
  
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende udbygning af Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby (Etape 4047) 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 4., 5., 9. og 10. december 2019 

Assens og Middelfart kommuner 
 

Onsdag den 4. december 2019 kl. 10.00 samledes 
kommissionen på Hotel Vissenbjerg Storkro, Sønder-
søvej 30, 5492 Vissenbjerg, for at afholde besigtigelse 
i anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem 
Gribsvad og Nørre Aaby, jf. lov nr. 524 af 26. maj 
2010.  
Tilstede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Henrik Hansen, de af transportmini-
steren udpegede medlemmer af kommissionen, Gun-
ner Lorentsen og Ole Christophersen, samt det fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område ud-
tagne medlem, Kaj Piilgaard Nielsen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte El-
legaard. 

Som repræsentant for Assens Kommune mødte Mette 
Sørensen. 

Som repræsentant for Middelfart Kommune mødte 
Uffe Høybye. 

For Vejdirektoratet mødte projektleder Mike Boesen, 
afdelingsleder Ida Rasmussen, landinspektør Karin 
Møller-Clausen, landinspektør Hanne Møller Ander-
sen, vejingeniør Einar Arnalds Jonasson, tilsynsinge-
niør Poul Wissing Jørgensen og afvandingsingeniør 
Lars Christian Hjørnholt. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann. 

Endvidere mødte fra kommissariatet fuldmægtig Kri-
stian Pless. 

Kommissarius fremlagde brev af 24. september 2019 
fra Transport- og Boligministeriet, hvori ministeriet 
har anmodet kommissarius om at forelægge projektet 
for ekspropriationskommissionen. 

Kommissaris fremlagde endvidere det af Vejdirekto-
ratet udarbejdede materiale ”Forslag til tekniske be-

stemmelser. Udbygning af Fynske Motorvej fra Gribs-
vad til Nørre Aaby. Besigtigelse for strækningen, st. 
182.050 – 195.380” med tilhørende oversigts- og be-
sigtigelsesplaner, tegn.nr.: 4047-1021, 4047-1031, 
4047-1032, 4047-1033, 4047-1034, 4047-7001, 4047-
7002 og 4047-17001 alle dateret den 2. oktober 2019, 
og tegn.nr. 4047-33001, 4047-33002, 4047-33003 alle 
dateret den 3. oktober 2019. 

Følgende passerede: 

Indledende møde 
Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Vejdirektoratet fremlagte projekt med de eventuelle 
ændringer og bemærkninger, som ekspropriations-
kommissionen finder nødvendige. På den baggrund 
kan der efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse 
fra Transport- og Boligministeriet, ske ekspropriation. 
Kommissarius fremhævede, at Folketinget har vedta-
get en anlægslov vedrørende udbygning af Fynske 
Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart, og kom-
missionen må ved behandlingen af projektet tage ud-
gangspunkt i de rammer, som anlægsloven fastlægger. 

Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhand-
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentligt tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde ved oplæg 
for projektet, herunder ved gennemgang af de areal- 
og rettighedserhvervelser Vejdirektoratet finder nød-
vendige for at gennemføre anlægsprojektet, de forven-
tede tidsplaner og forhold omkring miljø- og naboret-
lige forhold, herunder støj mv. 

http://www.komoe.dk/
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Vejdirektoratets repræsentanter fremlagde følgende 
oplysninger: 

Forudsætninger  

Fynske Motorvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby ud-
gør en del af europavejen E20, der i Danmark forløber 
mellem Esbjerg og Øresundsbroen. Projektet er vedta-
get i henhold til lov nr. 524 af 26. maj 2010 om ud-
bygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og 
Middelfart. I forhold til anlægsloven er der følgende 
ændringer: 

• Motorvejens nye tværprofil er ændret fra 38,5 
meter til 35 meter 

• Tilslutningsanlæg 55 Aarup bibeholdes som 
et ’ruder-anlæg’. Rampekrydsene bliver ud-
formet som signalregulerede kryds i stedet for 
rundkørsler.  

