
   

 
Udskrift af forhandlingsprotokollen 

for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 

57. hæfte 

Supplerende besigtigelsesforretning den 11. juni 2015 

 
Torsdag den 11. juni 2015 kl. 9.15 samledes kom-
missionen ud for ejendommen Søndergade 35, 4863 
Eskilstrup for at afholde en supplerende besigtigel-
sesforretning i anledning af anlæg af en ny vejbæren-
de bro over jernbanen mellem Ringsted og Holeby 
for kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Erik Larsen og Søren G. Nielsen. Endvidere 
mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 
område udpegede medlemmer, Bent Jørgensen og 
Peter Licht. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

Som repræsentant for Guldborgsund Kommune mød-
te Jan Uhre-Nielsen. 

For Banedanmark mødte anlægschef Klaus Studstrup 
Jørgensen, sektionsleder Jeppe Juul Lauridsen, land-
inspektør Lars Pedersen og landinspektør Palle 
Weje.  

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 7. oktober 
2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen er fo-
relagt for kommissionen. 

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere: 

• Supplerende besigtigelse - Forslag til tekni-
ske bestemmelser. Vejbærende broer - Fe-
mern Bælt - danske jernbaneanlæg - Ring-
sted-Holeby – Eskilstrup Vestergade med 
tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner, 

tegn.nr. TSYDX_1_ 202000_001, TSYDX_1 
_211020_001 dateret den 20. april 2015, 
TSYDT_3_211020_134 dateret den 22. ok-
tober 2013 og TSYDT_4_211020_133 date-
ret den 8. januar 2014. 

• To notater udarbejdet af Banedanmark den 4. 
maj 2015 vedrørende indkørselsforhold til 
Gartneri, Eskilstrup Vestergade mv. 

• Et notat udarbejdet af Banedanmark den 5. 
august 2014 vedrørende Gartneri Eskilstrup, 
vandindvindingsboringer.  

Følgende passerede: 

Banedanmark redegjorde for projektet. 

Indledning 

Ekspropriationskommissionen afholdte den 10. marts 
2014 besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af 
en ny vejbærende bro over jernbanen mellem Oreho-
ved og Holeby for kommunevejen Eskilstrup Vester-
gade i Eskilstrup. 

I Eskilstrup krydser Vestergade, der er en tosporet 
kommunevej, banen i en niveauoverkørsel sikret med 
automatisk bomanlæg. Den eksisterende overkørsel 
lukkes permanent i forbindelse med opgradering af 
banen for al trafik på tværs af banen. 

Som erstatningsanlæg for overkørslen etableres en ny 
vejbærende bro syd for den eksisterende overkørsel. 
Vejen etableres på arealer, der i 1946 blev ekspropri-
eret til formålet. Arealet er beliggende Eskilstrup Ve-
stergade ved Kløvermarksvej og Søndergade ved 
Eskilstrup Nygade. Detailudformningen af vejprojek-
tet betyder dog, at vejens skråninger m.v. vil bredde 
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sig ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 
nødvendigt at erhverve yderligere arealer til vejan-
lægget. 

Ved besigtigelsesforretningen den 10. marts 2014 
godkendte kommissionen anlægsmyndighedens for-
slag for så vidt angår den del af strækningen, der er 
beliggende vest for jernbanen med de bemærkninger, 
som fremgår af forhandlingsprotokollens 31. hæfte. 

For så vidt angår strækningen øst for jernbanen fandt 
kommissionen behov for, at Banedanmark og Guld-
borgsund Kommune skulle gennemgå de på forret-
ningen foreslåede alternative løsninger, herunder de 
trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, og præsente-
re dette for kommissionen, inden der kan tages stil-
ling til denne del af projektet. Ligeledes fandt kom-
missionen behov for yderligere information om ad-
gangsforhold og vendeplads på matr. nr. 15a og 15u 
Eskilstrup By, Eskilstrup (gartneriet). 

Strækningen øst for jernbanen 

Ved besigtigelsesforretningen den 10. marts 2014 
blev der foreslået alternative linjeføringer bl.a. forbi 
matr.nr. 15k, 15t og 15b Eskilstrup By, Eskilstrup. 

Med baggrund i forslagene har Banedanmark i sam-
arbejde med Guldborgsund Kommune tilpasset pro-
jektet med en anden linjeføring, der tilgodeser flere 
af de indkomne forslag ved besigtigelsesforretningen. 

