.v.s. 

Matr.nr. 10c, Gl. Hagested By, Hagested, ek-

sproprieres.  

 

St. 9.4 - 9.7. mtv.v.s. 

Matr.nr. 19b, Gl. Hagested By, Hagested, ek-

sproprieres." 

 

 St. 9.65:  Efter "Stien udføres med en 3 m 

bred, asfaltbelagt kørebane og 2 yderrabatter 

à 1,0 m, i alt 5 m." tilføjes  

 

"Yderrabatterne udføres med stabilgrus i 

halvdelen af bredden af hensyn til transport 

fra kanalen." 

 Der indsættes:  

 

"St. 9.6 - 10.1 mtv. h.s. 

Matr.nr. 10f, Gl. Hagested By, Hagested, ek-

sproprieres." 

Side 171: 

 St. 10.40 - 10.60 mtv.h.s. udgår. 

 

 St. 10.53 - 10.66 mtv.h.s. 

Langs motortrafikvejen udlægges 5 m bred 

privat fællesvej over matr.nr. 7, Lammefjor-

den, Hagested.  

Ejeren af afskåret areal af matr.nr. 7 og 1æ, 

Lammefjorden, Hagested (den del der er om-

fattet af Lokalplan nr. 6.05 og 94), gives vej-

ret.  

 St. 10.65 

Efter "Stien udføres med en 3 m bred asfalt-

belagt kørebane og 2 yderrabatter à 1,0 m, i 

alt 5 m." tilføjes:  

 

"Yderrabatterne udføres med stabilgrus i 

halvdelen af bredden af hensyn til transport 

til/fra kanalen.".  

 

 St. 11.48 mtv.v.s. 

"Areal af matr.nr. 1h, Lammefjorden, Hage-

sted, eksproprieres." ændres til  

 

"11.48  

"Matr.nr. 1h, Lammefjorden, Hagested, ek-

sproprieres. Privat fællesvej afbrydes.".  

 St. 12.61 udgår og erstattes af:  

 

"Forlagt Hagesholmvej: 

 

St. 0.04 - 0.99 

Hagesholmvej forlægges mod syd og føres 

over motortrafikvejen på bro med en krone-

bredde på 9,0 m. Vejen udføres med en 6 m 

bred kørebane, 2 yderrabatter à 1,5 m, i alt 9 

m. 

St. 0.04 -036 k.h.s. 

Langs forlagt Hagesholmvej udlægges og an-

lægges en 3,5 m bred privat fællesvej til ek-

sisterende privat fællesvej over matr.nr. 1ah, 

Lammefjorden, Hagested.  

Ejeren af matr.nre. 1by, 1bu og 1bt, alle 

Lammefjorden, Hagested, gives vejret.  

Overkørsel til Hagesholmvej udføres i en så-

dan bredde, at store køretøjer til vindmøller-

ne kan passere.  

St. 0.06 k.h.s. 

Der etableres ny overkørsel til privat fæl-

lesvej.  

 

St. 0.36 k.h.s. 

Eksisterende overkørsel til privat fællesvej 

nedlægges.  

 

St. 0.40 k.v.s. 

Eksisterende overkørsel nedlægges. 

 

St. 0.58  

Hagesholmvej føres over motortrafikvejen.  

 

St. 0.81 k.v.s. 

Eksisterende overkørsel til matr.nr. 1cc, 

Lammefjorden, Hagested, nedlægges.  
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St. 0.86 k.v.s. 

Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 1cc, 

Lammefjorden, Hagested.  

 

St. 0.89 k.h.s. 

Overkørsel til privat fællesvej retableres." 

 St. 12.62 - st. 12.89 mtv.v.s. 

Der udlægges en 5 m bred privat fællesvej 

over matr.nr. 12ao, 12ak, 1cf, alle Lamme-

fjorden, Hagested.  

 

Ejeren af matr.nr.e 1cc, Lammefjorden, Ha-

gested, og matr.nr. 10b, Lammefjorden, Gis-

linge, gives vejret. 

Side 172:  

 St. 13.3 mtv.v.s.  

 

ændres til 

 

St. 13.4 mtv.v.s. 

 

 St. 13.64 - st. 14.36 mtv.v.s. 

Der udlægges en 5 m bred privat fællesvej 

over matr.nr. 2a, Lammefjorden, Grevinge. 

Den private fællesvej udlægges fra matr.nr. 