• Tilslutningsanlæg 56 Ejby bibeholdes som et 
’ruder-anlæg’. Rampekrydsene bliver udfor-
met som signalregulerede kryds i stedet for 
rundkørsler.  

• Støjafskærmningen ved Gribsvad, TSA 55, 
ændres fra en 3 meter høj og 570 meter lang 
støjskærm til en 5 meter høj og ca. 780 meter 
lang støjskærm.  

• Støjafskærmning ved Gremmeløkke ændres 
fra en 3 meter høj og 340 meter lang støj-
skærm til en 5 meter høj og ca. 950 meter lang 
støjskærm.  

• Støjafskærmning ved Indslev, på sydsiden af 
vejen, ændres fra en 3 meter høj og 525 meter 
lang støjskærm til en kombination af støj-
skærme i 5 meter højde og to 9,5 meter høje 
støjvolde. Den samlede længde af støjaf-
skærmningen er øget til ca. 820 meter 

• Støjafskærmningen ved Indslev til Nørre 
Aaby, på nordsiden af vejen, ændres fra en 3 
meter høj og 1.740 meter lang støjskærm til 
en 5 meter høj og ca. 2.200 meter lang støj-
skærm 

• Støjafskærmningen ved Assensvej ændres fra 
en 3 meter høj og 260 meter lang støjskærm 
til en 5 meter høj og ca. 510 meter lang støj-
skærm. 

Transportministeren har i brev af 24. september 2019 
henvist projektet til behandling ved ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ek-
spropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser 

I brev af 7. oktober 2019 har Miljøstyrelsen meddelt 
godkendelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
20. 

I breve af 30. september 2019 og 11. oktober 2019 har 
Middelfart Kommune udtalt sig om projektet i hen-
hold til vejlovens § 24. 

I brev af 1. oktober 2019 har Assens Kommune udtalt 
sig om projektet i henhold til vejlovens § 24. 

I brev af 6. september 2019 har Middelfart Kommune 
meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i 
medfør af § 65, stk. 2 i samme lov. 

I brev af 5. september 2019 har Assens Kommune 
meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i 
medfør af § 65, stk. 2 i samme lov. 

I breve af 5. og 6. september 2019 har Middelfart 
Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttel-
seslovens § 16 i medfør af § 65, stk. 1 i samme lov. 

I brev af 6. september 2019 har Middelfart Kommune 
meddelt dispensation i henhold til museumslovens § 
29a. 

I brev af 5. september 2019 har Assens Kommune 
meddelt dispensation i henhold til museumslovens § 
29a. 

I brev af 6. september 2019 har Middelfart Kommune 
meddelt tilladelse til anvendelse af jord fra vejareal 
mv. til etablering af støjvold i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens § 19. 

I tre breve af 21. august 2019 har Assens Kommune 
meddelt landzonetilladelse til tre regnvandsbassiner i 
henhold til planlovens § 35. I brev af 29. august er æn-
dring af bassin 11 vurderet omfattet af den oprindelige 
tilladelse. 

I tre breve af 23. august 2019 har Assens Kommune 
meddelt landzonetilladelse til tre regnvandsbassiner i 
henhold til planlovens § 35. 

I to breve af 5. september 2019 har Middelfart Kom-
mune meddelt landzonetilladelse til to regnvandsbas-
siner i henhold til planlovens § 35. I brev af 13. sep-
tember er ændring af bassin 17 vurderet omfattet af 
den oprindelige tilladelse. 

I syv breve af 6. september 2019 har Middelfart Kom-
mune meddelt landzonetilladelse til otte regnvands-
bassiner i henhold til planlovens § 35. 
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I brev af 6. september 2019 har Middelfart Kommune 
meddelt landzonetilladelse til støjvolde i henhold til 
planlovens §35. 

I brev af 6. september 2019 har Middelfart kommune 
meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19 
om kirkebyggelinje til etablering af støjvolde. 

I udtalelse af 3. oktober 2019 har Middelfart Kom-
mune udtalt sig om etablering af et regnvandsbassin i 
forbindelse med planlovens §35. 