Med den nye linjeføring forskydes den østligste del 
af Søndergade/Vestergade mod nord, således at ve-
jens forløb i højere grad fastholdes på det eksisteren-
de belagte vejareal og dermed rykker længere væk 
fra beboelserne på matr.nr. 15b og på matr.nr. 15k. 
Forskydningen af vejens linjeføring mod nord med-
fører imidlertid, at arealerhvervelserne fra matr.nr. 
14az, 14k, 14at, 14br og 14an bliver større end ved 
det oprindelige projekt. 

Beboelsesbygningen på matr.nr. 14at ville allerede i 
det oprindelige projekt komme til at ligge meget tæt 
på det nye vejanlæg, og den nye linjeføring betyder, 
at ejendommen skal totaleksproprieres. Der etableres 
derfor ikke længere støttemur langs vejens nordlige 
skel men almindelig vejskråning. Ejerne af ejen-
dommen rejste på besigtigelsesforretningen ønske 
om totalekspropriation, hvilket Banedanmark mod-
satte sig grundet de begrænsede indgreb på ejen-
dommen ifølge det oprindelige projekt. 

For så vidt angår den øvrige del af projektet på østsi-
den af banen fastholdes Banedanmarks forslag fra 
besigtigelsesforretningen den 10. marts 2014. 

Adgangsforhold til væksthusene 

Ejeren af matr.nr. 15u gjorde ved besigtigelsesforret-
ningen i 2014 gældende, at transporten af varer og 
produkter til og fra gartneriet, der hidtil har foregået 
henover det udskilte vejareal, der gennemskærer 
ejendommen, udelukkende foregår med tunge sætte-
vogne, og at en ny adgangsvej til gartneriet skal kun-
ne bære denne trafik, og køretøjerne skal kunne 
komme rundt i svingene. Etableringen af Vestergade 
vil efter ejerens mening umuliggøre, at lastbiler kan 
vende på ejendommen og bakke ind til pakkeriet på 
virksomheden. 

Kommissionen bad Banedanmark om at indgå i en 
nærmere dialog med ejeren af gartneriet om adgangs-
forholdene og vendeproblematikken til gartneriet. 

Ejendommen er siden besigtigelsesforretningen i 
2014 blevet udstykket, så arealet syd for Vestergade 
med væksthusene er udskilt fra beboelsesdelen, der 
er beliggende nord for Vestergade. Der er således nu 
tale om to selvstændige ejendomme. 

Banedanmark har lavet en fornyet gennemgang af 
adgangsforholdene til den del af gartneriet, der vil 
komme til at ligge syd for Vestergade, og det er fort-
sat Banedanmarks vurdering, at der kan etableres 
fornøden adgang til ejendommen via Rolighedsvej – 
også for den type køretøjer som ifølge ejeren betjener 
gartneriet. 

Den private fællesvej Rolighedsvej vil blive opgrade-
ret til en 5 meter bred vej, og adgangsvejen på ejen-
dommen vil ligeledes blive etableret 5 meter bred. 

Der er gennemført beregninger af kørekurver for alle 
sving på adgangsvejen, og den nye adgangsvej vil 
fuldt ud kunne betjene ejendommen med sættevogne 
i samme omfang som hidtil. Den nye adgangsvej via 
Rolighedsvej ender ved et areal, der i forvejen an-
vendes til køreareal og forudsættes derfor ikke for-
bedret i opbygningen. 

Banedanmark har forelagt en redegørelse omkring 
fremtidig vejadgang til ejendommen og vendemulig-
hed på ejendommen for ejendommens ejer. 

Ejeren finder fortsat de fremtidige adgangsforhold 
ubeskriveligt dårlige og mener bl.a., henset til ter-
rænstigninger og afvandingsforhold omkring ad-
gangsvejen, at gartneriet fremtidigt ikke kan betjenes 
af sættevogne, men alene af mindre køretøjer, hvilket 
vil fordyre ejendommens transportomkostninger 
fremover. Ejeren mener endvidere, at vejanlægget vil 
medføre problemer for adgangsforholdene til gartne-
riets varmecentral.  
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Ejeren oplyser afslutningsvis, at han i forbindelse 
med købet af ejendommen var bekendt med det mu-
lige kommende vejprojekt for Vestergade, men at 
dette projekt indeholdt en tunnel mellem de 2 lodder, 
så der var direkte mulighed for at krydse Vestergade 
niveaufrit. 