10a, Lammefjorden, Grevinge, langs østsiden 

af skellet mellem matr.nr. 2l og 2a, Lamme-

fjorden, Grevinge, mod nord. Herfra går ve-

jen videre mod øst langs skellet mellem 

matr.nr. 23 og 2a og følger dette mod nord til 

Grevinge Kanalvej.  

Ejeren af matr.nr. 10a, Lammefjorden, Gre-

vinge, gives vejret.  

Ekspropriation 

Anlægsmyndigheden fremlagde under henvisning til 

det på détailbesigtigelsesforretningerne den 20. no-

vember 2007 (jf. forhandlingsprotokollens 36. hæfte, 

side 164) og 5. februar 2008 (jf. forhandlingsproto-

kollens 38. hæfte, side 177) besluttede, følgende 

vandsynsprotokoller:  

Vandsynsprotokol for Holbæk Kommune vedrørende 

motortrafikvejen Holbæk-Vig, etape 1120, station 

6.0-12.9, januar 2008, samt 

Vandsynsprotokol for Odsherred Kommune vedrø-

rende motortrafikvejen Holbæk-Vig, etape 1120 og 

1130, station 12.9-25.5, marts 2010  

Kommissarius fremlagde Tillæg til Fortegnelse nr. 

10 (Etape 1120), Tuse N - Herrestrup, marts 2010, 

med tilhørende ekspropriations- og oversigtsplan, 

tegn.nr. 1120-3039, Rev. A, dateret 8. marts 2010. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 

11 (Etape 1120), Tuse N - Herrestrup, marts 2010, 

med tilhørende ekspropriations- og oversigtsplan, 

tegn.nr. 1120-3040, Rev. A, dateret 22. marts 2010.  

Kommissarius fremlagde supplerende forslag til jord-

fordelingsplan af 3. september 2007, etape 1120, Tu-

se N- Herrestrup, J.nr. 2211-06-39, dateret 13. no-

vember 2008, med tilhørende forandringskort, 

tegn.nr. AKSEL-1120-3007B, dateret 13. november 

2008 (jf. forhandlingsprotokollens 36. hæfte, side 

163).   

Kommissarius fremlagde endvidere brev af 12. au-

gust 2008 fra Transportministeriet, hvori der er givet 

bemyndigelse til at foretage ekspropriation.  

Kommissarius fremlagde endelig brev af 12. juni 

2009 fra jordfordelingskonsulenten vedr. forlængelse 

af tidsfrist for jordfordelingstilbud i ovennævnte sag, 

med tilhørende forandringskort, tegn.nr. AKSEL-

1120-3007B, dateret 12. juni 2009.  

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, omfatter erstatningen ikke midlertidig brug af 

arbejdsareal, herunder strukturskade, eller afgrødetab 

på eksproprierede arealer. Erstatning herfor forudsæt-

tes aftalt med de enkelte ejere og brugere ved an-

lægsmyndighedens foranstaltning, således at spørgs-

målet kun forelægges for kommissionen i tilfælde af 

uenighed mellem parterne.  

Eventuelle øvrige erstatningskrav vedrørende for-

hold, der ikke behandles i forbindelse med ekspropri-

ationerne, kan efterfølgende fremsættes overfor 

Kommissarius i henhold til ekspropriationsproceslo-

vens § 21.   

Der forholdes som anført i arealfortegnelse nr. 11 for 

så vidt angår lb.nr. 7, 8A, 9A, samt for så vidt angår 

de i arealfortegnelsen anførte disponible arealer uden 

lb.nr.     

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, foretog kommissionen herefter den rekvirere-

de ekspropriation vedrørende de i Tillæg til forteg-

nelse nr. 10 under lb.nr. 33, 39, 40 og 41 opførte 

ejendomme, samt de i Fortegnelse nr. 11 under lb.nr. 

47, 48, 64, 66 og 67 opførte ejendomme. 

Følgende passerede:  
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Lb.nr. 33, matr.nr. 3m, 3l og 17b, Ny Hagested By, 

Hagested. 

Af ejerne, Frands Vagn Hansen og Hanne Sølvsten 

Skriver Hansen, Præstebrovej 56, Hagested, 4532 

Gislinge, mødte førstnævnte sammen med advokat 

Palle Andersen, Advodan, Holbæk. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Herud-

over eksproprieres 190 m
2
 af matr.nr. 3m til yderlige-

re vejudlæg ved starten af den nye private fællesvej 

for at muliggøre svingning med store køretøjer. Der 

etableres to overkørsler fra Sømandsvejen til matr.nr. 