I brev af 2. september 2019 har Middelfart Kommune 
meddelt tilladelse til udledning af vejvand i henhold 
til miljøbeskyttelseslovens § 28. 

I brev af 23. august 2019 har Assens Kommune med-
delt tilladelse til udledning af vejvand i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 28. 

I brev af 3. oktober 2019 har Landbrugsstyrelsen (un-
der Miljø- og Fødevareministeriet) udtalt sig, herun-
der om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af 
jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspro-
priation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2. 

I brev af 1. oktober 2019 har Fyns Politi meddelt tilla-
delse til udførelse af vejanlægget i henhold til færd-
selslovens § 100. 

I brev af 4. oktober 2019 har Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen truffet afgørelse om ikke-VVM pligt på 
ændringer i forhold til VVM-redegørelse af 2008. 

Tegningsliste  

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 

4047-1021 Oversigtsplan, Besigtigelse  1:25.000 - 

4047-33001 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 182.050 – 186.600 1:4000 - 

4047-33002 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 186.360 – 190.980 1:4000 - 

4047-33003 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 190.780 – 195.380 1:4000 - 

4047-1031 Plan  st. 182.050 – 186.000 1:4000 - 

4047-1032 Plan st. 186.000 – 190.000 1:4000 - 

4047-1033 Plan  st. 190.000 – 194.000 1:4000 - 

4047-1034 Plan st. 194.000 – 195.200 1:4000 - 

4047-7001 Normaltværsnit motorvej  1:100 - 

4047-7002 Normaltværsnit rampe  1:100 - 

4047-17001 Normaltværsnit forlagt privat fælles veje  1:100 - 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Motorvejen mellem Gribsvad og Nørre Aaby udgør 
den midterste del af den ca. 34 km lange motorvejs-
strækning på Vestfyn mellem Odense Vest og Middel-
fart. 

Delstrækningen har mod øst sit udgangspunkt øst for 
broen over Middelfartvej i st. 182.050 og føres herfra 
i et forløb nord om Ejby frem til tilslutning med Fyn-
ske Motorvej ved Nørre Aaby ca. st. 195.380. 

Det behandlede vejanlæg omfatter en 13 km udbyg-
ning af den eksisterende motorvej, statsvej nr. 40 Ny-
borg – Kolding, fra 4 til 6 spor. 

Motorvejen er stationeret fra øst mod vest. 

Vejanlægget er beliggende i Assens Kommune (mo-
torvejens st. 182.050 - 187.800) og i Middelfart Kom-
mune (motorvejens st. 187.800 - 195.380). 

Eksisterende tilslutningsanlæg Aarup og Ejby ombyg-
ges. Rastepladserne Ålsbo N og Ålsbo S (Ålsbo S er 
ikke i drift, men benyttes til politikontroller) bibehol-
des, og ramperne tilpasses den udbyggede motorvej. 
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Eksisterende over- og underføringer bibeholdes, men 
ombygges i fornødent omfang. 

Møllebækken, som i dag er delvist rørlagt i motorve-
jen, fritlægges og forlægges (motorvejens st. 187.000 
– st. 188.200). 

Der etableres støjafskærmning ved Gribsvad, Grem-
meløkke, Indslev (syd), Indslev (nord) til Nørre Aaby 
samt ved Assensvej. 

Dimensioneringshastighed 

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 
130 km/h. Der er i projektet benyttet traceringsele-
menter, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring 
og længdeprofil ved denne hastighed.  

Mindste horisontalradius er 1500 meter 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk er 
20.000 meter 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk er 
10.000 meter 

Største gradient i længdeprofilet er 23 ‰. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under motorvejen. Vandsynsforret-
ninger er - i overensstemmelse med vandløbslovens 
bestemmelser – afholdt inden besigtigelsen, og vand-
synsprotokoller vil blive fremlagt ved ekspropriati-
onsforretningen. 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nød-
sporskanter (i den lave side), således at alt overflade-
vand fra belagte arealer ledes til lukkede ledninger el-
ler grøfter via rendestensbrønde. Omlagte statsveje og 
kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyld-
ning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor 
vejen ligger i afgravning. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun 
med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoef-
ficienten sættes her til 1,0. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger 
og grøfter mv. udarbejdes i det omfang, som forelig-
gende oplysninger gør det muligt. 