Det er derfor ejerens ønske, at matr.nr. 15u ekspro-
prieres i sin helhed af Banedanmark.  

Banedanmark kan bekræfte, at det i forbindelse med 
ekspropriationerne i 1946 blev besluttet at etablere en 
tunnel under Vestergade med en frihøjde på 2,00 me-
ter og indvendig bredde på 2,50 meter. 

Uagtet at der sker ændringer af ejendommens fakti-
ske adgangsforhold og at realiseringen af vejanlæg-
get for Vestergade medfører visse ulemper på gartne-
riet finder Banedanmark ikke grundlag for at ejen-
dommen skal totaleksproprieres. 

Det er Banedanmarks vurdering, at der ved etablering 
af driftsbygninger og væksthuse i 1960 érne ikke er 
taget tilstrækkelig højde for den mulige realisering af 
vejanlægget, og de konsekvenser dette kunne få for 
forpladsarealet. At det nu viser sig, at der sandsyn-
ligvis skal nedrives og/eller ombygges væksthuse og 
varmecentral er efter Banedanmarks vurdering pro-
jektet uvedkommende.  

 

Særlige bestemmelser vedrørende Eskilstrup Ve-
stergade 

Jernbanens kilometrering begynder i km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster. På 
strækningen fra Orehoved til Holeby har kilometre-
ringen udgangspunkt i km 126.600. I dette projekt er 
stationeringslinjen fastsat med udgangspunkt i st. 
200.062. Stationeringen stiger i retningen mod Rød-
by. 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigel-
sesplanerne og er anvendt i de nedstående særlige be-
stemmelser. 

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

bvs.= banens venstre side 
bhs.= banens højre side 
bbs.= banens begge sider 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til statio-
neringsretningen. 

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til det 
samlede indgrebs udstrækning på planerne. 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-
de bilag: 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_211020_001 Besigtigelsesplan – Eskilstrup Vester-
gade 

1:1.000 A 

TSYDT_3_211020_134 Tværsnit – Eskilstrup Vestergade 1:100 A 

TSYDT_4_211020_133 Længdesnit – Eskilstrup Vestergade 1:1.000 A 
 

Beboelsesejendommen matr.nr. 11d Eskilstrup By, 
Eskilstrup, Jernbanevej 5, 4863 Eskilstrup er forlods 
overtaget af Banedanmark og bygningerne på ejen-
dommen er nedrevet. 

 

 

 

 

Fremkomne bemærkninger: 

• Ejeren af matr.nr. 15k Eskilstrup By, Eskil-
strup, Niels Erik Larsen anførte, at han ikke 
finder det hensigtsmæssigt, at gartneriet 
fremadrettet får vejadgang via den private 
fællesvej Rolighedsvej, da dette indebærer, at 
der kommer en del tung trafik på vejen i 
form af lastbiler mv. til gene for de ejen-
domme, som ligger ud til Rolighedsvej. Han 
gjorde endvidere gældende, at den øgede 
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færdsel på vejen af lastbiler vil medføre et 
værditab for de ejendomme, som ligger ud til 
Rolighedsvej. Desuden vil den udvidede 
brug af vejen øge de fremtidige udgifter til 
vedligeholdelse. Han henviste til de af ham 
foreslåede alternative vejadgangsmuligheder 
til gartneriet, som er belyst i et notat fra Ba-
nedanmark, samt den mailveksling han har 
haft med Banedanmark på grundlag af nota-
tet. 

• Banedanmark anførte, at det fremlagte for-
slag med den private fællesvej Rolighedsvej 
som adgangsvej til gartneriet efter Banedan-
marks opfattelse er den økonomisk set mest 
hensigtsmæssige løsning. 

• Ejeren af matr.nr. 15h og 15v smst. Thomas 
Michael Smidt spurgte til, om hækken indtil 
hans ejendom vil blive fjernet, og om han i 
givet fald selv skal etablere en ny hæk. Ba-
nedanmark oplyste, at hækken med stor 
sandsynlighed vil blive fjernet i forbindelse 
med projektet. Banedanmark oplyste videre, 
at Banedanmark som udgangspunkt ikke 
etablerer ny hæk, og at det er ekspropriati-
onskommissionen, der tager stilling til 
spørgsmål om erstatning for eventuelt tab af 
hæk. 