3l samt to overkørsler til matr.nr. 17b, én i hver ende 

af vejen over de to matrikelnumre.  Overkørslerne 

etableres med en bredde på 8 m.  

Bemærkningerne i arealfortegnelsen ændres, således 

at der gives vejret til den nye private fællesvej for 

ejeren af matr.nr. 1e, Ny Hagested By, Hagested 

(lb.nr. 31), hvorimod der ikke bliver tale om at give 

vejret over matr.nr. 1e.   

Ejeren protesterede mod den planlagte udvidelse af 

Sømandsvejen. Han fandt, der i stedet burde etable-

res en ny vej mellem Ny Hagestedvej og Præstebro-

vej, som starter ved den sydøstlige ende af Sømands-

vejen og tilsluttes Præstebrovej vest for bebyggelsen 

på Præstebrovej.  Han gjorde gældende, at udkørsels-

forholdene fra Ny Hagestedvej til Kalundborgvej er 

dårlige, og at dette samt en eventuel trafiksanering i 

Ny Hagested ville medføre, at den tunge trafik ville 

benytte Sømandsvejen og Præstebrovej og dermed 

genere beboerne på Præstebrovej.   

Vejdirektoratet gjorde gældende, at der ganske vist 

vil blive en øget trafik på Sømandsvejen, idet Præ-

stebrovej lukkes, men at der ikke er nogen grund til 

at forvente, at den tunge trafik vil vælge denne vej.   

Kommissionen fastholdt den beslutning om udvidel-

se af Sømandsvejen, som blev truffet ved besigtigel-

sen, fremfor at udlægge et nyt vejtracé over ejen-

domme, som ikke i øvrigt er berørt af projektet.  

Ejeren protesterede også mod jordfordelingsforsla-

get. Det var hans opfattelse, at de arealer, der er ek-

sproprieret mellem hans ejendom og Præstebrovej 

burde have været tillagt ham.  Han tog derfor forbe-

hold med hensyn til at modtage de øvrige arealer, der 

er foreslået tillagt ham mellem motortrafikvejen og 

matr.nr. 3l.  Han påpegede, at indgrebet i matr.nr. 

3m, herunder den bue som lægges ind i marken ved 

den ovenfor nævnte  udvidelse af vejudlægget, med-

fører store ulemper, idet han i dag har et langt, lige 

skel langs Ny Hagestedvej.  

Kommissionen finder, jf. ekspropriationsproceslo-

vens § 15, stk. 5, nr. 2, at ejeren som erstatning bør 

tilpligtes at modtage en del af de arealer, som han har 

fået tilbudt i jordfordelingsforslaget, idet disse findes 

at være vel beliggende for hans ejendom. Det drejer 

sig om del af matr.nr. 8a (5.200 m
2
) og cirka 12.000 

m
2
 af del af matr.nr. 9a, begge Gl. Hagested By, Ha-

gested.  Kommissionen finder endvidere, at ejeren 

bør have tilbud om herudover at erhverve de øvrige 

arealer, som han har fået tilbudt i jordfordelingsfor-

slaget.  

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 39, matr.nr. 7b, Ny Hagested By, Hagested. 

Af ejerne, Birte Hansen og Kenn Brian Michael H. 

Hansen, Sømandsvejen 1, 4532 Gislinge, mødte 

sidstnævnte.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 350 m
2
 à 15 kr.: .............. 5.250 kr. 

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

For defigurering: .......................................... 1.500 kr. 

For afgrødetab, 350 m
2
 græs à 0,99 kr.: .......    350 kr. 

I alt: .............................................................. 7.200 kr.  

Erstatning for midlertidigt arbejdsareal afhandles af 

anlægsmyndigheden efter brug. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juni 

2010.   

Brian Hansen 

Lb.nr. 40, matr.nr. 18a, Ny Hagested By, Hagested. 

Af ejerne, Christina Damgaard Simonsen og Klaus 

Robert Sandø Simonsen, Præstebrovej 31, Hagested, 

4532 Gislinge, mødte sidstnævnte.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 41, matr.nr. 17a, Ny Hagested By, Hagested. 