Tilslutninger 

Følgende tilslutninger bibeholdes: 

Ramper (fuldt tilslutningsanlæg) ved kommunevejen 
Bogensevej vest for Gribsvad (tilslutningsanlæg 55 
Aarup) ca. st. 182.850 

Ramper (fuldt tilslutningsanlæg) ved kommunevejen 
Nørregade nord for Ejby (tilslutningsanlæg 56 Ejby) 
ca. st. 191.310 

Sydlige ramper ved kommunevejen Assensvej nord 
for Nørre Aaby (tilslutningsanlæg 57 Nørre Aaby) ca. 
st. 193.750 og 194.920. 

Der etableres ingen nye tilslutninger til motorvejen. 

Sideanlæg 

Eksisterende rasteanlæg Ålsbo N og Ålsbo S (Ålsbo S 
er ikke i drift, men benyttes til politikontroller) bibe-
holdes. 

Der etableres ingen nye rastepladser på strækningen. 

Tværprofil 

Nuværende tværprofil, st. 182.200 – 195.200 

Motorvejens kronebredde er 31 meter, fordelt på føl-
gende elementer: 

• midterrabat på 6 meter 

• 2 kørebaner á 8,5 meter, afstribet med 2 kant-
baner á 0,50 meter og 2 vognbaner á 3,75 m 

• 2 nødspor á 3 meter 

• 2 yderrabatter á 1 meter 

Fremtidigt tværprofil, st. 182.200 – 195.200 

Motorvejens kronebredde er 35 meter, fordelt på føl-
gende elementer: 

• midterrabat på 2 meter 

• 2 kørebaner á 12 meter, afstribet med indre 
kantbane på 1,5 meter og 3 vognbaner på hhv. 
3,75 meter, 3,50 meter og 3,25 meter 

• 2 nødspor á 3 meter   

• 2 yderrabatter á 1,5 meter. 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 
10 meter fordelt på følgende elementer: 

• kørebane på 4 meter inkl. 0,5 meter kantbane 

• nødspor på 3 meter 

• 2 yderrabatter á 1,5 meter 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
er forhandlet med de respektive vejbestyrelser. Tvær-
profilerne vil principielt blive udformet i overensstem-
melse med de eksisterende forhold. 
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Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, 
undersøges for forurening, og arealerne renses i fornø-
dent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjer-
nes, og arealet retableres med muldjord. Arealet brin-
ges i en form og tilstand, der hænger sammen med de 
omliggende arealer.  

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse 
med ministeriets vejregler, fastsat til 4,5 meter for mo-
torvejen, mens den er 4,2 meter for øvrige veje. 

Støjafskærmning 

Der etableres støjafskærmning følgende steder: 

• St. 182.050 – 182.830, motorvejens højre side 
ud for Gribsvad 

• St. 189.500 – 190.450, motorvejens højre side 
ud for Gremmeløkke 

• St. 192.880 – 193.700, motorvejens venstre 
side ud for Indslev (støjskærme kombineret 
med støjvolde) 

• St. 192.880 – 195.080, motorvejens højre side 
ud for Indslev til Nørre Aaby 

• St. 194.870 – 195.380, motorvejens venstre 
side ud for Assensvej 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om 
anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støj-
skærme. 

Byggelinjer 

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyan-
lagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålæg-
ges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens 
tarv, og at vejene senere kan udvides til en større 
bredde, jf. vejlovens § 40. 

Byggelinjerne fastsættes således: 

• Fra motorvejens midte 60 meter 
• Fra rampens venstre kørebanekant*) 35 meter 

*) På 2-sporede ramper måles afstanden fra midten 
af kørebanen. 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og pas-
sagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen 
mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. 
vejlovens 40, stk. 5. 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens 
jordlinje ligger i højde med vejens midte. 