• Ejerne af matr.nr. 15b og 15t smst. Tage 
Christensen og Pia Rønne Christensen fore-
slog, at deres ejendom af trafiksikkerheds-
mæssige hensyn fremadrettet får vejadgang 
til offentlig vej via den private fællesvej Ro-
lighedsvej i stedet for direkte til kommune-
vejen Søndergade. Banedanmark og Guld-
borgsund Kommune tilkendegav, at man ik-
ke har indvendinger herimod. Banedanmark 
forudsætter herved, at ejerne selv etablerer 
det nødvendige vejanlæg på egen ejendom 
fra overkørslen til Rolighedsvej. 

• Ejeren af matr.nr. 14as og 14k smst. Anders 
Peter Nielsen spurgte til, om den eksisteren-
de vejadgang til hans ejendom ad Roligheds-
vej kan opretholdes. Banedanmark bekræfte-
de at eksisterende vejadgang ad Rolighedsvej 
kan opretholdes. Ejeren spurgte endvidere til 
højden af hækken ud mod den nye vej af 
hensyn til oversigtsforholdene. Banedanmark 
oplyste, at ejendommen allerede i dag er på-
lagt en oversigtsservitut, der indebærer, at 
hækken kun må være 1 meter høj på over-

sigtsarealet. Servitutten vil eventuelt blive 
revideret i forhold til gældende vejregler. 

• Ejerne af matr.nr. 14at smst. Carlo og Gurli 
Nielsen tilkendegav, at de er indforstået med 
at få deres ejendom totaleksproprieret i for-
bindelse med projektet. De havde forskellige 
spørgsmål til den videre proces omkring ek-
spropriationen og erstatningsfastsættelsen. 
Banedanmark oplyste, at man er indstillet på 
at medtage ejendommen ved en allerede 
planlagt ekspropriationsforretning vedrøren-
de hele ejendomme i august måned. Ba-
nedanmark oplyste videre, at projektet har 
anlægsstart den 1. januar 2016, men at ejerne 
vil kunne blive boende på ejendommen indtil 
den 1. marts 2016, hvis de har behov for det, 
således at de har lidt mere tid til at finde en 
ny bolig. Vedrørende en på ejendommen væ-
rende garage, der er opført uden tilladelse, 
tilkendegav Banedanmark, at man ikke vil 
betale erstatning for tabet af garagen, men at 
man er indstillet på at rive garagen ned uden 
omkostninger for ejerne, hvis ejerne ikke 
selv fjerner garagen, inden Banedanmark 
overtager ejendommen.   

• Ejeren af matr.nr. 15u smst. (gartneriet) Jan 
Hostrup bemærkede indledningsvis, at han 
frygter for, om underlaget på Rolighedsvej 
og den nye adgangsvej vil kunne bære de 
tunge transporter til gartneriet. Banedanmark 
oplyste, at Rolighedsvej og adgangsvejen 
etableres med en vejkasse, der vil kunne bæ-
re tunge transporter, herunder sættevognstog. 

• Ejeren tilkendegav, at han principalt ønsker, 
at ejendommen matr.nr. 15 u (gartneriet) 
med tilhørende væksthusene eksproprieres i 
sin helhed, idet han finder, at indgrebet på 
ejendommen er af en sådan karakter, at ejen-
dommen fremadrettet bliver svær at anvende 
som gartneri. Han mente desuden, at ejen-
dommen som følge af indgrebet bliver usæl-
gelig. Ejeren bemærkede i den forbindelse, at 
den af Banedanmark foreslåede vejadgang 
via Rolighedsvej indebærer problemer, idet 
adgangsvejen langs væksthusene bliver me-
get kringlet, hvilket vil gøre det svært for 
store køretøjer at komme rundt. Ejeren be-
mærkede endvidere, at der i vinterhalvåret 
sandsynligvis vil opstå problemer med sne 
og is på den første del af adgangsvejen fra 
Rolighedsvej, idet adgangsvejen anlægges på 
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et areal, hvor der i dag ofte samler sig vand.  
Ejeren anførte videre, at der vil skulle fjernes 
mindst 650 m2 af det første væksthus nær-
mest den nye vej for at skabe plads til vende-
plads på ejendommen, idet det ikke giver 
mening alene at fjerne 300-400 m2 af vækst-
huset, som Banedanmark har anført, på 
grund af indretningen af varmeanlægget i 
væksthuset. Hvis en totalekspropriation af 
ejendommen ikke er mulig, mente ejeren, at 
adgangen fra Rolighedsvej trods alt vil være 
bedre end de fra anden side foreslåede alter-
native adgangsveje. Dog ønsker han, at Ro-
lighedsvej og den nye private adgangsvej fra 
Rolighedsvej frem til forpladsen på gartneriet 
asfalteres, da dette vil gøren brugen af vejen 
mere optimal. Det vil også være lettere at fo-
retage snerydning på vejen, hvis den er asfal-
teret. Ejeren gentog endvidere sin bekymring 
for, om de eksisterende vandindvindingsbo-
ringer på matr.nr. 15a, kan sikres tilstrække-
ligt mod forurening under anlægsarbejdet og 
når den nye vej er taget i brug.  