Ejeren, Grethe Lilly Pedersen, Præstebrovej 33, Ha-

gested, 4532 Gislinge, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 160 m
2
 à  40 kr.: ............. 6.400 kr.  

Skattekompensation: ....................................    200 kr.  

I alt: .............................................................. 6.600 kr. 
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Erstatning for midlertidigt arbejdsareal afhandles af 

anlægsmyndigheden efter brug. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. juni 

2010.   

Grethe Pedersen 

Lb.nr. 47, matr.nr. 1b, Lammefjorden, Hagested, be-

liggende Nykøbingvej 49, Holbæk. 

Ejer iflg. tingbogen: Lammefjordens Tørlægning.  

Lb.nr. 48, matr.nr. 6h, Lammefjorden, Hagested. 

Ejer iflg. tingbogen: Lammefjordens Dige- og Pum-

pelag.  

Lb.nr. 64, matr.nr. 135a, Lammefjorden, Grevinge, 

beliggende Nylandsvej. 

Ejer iflg. tingbogen: Lammefjordens Pumpelag.  

Lb.nr. 67, matr.nr. 3a, Lammefjorden, Grevinge, be-

liggende Nykøbingvej 132, Grevinge. 

Ejer iflg. tingbogen: Lammefj's Lodsejerlag.  

For ejeren, Lammefjordens Dige- og Pumpelag, Ny-

købingvej 128, 4300 Holbæk, mødte anlægsforval-

ter Henrik Madsen sammen med advokat Jes Løk-

kegaard.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der fremlagdes e-mails af 5. og 22. februar 2010 fra 

Pumpe- og Digelaget, samt e-mails af 12. februar og 

22. april 2010 fra Vejdirektoratet vedrørende de ge-

ner, som etableringen af motortrafikvejen kan få for 

vedligeholdelse og oprensning af kanalerne m.m. 

Pumpe- og digelaget har oplyst, at græsset på land-

kanalerne slås med traktor med påmonteret 6 m lang 

slaglehoved to gange årligt. Klipperen er 3,6 meter 

høj og 2,6 meter bred. Slaglen virke kun på den ene 

side. I dag kan man køre fra pumpestationen hele ve-

jen rundt om landkanalen og tilbage til pumpestatio-

nen uden at afbryde klipningen. Der er tale om 5-6 

rundture pr. klipning. Da traktoren ikke kan passere 

motortrafikvejen, må man fremover stoppe klipnin-

gen og køre rundt ved Hagesholm for så at genoptage 

klipningen.  

Søkanalen (lb.nr. 64), oprenses to gange årligt med et 

22 ton bæltekøretøj med mejekurv, der ligeledes star-

ter ved pumpestationen og kører hele vejen til jern-

banen ved Fårevejle. Da bæltekøretøjet ikke kan pas-

sere motortrafikvejen, må den transporteres over rute 

21 med blokvogn. 

Pumpe- og Digelaget har endvidere påpeget, at 

brohøjden over digerne bliver så lav, at arbejdskøre-

tøjer ikke kan passere, og at dette vil umuliggøre et 

fornuftigt beredskab på digerne under broerne.  Pum-

pe- og digelaget ønsker derfor, at vejejeren overtager 

ansvaret og beredskabet for digestrækningerne under 

broerne.  Der foreslås etableret spunsvæg under bro-

erne for at minimere beredskab og vedligeholdelse.  

Endelig påpeges det, at vejejerne vil blive pålagt bi-

drag til pumpe- og digelaget, og at det forventes, at 

vejanlægget vil medføre en øget belastning af pum-

pe- og digelagets anlæg. 

Vejdirektoratet har oplyst, at broen ved Nordkanalen 

blive 4,5 meter høj, således at traktor til græsslåning 

kan passere her. Derimod blive broerne ved Svinnin-

ge-Audebo Kanalen (Landkanalen) og Søkanalen 

kun ca. 2,5 meter høj. 

Med hensyn til beredskabet vil Vejdirektoratet sikre 

digerne under broerne, både ved Svinninge-Audebo 

Kanalen og ved Nordkanalen og ligeledes forestå 

fremtidig vedligeholdelse. 

Endelig har Vejdirektoratet fremført, at afstrømnin-

gen fra de planlagte regnvandsbassiner neddrosles 

svarende til en landbrugsmæssig afstrømning på ca. 