Nuværende byggelinjer langs motorvejen og ramper 
bibeholdes. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-
stemmelse med vejreglerne.  

Adgangsbegrænsning 

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme. 

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejen-
domme i forbindelse med tilsyn med og vedligehol-
delse af regnvandsbassiner, faunapassager mv. 

Arbejdsareal mv. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye 
vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materiale-
depot mv. og har normalt en bredde på 10 meter 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, in-
terimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtagning, 
udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, 
ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og 
udgravninger mv. 

Faunapassager 

Placering og udformning fremgår af de særlige be-
stemmelser. 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der 
sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, 
herunder at faunapassagen ikke må benyttes af men-
nesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etable-
res beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etab-
leres hegning eller andre spærringer. 

Erstatningsbiotoper 

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Der kan pålæg-
ges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. 

Vildthegn 

Der opsættes vildthegn på hele etapen, med undtagelse 
af hvor der etableres støjskærm.  

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedli-
geholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede 
og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene 
åbnes for trafik - i overensstemmelse med vejlovgiv-
ningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser 
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eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleve-
res efter anlæggets færdiggørelse. 

Øvrige forhold 
Vejbestyrelsesforhold 

Der sker ingen ændringer i vejbestyrelsesforhold. 

Fremmede ledninger 

Der henvises til de særlige bestemmelser. 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Led-
ningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriati-
onsforretningen. 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne ekspro-
prierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses 
ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning. 

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbej-
dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt til-
lagt tilgrænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 
findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-
løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i 
midlertidigt benyttede arealer. 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres i den 
stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejen-
doms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste 
hegn og beplantning medfølger, medmindre andet be-
sluttes af Ekspropriationskommissionen. 

Jordfordeling 

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling. 

Bemærkninger og spørgsmål til projektet  

Efter Vejdirektoratets gennemgang af projektet 
havde de fremmødte ejere, brugere og disses repræ-
sentanter lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og spørgs-
mål til projektet: 

En fremmødt lodsejer spurgte, om Hønnerupvej skal 
udvides, og om vejen vil være lukket i anlægsperio-
den.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke sker udvidelse af 
Hønnerupvej, og at vejen opretholdes i hele anlægspe-
rioden.   

En fremmødt lodsejer ønskede oplyst, hvilken biolo-
gisk værdi der er ved en fritlægning af Møllebækken, 
når det ikke er hele åen, der fritlægges. Det blev anført, 
at samfundet taber på at åbne og forlægge åen, og at 
åen bør åbnes på en længere strækning. Det blev end-
videre anført, at fritlægningen af åen medfører, at de 
omkringliggende marker gennemskæres, hvilket har 
økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand. 

Vejdirektoratet oplyste, at man alene forholder sig til 
den strækning af Møllebækken, der er omfattet af pro-
jektet. Vejdirektoratet gør således det, der er nødven-
digt for at opfylde de miljømæssige krav til projektet. 
Møllebækken er et kommunalt vandløb, og det må 
derfor være op til de respektive kommuner, om Møl-
lebækken skal fritlægges på en længere strækning.  

Flere fremmødte lodsejere spurgte til placeringen af 
støjvolde og støjskærme.  

Vejdirektoratet oplyste, at placeringen af støjvolde og 
støjskærme er fastlagt på baggrund af antallet af bebo-
elsesejendomme i de enkelte områder samt støjbereg-
ninger. Ved støjberegningerne har man bl.a. inddraget 
afstanden til motorvejen, vejrforhold, jordoverfladens 
beskaffenhed samt antallet af køretøjer og disses for-
deling og hastighed. Støjberegningerne er foretaget 
som en årsmiddelværdi af støjen i 1,5 meters højde. 
Vejdirektoratet oplyste endvidere, at ejere af beboel-
sesejendomme, der som følge af projektet udsættes for 
støj over 63 dB (punktberegning), vil modtage tilbud 
om tilskud til støjisolering af beboelsen. 