• Banedanmark anførte, at der efter Banedan-
marks opfattelse ikke er grundlag for at total-
ekspropriere matr.nr. 15u. Banedanmark be-
mærkede, at der etableres støttemur på en 
delstrækning mod det nye vejanlæg for der-
med at minimere vejprojektets arealmæssige 
indvirkning på forpladsen foran drivhusene. 
Banedanmark anførte i forlængelse heraf, at 
det må være på egen risiko, hvis man som 
ejer har etableret sine bygninger for tæt på 
det offentlige vejudlæg, hvortil der blev ek-
sproprieret i 1946. Banedanmark påpegede 
desuden, at den udvidede Rolighedsvej og 
den projekterede private adgangsvej til gart-
neriet fra Rolighedsvej overholder gældende 
vejregler. Rolighedsvej vil blive retableret 
med en belægning svarende til den nuværen-
de, mens den private adgangsvej til gartneriet 
vil blive opbygget med en vejkasse og en 
grusbelægning, der sikrer, at vejen kan bære 
tunge køretøjer. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
totalekspropriere matr.nr. 15u Eskilstrup By, Eskil-
strup med påstående bygninger (gartneriet). Der ek-
sproprieres alene et mindre permanent areal fra ejen-
dommen til etablering af Eskilstrup Vestergade, og 
kommissionen finder ikke, at hverken arealindgrebet 

eller den ændrede vejadgang til gartneriet kan be-
grunde en totalekspropriation af ejendommen. For at 
begrænse arealindgrebet på ejendommen yderligere 
finder kommissionen, at den i projektet foreslåede 
støttemur skal forlænges nogle meter mod øst, såle-
des at der ikke skal eksproprieres areal til vejanlæg-
get øst for støttemuren overhovedet. 

Kommissionen har noteret sig Banedanmarks oplys-
ninger om vejstandarden på den udvidede Roligheds-
vej og den nye private adgangsvej til gartneriet. 
Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
stille krav om, at den nye private adgangsvej til gart-
neriet asfalteres. 

Kommissionen kan tiltræde forslaget fra ejerne af 
matr.nr. 15b og 15t om, at vejadgangen til ejendom-
mene flyttes fra Søndergade til Rolighedsvej. Ny 
overkørsel fra ejendommen til Rolighedsvej placeres 
efter nærmere aftale mellem ejerne og Banedanmark. 
Det forudsættes, at ejerne selv forestår og bekoster 
det fornødne vejanlæg på egen ejendom. 

Kommissionen skal i øvrigt opfordre Banedanmark 
til i samarbejde med Guldborgsund Kommune og de 
tilgrænsende lodsejere omkring den private fællesvej 
Søndergade at få ryddet op i de matrikulære forhold 
omkring den private fællesvej Søndergade. Kommis-
sionen er indstillet på, at resultatet af oprydningen 
medtages ved den matrikulære berigtigelse af projek-
tet for Eskilstrup Vestergade.  

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser for strækningen øst 
for jernbanen: 

Særlige bestemmelser – strækningen øst for jern-
banen 

St. 210.950-210.978 bvs. 

Eskilstrup Jernbanegade (kommunevej), litra ”t” 
Eskilstrup By, Eskilstrup. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 

St. 211.093-211.121 bvs 

Matr.nr. 33 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanegade 
7, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
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St. 211.096-211.145 bvs. 