1,0 l/s pr. ha. Motortrafikvejen medfører således ikke 

en ekstra belastning af dige- og pumpelagets anlæg, 

og det bidrag, som vejen pålignes, bør derfor sidestil-

les med andre arealer i Lammefjorden. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter.  

Pumpe- og Digelaget udleverede en beregning af de 

meromkostninger, som de nævnte omvejskørsler 

medfører.  

Følgende lægges til grund for ekspropriationen:  

Vedr. lb.nr. 48: Cykelstien udlægges i en bredde, 

som fortsat vil muliggøre, at Pumpe- og Digelaget 

kan færdes med deres traktor og beredskabskøretøjer 

og redskaber med henblik på vedligeholdelse og 

eventuel reparation af diget, og Pumpe- og Digelaget 

tillægges ret til denne anvendelse af stiarealet.  

Vedr. lb.nr. 64:  Vildthegnene langs motortrafikvejen 

slutter ved broenderne.   

Vejdirektoratet overtager vedligeholdelsespligten og 

beredskabet vedr. digerne under de kommende broer. 

Digerne under broerne sikres enten ved spunsning el-

ler ved anden sikker konstruktion. Den nærmere ud-

formning ved projekteringen fastlægges i dialog med 

Pumpe- og Digelaget.  
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Det forudsættes, at Vejdirektoratet yder bidrag til 

Pumpe- og Digelaget efter samme retningslinier som 

øvrige lodsejere, og at bidragets størrelse i tilfælde af 

uenighed fastlægges i henhold til bestemmelserne i 

vedtægterne og i Vandløbsloven.  

Det skal sikres, at Pumpe- og Digelaget får fornøden 

adgang til digerne med henblik på fornøden vedlige-

holdelse og reparation af disse også under anlægsar-

bejdernes udførelse.  

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 66, matr.nr. 7000e, Lammefjorden, Grevinge, 

(kommunevej Grevinge Kanalvej). 

Ejer: Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

Erling Christensen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 9.30 samledes kommis-

sionen ved indkørslen til ejendommen Øvejen 12, 

Hagested for at fortsætte den supplerende besigtigel-

ses- og ekspropriationsforretning i anledning af an-

læg af en motorvej/motortrafikvej fra Holbæk til Vig 

(Rute 21) på strækningen Tuse N – Herrestrup (Etape 

1120), i Holbæk og Odsherred kommuner. 

Deltagerne var de samme som ved mødet den 28. 

april 2010.  For Vejdirektoratet mødte endvidere pro-

jektingeniør Hanne Wærum og tilsynsingeniør Tor-

ben Münster, mens projektleder Steen Ogstrup ikke 

deltog i dagens møde.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs.  

Følgende passerede:  

Ekspropriation 

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, foretog kommissionen den rekvirerede ek-

spropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 11 under 

lb.nr. 8, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 og 61 op-

førte ejendomme. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. 8, matr.nr. 5d, Lammefjorden, Hagested, be-

liggende Øvejen 12. 

Ejeren, Georg Westi Nielsen, Gislinge Fjordvej 10, 

Lammefjorden, 4532 Gislinge, mødte. 

Ny ejer: Morten Hansen. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Da der 

alene pålægges byggelinier, bliver der ikke spørgs-

mål om erstatning.   

Det blev oplyst, at arealet mellem det matrikulære 

skel til matr.nr. 7 og skellet i marken dyrkes af ejeren 

af matr.nr. 7; men der er enighed mellem parterne 

om, at arealet rettelig hører under matr.nr. 5d. Arealet 

eksproprieres ikke.  

Vejdirektoratet oplyste på forespørgsel fra den nye 

ejer, at broen over kanalen ved Øvejen vil blive for-

stærket, inden Øvejen afskæres, således at hans last-

bil kan passere.  

Morten Hansen   Georg Nielsen 

Lb.nr. 45, matr.nr. 7000d, Lammefjorden, Hagested, 

(kommunevej Øvejen). 

Ejer: Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 4300 Hol-

bæk. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 49, matr.nr. 3a, Lammefjorden, Gislinge. 

Ejeren, Bøje Verner Larsen, Hagestedvej 32, 4532 

Gislinge, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Erstatning for midlertidigt arbejdsareal afhandles af 

anlægsmyndigheden efter brug. 

Lb.nr. 50, matr.nr. 5a, Lammefjorden, Hagested. 