En lodsejer spurgte til, om der ved støjberegningen er 
taget hensyn til, at stueetagen for nogle af ejendom-
mene kan ligge i mere end 1,5 meters højde. 

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke ved støjberegnin-
gen er taget hensyn hertil, men at man efter en konkret 
vurdering kan foretage yderligere støjberegninger, 
hvis en lodsejer anmoder om det, fordi der er særlige 
forhold på ejendommen.  

Kommissarius oplyste, at eventuelle erstatningskrav 
vedrørende forhold, der ikke behandles i forbindelse 
med ekspropriationerne, herunder støjgener, kan 
fremsættes over for kommissionen i op til et år efter 
anlægsarbejdets færdiggørelse, jf. ekspropriationspro-
ceslovens § 21. Om en lodsejer har krav på erstatning 
for støjgener beror på, om den naboretlige tålegrænse 
er overskredet.   

Vejdirektoratet oplyste, at der i tilfælde af, at der bli-
ver rejst krav om erstatning for støjgener, vil blive fo-
retaget punktberegninger af støjen på ejendommen, 
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som grundlag for ekspropriationskommissionens be-
handling af kravet. 

En lodsejer ønskede oplyst, om han kan få godtgørelse 
for sagkyndig bistand og for den tid, han selv bruger 
på gennemlæsning af materiale, fremmøde mv.  

Kommissarius oplyste, at kommissionen har mulighed 
for at tilkende en godtgørelse for sagkyndig bistand, 
hvis det skønnes, at bistanden har været rimelig og 
nødvendig. Der ydes dog ikke godtgørelse ”efter reg-
ning”. Kommissionen fastsætter en godtgørelse, som 
kommissionen anser for passende henset til sagens 
omfang og kompleksitet mv. En lodsejer kan som ud-
gangspunkt ikke få godtgørelse for den tid, han selv 
bruger på sagen.  

En lodsejer ønskede oplyst, om der er risiko for, at an-
lægsarbejdet vil medføre skader på bygninger.  

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke kan garantere, at 
der ikke kan ske skader på bygninger. Vejdirektoratet 
fotograferer risikobygninger før anlægsarbejdet be-
gynder, således at det er nemmere at dokumentere 
eventuelle nye skader på bygningen.  

Kommissarius gjorde opmærksom på, at man som ejer 
af en ejendom med en skrøbelig bygning med fordel 
kan oplyse Vejdirektoratet herom.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 22e Ejby By, 
Ejby m.fl. (Christian Nielsen Strandmøllen A/S) 
gjorde opmærksom på, at virksomheden er en risiko-
virksomhed, og at projektet efter virksomhedens op-
fattelse ikke tager tilstrækkeligt hensyn hertil. Projek-
tet strider således bl.a. mod ”Seveso III direktivet” og 
begrænser som følge af de symmetriske byggelinjer 
virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder. 
Virksomheden ønsker derfor bl.a., at byggelinjerne på 
strækningen omkring virksomheden pålægges asym-
metrisk, således at den eksisterende byggelinje mod 
virksomheden fastholdes.  

Vejdirektoratet oplyste, at man er opmærksom på det, 
ejeren har anført, og at man er ved at undersøge, hvor-
vidt der kan tages særlige hensyn til denne virksom-
hed. Dog fastholder man generelt pålæg af en symme-
trisk vejbyggelinje i overensstemmelse med anlægslo-
ven.  

Besigtigelse i marken 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 
besigtigelse i marken.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
182.050 til st. 185.040. 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærk-
ninger: 

Mødested den 4. december 2019 kl. 13.00: På sam-
kørselspladsen på Bogensevej (km 182.900). 

Ejeren af matr.nr. 34 Hækkebølle By, Rørup stillede 
sig undrende overfor, at kommissionen ikke foretager 
en samlet behandling af motorvejsudvidelsen, den nye 
jernbane over Vestfyn og flytningen af den eksiste-
rende gasledning. Ejeren oplyste, at hans ejendom for-
venteligt vil blive berørt af alle tre projekter, og han 
ønsker derfor, at ejendommen allerede i forbindelse 
med motorvejsprojektet overtages i sin helhed af Vej-
direktoratet. 