Matr.nr. 15a Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
12, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.108-211.148 bvs. 

Matr.nr. 14a Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
26, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres ret til etablering af vendeplads for 
den private fællesvej Søndergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211-117-211.168 bvs. 

Matr.nr. 14an Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
22A, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
vendeplads for den private fællesvej Søndergade. Der 
eksproprieres permanent areal som afskåret areal. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 

St. 211-138-211.171 bvs. 

Matr.nr. 14ae og matr.nr. 14br Eskilstrup By, Eskil-
strup, Søndergade 32, 4863 Eskilstrup. 
Der medgår areal til udlæg af privat fællesvej vedrø-
rende eksisterende vejareal langs ejendommens østli-
ge skel som adgangsvej for matr.nr. 14af, 14at, 14k 
og 14as Eskilstrup By, Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.140-211.296 bvs. 

Matr.nr. 15u Eskilstrup By, Eskilstrup, Rolighedsvej 
10B, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres ret til etablering af støttemur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

 

 

St. 211-148-211.197 bvs. 

Matr.nr. 7000s (litra ”s”) Eskilstrup By, Eskilstrup, 
Kommunevej Søndergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.166-211.186 bvs. 

Matr.nr. 14at Eskilstrup By, Eskilstrup, Rolighedsvej 
4, 4863 Eskilstrup. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed til etablering 
af kommunevej Eskilstrup Vestergade. 
 
St. 211.168-211.184 bvs. 

Matr.nr. 14aq Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
29, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af 
kommunevejen Søndergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
Eksisterende anlagt kommunevej Søndergade af-
rømmes. 
 
St. 211-179-211.210 bvs 

Matr.nr. 14az Eskilstrup By, Eskilstrup Nygade 1A, 
4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
Eksisterende anlagt kommunevej Søndergade af-
rømmes. 

St. 211.180-211.194 bvs. 

Matr.nr. 14as og 14k Eskilstrup By, Eskilstrup, Søn-
dergade 34, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.181-211.214 bvs. 

Matr.nr. 7000m (litra ”m”) Eskilstrup By, Eskilstrup, 
Kommunevej, Eskilstrup Nygade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.196-211.212 bvs. 

Matr.nr. 15k Eskilstrup By, Eskilstrup, Rolighedsvej 
6, 4863 Eskilstrup. 
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Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
Eksisterende overkørsel fra privat fællesvej Rolig-
hedsvej til kommunevej Eskilstrup Vestergade regu-
leres i fornødent omfang. 
Under ejendommen kan inddrages et aflagt vejareal 
af ikke anlagt del af Eskilstrup Vestergade. 
 
St. 211-198-211.280 bvs. 

Matr.nr. 15b og 15t Eskilstrup By, Eskilstrup, Søn-
dergade 36, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 
privat fællesvej Rolighedsvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
Ejendommen får fremtidig vejadgang og der etable-
res ny overkørsel til privat fællesvej Rolighedsvej. 
Under ejendommen kan inddrages et aflagt vejareal 
af ikke anlagt del af Eskilstrup Vestergade. 
 
St. 211.211-211.233 bvs. 

Matr.nr. 15l Eskilstrup By, Eskilstrup, Rolighedsvej 
8, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.212-211.220 bvs. 

Matr.nr. 14bd Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
35, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Søndergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
Eksisterende anlagt kommunevej Søndergade af-
rømmes. 

St.211.218-211.225 bvs. 

Matr.nr. 15d Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
37, 4863 Eskilstrup. 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Søndergade.Der eksproprieres mid-
lertidigt arbejdsareal i anlægsperioden. 
 

St. 211.225-211.228 bvs. 

Matr.nr. 15e Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
39, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Søndergade. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.233-211.279 bvs. 

Matr.nr. 15o Eskilstrup By, Eskilstrup, Rolighedsvej 
10, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.279-211.198 bvs. 

Matr.nr. 15x Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
999, 4863 Eskilstrup. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 
privat fællesvej Rolighedsvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 
 
St. 211.278-211.298 bvs. 

Matr.nr. 15v Eskilstrup By, Eskilstrup, Søndergade 
38a, 4863 Eskilstrup. 
Under ejendommen kan inddrages et aflagt vejareal 
af ikke anlagt del af Eskilstrup Vestergade. 
 
Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 
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