Ejerne, Allan Bothmann Jensen og Anja Lund Han-

sen, Øvejen 10A, Hagested, 4532 Hagested, mødte 

ikke.  

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 30.  
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Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Da der 

alene pålægges byggelinier, bliver der ikke spørgs-

mål om erstatning.   

Lb.nr. 51, matr.nr. 5c, Lammefjorden, Hagested. 

Af ejerne, Morten Hansen og Lotte Hansen, mødte 

førstnævnte. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 31.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Da der 

alene pålægges byggelinier, bliver der ikke spørgs-

mål om erstatning. 

Lb.nr. 52, matr.nr. 7 og 8, Lammefjorden, Hagested. 

Ejeren, Henrik Mortensen, Strandvejen 5, Lamme-

fjorden, 4532 Gislinge, mødte sammen med konsu-

lent Carsten B. Jensen, Odsherreds Landboforening. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 19.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  Arealet 

overtages pr. 1. januar 2011.   

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 83.306 m
2
  

à 17,50 kr., inkl. tillæg for god bonitet  

og arrondering: ......................................1.457.855 kr. 

For defigurering, 0,7 ha à 45.000 kr.: ....     31.500 kr. 

Skattekompensation: ..............................       8.300 kr. 

For selv at afhandle forholdet til pant- 

havere m.v.: ............................................      3.000 kr. 

I alt: ....................................................... 1.500.655 kr.  

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

Erstatningen udbetales uden renter den 1. januar 

2011 til Danske Bank, Svinninge Afd., der anmodes 

om at afhandle forholdet til panthavere m.v.  

Det afskårne areal kan overdrages til anden landmand 

pr. 1. oktober 2010. 

Henrik Mortensen   Carsten B. Jensen 

Lb.nr. 53, matr.nr. 1æ, Lammefjorden, Hagested. 

For ejeren, Jesper Nissen Andersen, Strandvejen 3, 

Lammefjorden, 4532 Gislinge, mødte Kaj Andersen.  

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 20.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, herun-

der jordtillæg som anført.   

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 54, matr.nr. 1bb, Lammefjorden, Hagested. 

Ejeren, Jeanette Jakobsen, Øvejen 11, Hagested, 

4532 Gislinge, mødte ikke. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 32.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Skriftligt forligsforslag fremsendes til parterne.  

Lb.nr. 55, matr.nr. 1p og 1bl, Lammefjorden, Hage-

sted. 

Ejeren, Kaare Kragh Grodal, Øgård, Øvejen 16, Ha-

gested, 4532 Gislinge, mødte sammen med advokat 

Jes Løkkegaard. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 21.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Efter 

forslag fra ejeren eksproprieres desuden det afskårne 

areal af matr.nr. 1p øst for motortrafikvejen på cirka 

20 ha. Arealerne afstås efter høst, men således at are-

alerne står til rådighed for landbrugsdrift, og at ejeren 

opretholder jagtretten på arealerne til udgangen af 

2010. Som følge heraf tillægges der kun cirka 1.100 

m
2
 aflagt vejareal vest for motortrafikvejen. 

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 60.010 m
2
 à 15 kr., 290 m

2
 à 0 kr.,  

100.000 m
2
 à 15 kr. og 100.000 m

2
  

af matr.nr. 1p beliggende syd for  

skoven à 17,50 kr., i alt: ........................ 4.150.150 kr. 

For defigurering cirka 2,7 ha  

à 45.000 kr.: ..........................................    121.500 kr. 

For tab af herlighedsværdi og for ejen-

domsindskrænkning: .............................    100.000 kr. 

For selv at indhente panthaversamtykke: ...  3.000 kr.  

Skattekompensation: .............................      35.000 kr. 

I alt: ....................................................... 4.409.650 kr. 

Areal, 1.100 m
2
 (vej), tillægges vederlagsfrit. 

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

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. ok-

tober 2010 til Spar Nord, Holbæk Afd., som anmodes 

om at afhandle forholdet til panthavere m.v. 

Midlertidigt arbejdsareal afhandles af anlægsmyn-

digheden efter brug.  

Kaare Grodal   Jes Løkkegaard 
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Lb.nr. 56, matr.nr. 1h, Lammefjorden, Hagested, be-

liggende Hagesholmvej 1-3. 

For ejeren, Kivi-Tex A/S , Mesterlodden 23, 2820 

Gentofte, mødte ingen.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning, da der alene 

afgives vejareal.  