Kommissarius oplyste, at kommissionen ikke på nu-
værende tidspunkt kan ekspropriere til jernbanepro-
jektet og flytningen af gasledningen, da der ikke for-
ligger detailprojektering af disse projekter. Kommis-
sarius opfordrede ejeren til at kontakte Vejdirektoratet 
med henblik på at få afklaret muligheden for fremryk-
ket ekspropriation som følge af baneprojektet. 

Vejdirektoratet oplyste, at der i forbindelse med mo-
torvejsudvidelsen alene pålægges ejendommen vej-
byggelinje.  

Ejeren af matr.nr. 34 Hækkebølle By, Rørup spurgte 
herefter til, om han vil kunne få byggetilladelse på 
ejendommen, og om der kommer et beplantningsbælte 
langs motorvejen.  

Vejdirektoratet oplyste, at han kan søge om byggetil-
ladelse hos kommunen. Kommunen er dog pga. an-
lægsloven for ny bane over Vestfyn forpligtet til at 
sætte en ansøgning om byggetilladelse i høring hos 
Vejdirektoratet. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at 
man ikke i forbindelse med motorvejsudvidelsen etab-
lerer ny beplantning langs motorvejen.   

Ejeren af matr.nr. 30a m.fl. Hækkebølle By, Rørup 
spurgte til, hvorvidt der opsættes vildthegn på stræk-
ningen. 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at der opsættes vildt-
hegn på hele strækningen, bortset fra de steder, hvor 
der opsættes støjskærm.  

Ejeren af matr.nr. 30c Hækkebølle By, Rørup anmo-
dede om, at der opsættes en støjskærm ud for ejen-
dommen samt skiltning til samkørselspladsen. 

Vejdirektoratet oplyste, at støjskærmenes placering er 
fastsat på baggrund af antal beboelsesejendomme i 
området og de af Vejdirektoratet foretagne støjbereg-
ninger. Da der kun er ganske få beboelsesejendomme 
i området, har Vejdirektoratet vurderet, at det vil være 
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uforholdsmæssigt dyrt at opsætte en støjskærm på 
denne del af strækningen.  

I forhold til skiltning til samkørselspladsen oplyste 
Vejdirektoratet, at der generelt ikke skiltes til samkør-
selspladser, og at det heller ikke er noget, man har på-
tænkt at gøre i dette tilfælde.    

Ejeren af matr.nr. 1aa Gribsvad, Rørup spurgte til, om 
Vejdirektoratet genplanter træerne på hendes ejen-
dom. 

Vejdirektoratet oplyste, at dette ikke er muligt, idet 
større træer ikke vil kunne overleve at blive flyttet. 
Ejeren vil i stedet modtage erstatning for de træer, der 
fjernes. 

Ejeren af matr.nr. 1aa Gribsvad, Rørup anmodede om, 
at vejadgangen til ejendommen fra den private fæl-
lesvej Gl. Hovedvej i ejendommens sydøstlige hjørne 
opretholdes. Adgangsvejen benyttes til vedligehol-
delse af haven, da det er svært at komme til haven på 
anden måde.     

Vejdirektoratet oplyste, at man vil se på muligheden 
for at indskrænke arealindgrebet på ejendommen, så 
den eksisterende adgangsvej fra den private fællesvej 
Gl. Hovedvej kan opretholdes. Såfremt dette ikke er 
muligt, vil man undersøge muligheden for at anlægge 
en ny adgangsvej til ejendommen fra enten den private 
fællesvej Gl. Hovedvej eller kommunevejen Gl. Ho-
vedvej.  

Mødested den 4. december 2019 kl. 14.30: På Rø-
rupgyden, hvor motorvejen krydser (km 185.250). 