Lb.nr. 61, matr.nr. 1ai og 12af, Lammefjorden, Ha-

gested, beliggende Hagesholmvej 7. 

For ejeren, KARA/NOVEREN I/S, Håndværkervej 70, 

4000 Roskilde, mødte ingen. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 26.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning, da der alene 

afgives vejareal og pålægges servitut om færdselsret 

og vejret.  

Midlertidigt arbejdsareal afhandles af anlægsmyn-

digheden efter brug.  

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

Erling Christensen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

 

Onsdag den 5. maj 2010 kl. 9.30 samledes kommis-

sionen ved indkørslen til ejendommen Hagesholms-

vej 19A, Hagested for at fortsætte den supplerende 

besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anled-

ning af anlæg af en motorvej/motortrafikvej fra Hol-

bæk til Vig (Rute 21) på strækningen Tuse N – Her-

restrup (Etape 1120), i Holbæk og Odsherred kom-

muner. 

Som repræsentant for Odsherred Kommune mødte 

ingen.   

Deltagerne var i øvrigt de samme som ved mødet den 

4. maj 2010, idet dog jordfordelingskonsulent Aksel 

Agger Sørensen havde meldt forfald.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs.  

Følgende passerede:  

Ekspropriation 

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, foretog kommissionen den rekvirerede ek-

spropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 11 under 

lb.nr. 57, 58, 59, 60, 62, 63, og 65 opførte ejendom-

me. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. 57, matr.nr. 1ah, 12b, 12h, 1cf, 12ak og 12 ao, 

Lammefjorden, Hagested, beliggende Hagesholmvej 

14-17. 

For ejeren, Hagesholm Gods ApS, c/o Stig Anders-

son, Overgårdsvej 24, 8970 Havndal, mødte Stig An-

dersson og Christina Andersson sammen med seni-

orkonsulent Carsten Hansen, Patriotisk Selskab.  

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 22.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen, dog 

med følgende ændringer: 

Nord for Hagesholmvej udlægges kun 1.400 m
2
 pri-

vat fællesvej.   

Det tillagte areal af matr.nr. 1bl, Lammefjorden, Ha-

gested, skal muligvis bruges som udsætningsområde 

som vist på ekspropriationsplanen. I givet fald vil ar-

bejdsarealet på denne lod udgøre 39.300 m
2
.  

Det forudsættes ved erstatningsfastsættelsen, at det 

eksisterende hegn mellem matr.nr. 1bl og matr.nr. 

1ah fjernes af Vejdirektoratet, og at Vejdirektoratet 

endvidere foretager fjernelse eller rørlægning (dræn) 

af grøft mellem arealerne,  således at disse fremover 

kan dyrkes samlet.  

Erstatning for midlertidige arbejdsarealer, herunder 

for benyttelse af udsætningsområde afhandles efter 

brug.    

Der blev indgået følgende 

Forlig 

For arealafståelse, 51.990 m
2
 à 15 kr. 

med tillæg af 2,50 kr./m
2
 for 1,8 ha 

på grund af god bonitet samt 150 m
2
  

vej à 0 kr.: ..............................................   824.850 kr. 
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For udlæg af privat fællesvej, 5.600 m
2
  

à 15 kr.: ...................................................    84.000 kr. 

Fradrag for arealtillæg, 39.300 m
2
  

à 12 kr., med fradrag, 65.000 kr.,  

for defigurering og driftsomlægning: ... ÷ 406.600 kr. 

For fraskæring: ........................................ 450.000 kr. 

Nye markkort: ..........................................   10.000 kr. 

For tab af allétræer og anden bevoksning: 125.000 kr. 

For defigurering: ...................................    193.500 kr.  

Skattekompensation (netto): ...................      4.200 kr. 

For selv at afhandle forholdet til pant- 

havere m.v.: ...........................................       3.000 kr. 

I alt  ........................................................1.287.950 kr. 

Godtgørelse for sagkyndig bistand: ............15.000 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter pr. 1. 10. 2010 til 

Østjysk Bank, Havndal, der anmodes om at afhandle 

forholdet til panthavere m.v. 

Arealer afstås og modtages efter høst 2010.  

Stig Andersson   Carsten Hansen 

Herudover tillægges der aflagt vejareal, stort cirka 

1.000 m
2
, vederlagsfrit.  

Lb.nr. 58, matr.nr. 1by, Lammefjorden, Hagested, 

beliggende Hagesholmvej 19A. 

For ejeren, Energi E2 A/S, Teglholmen, A.C. Meyers 

Vænge 9, 2450 København SV, mødte ingen.  

Ejer iflg. tingbogen: NVE Vind A/S.   

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Ejeren har udtrykt tvivl om, hvorvidt den nye private 

fællesvej på 3,5 m er tilstrækkelig til de lastbiler, der 

skal bruges til vedligeholdelse af møllerne.  

Vejdirektoratet har oplyst, at vejen anlægges i en 

bredde af 3,5 m, hvortil kommer udlæg af rabatter på 

0,75 m i begge sider, i alt 5,0 m.  

Ejeren har på denne baggrund meddelt, at vejen op-

fylder ejerens behov.  

Lb.nr. 59, matr.nr. 1bu, Lammefjorden, Hagested, 

beliggende Hagesholmvej. 

Ejerne, Peter Helmer, Maglesøvej 12, Grøntved, 

4300 Holbæk, og Søren Helmer, Ringstedvej 260, 

Brorfelde, 4350 Ugerløse, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

 

 

Lb.nr. 60, matr.nr. 1bt, Lammefjorden, Hagested, be-

liggende Hagesholmvej. 

Ejeren, Preben Hansen, Bjergskovvej 24, Audebo, 

4300 Holbæk, mødte ikke.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning.  

Lb.nr. 62, matr.nr. 7000b, Lammefjorden, Hagested, 

(kommunevej Hagesholmvej). 

Ejer: Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 4300 Hol-

bæk. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 63, matr.nr. 1cc og 1q, Lammefjorden, Hage-

sted, samt matr.nr. 10a og 10b, Lammefjorden, Gre-

vinge, beliggende Trælastvej 7-13. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 23.  

Lb.nr. 65, matr.nr. 2a, Lammefjorden, Grevinge, be-

liggende Grevinge Kanalvej39, Gundestrup. 

Ejendommen er anført i jordfordelingsforslaget som 

jo.nr. 24.  

Ejeren, Carl Christian Johan Arnstedt, Trælastvej 

13, Audebo, 4300 Holbæk, mødte sammen med for-

pagteren, Ole Nielsen, skytte Henrik Flink og advo-

kat Ingrid Brix Jensen, Brix Jensen/Havemann Ad-

vokataktieselskab.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen.   

Der fremlagdes brev af 3. maj 2010 fra advokat Ing-

rid Brix Jensen, hvori der redegøres for ejerens prin-

cipielle synspunkter med hensyn til erstatnings-

spørgsmålet.  

Endvidere fremlagdes to tilbud på anlæg af nye hy-

dranter samt ny privat fællesvej på matr.nr. 2a.  

Kommissionen besigtigede ejendommen, og parterne 

redegjorde for deres synspunkter.  

Ejeren påpegede specielt, at der er tale om en stor, 

sammenhængende natur- og driftsejendom med store 

herlighedsværdier og jagtinteresser. Etableringen af 

motortrafikvejen vil indebære en meget stor ejen-

domsforringelse, formentlig i størrelsesordenen 15% 

af handelsværdien, dels på grund af de driftsmæssige 

gener, som gennemskæringen af ejendommen inde-

bærer, dels på grund af den forringelse af jagt og her-

lighed, som såvel gennemskæring som støjgener m.v. 

medfører. Ejeren ønskede, at der ved faunapassagen 
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etableres markveje på begge sider af Søkanalen med 

en frihøjde på 3,5 m, så moderne traktorer kan passe-

re.  

Vejdirektoratet oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen 

har fastsat broens højde, så den svarer til en frihøjde 

på 2,5 m i forhold til eksisterende terræn. Det er mu-

ligt, at man kan sænke markvejen lidt, men det vil 

ikke være muligt at opnå en frihøjde på 3,5 m.  

Ejeren påpegede, at den eksisterende markvej langs 

skellet med matr.nr. 12ao ikke er egnet til den tunge 

trafik, den fremover skal betjene.   

Efter ønske fra ejeren vil Vejdirektoratet søge at ind-

skrænke og omlægge arbejdsarealerne for om muligt 

at skåne den eksisterende bevoksning.  

Der etableres kørespor på begge sider af Søkanalen.  

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne.  

Carl Christian Arnstedt   Ingrid Brix Jensen 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 
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