Ejeren af matr.nr. 7m Ålsbo By, Rørup gjorde op-
mærksom på, at Vejdirektoratet skal sikre vejadgan-
gen til arealet, hvortil der er adgang via en markvej, 
som ligger indenfor det kommende arbejdsareal.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil se på vejadgan-
gen i dialog med ejeren.  

Ejerne af matr.nr. 6a Ålsbo By, Rørup spurgte til ud-
formningen af regnvandsbassinet på matriklen. Ejerne 
ønsker, at bassinet gøres smallere og mere aflangt, så 
det ikke påvirker landbrugsdriften i samme grad, som 
det projekterede regnvandsbassin vil gøre.  

Vejdirektoratet oplyste, at et ellipseformet regnvands-
bassin ikke har samme dybde, og dermed ikke samme 
volumen, som et cirkelformet bassin. Et ellipseformet 
regnvandsbassin vil derfor beslaglægge et noget større 
areal.  

Ejerne af matr.nr. 6a Ålsbo By, Rørup foreslog, at tun-
nelen mellem matr.nr. 6a og 6d Ålsbo By, Rørup alle-
rede nu nedlægges, da den alligevel skal nedlægges i 
forbindelse med det kommende projekt for ny bane 
over Vestfyn. De anførte, at en nedlæggelse af tunne-
len vil muliggøre, at alt overfladevand samles i regn-
vandsbassinet på matr.nr. 10f Ålsbo By, Rørup, såle-
des at der ikke er behov for at etablere et regnvands-
bassin på matr.nr. 6a Ålsbo By, Rørup.  

Vejdirektoratet oplyste, at man gerne vil undersøge 
dette nærmere.    

Ejeren af matr.nr. 1i Ormehøj, Rørup spurgte til, om 
projektet indebærer et arealindgreb på ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette ikke er tilfældet, da 
der ikke permanent skal eksproprieres areal fra ejen-
dommen.  

Ejeren af matr.nr. 1i Ormehøj, Rørup ønskede oplyst, 
om Vejdirektoratet påtænker at anvende den private 
fællesvej på ejendommen som arbejdsvej.    

Vejdirektoratet oplyste, at dette formentligt ikke er 
nødvendigt, da man planlægger at lave en ny adgang 
til det midlertidige arbejdsareal på matr.nr. 1b Orme-
høj, Rørup, direkte fra Rørupgyden.  

Ejeren af matr.nr. 1 Blankenborg, Rørup foreslog, at 
adgangsvejen til hans ejendom forlægges til en place-
ring inden for den eksisterende vold langs med motor-
vejen, og at hullet i volden, hvor adgangsvejen i dag 
gennembryder volden, lukkes.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette vil indebære et areal-
indgreb på matr.nr. 1b Ormehøj, Rørup.  

Ejeren af matr.nr. 1b Ormehøj, Rørup tilkendegav, at 
han er indforstået med denne løsning.  

Vejdirektoratet tilkendegav herefter, at man vil imø-
dekomme det fremsatte forslag, idet man er enig i, at 
dette er den bedste og mest trafiksikre løsning. 

Ejerne af matr.nr. 18a Ålsbo By, Rørup oplyste, at 
ejendommen er på i alt ca. 1,7 hektar, hvoraf ca. 1,5 
hektar er mark, som er bortforpagtet. Ejerne anførte, 
at etableringen af regnvandsbassinet medfører, at mar-
ken ikke længere vil kunne drives landbrugsmæssigt. 
De anmodede derfor om, at hele ejendommens mark-
areal eksproprieres. 

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke ønsker at overtage 
markarealet, da dette ikke er nødvendigt for projektet.  

Ejerne af matr.nr. 18a Ålsbo By, Rørup spurgte til, om 
der etableres en adgangsvej til regnvandsbassinet.  
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Vejdirektoratet oplyste, at der ikke vil blive anlagt en 
adgangsvej, men at der alene pålægges ejendommen 
en servitut, som sikrer adgang til regnvandsbassinet. 
Hvis man forårsager skader på ejendommen/afgrø-

derne i forbindelse med adgangen til regnvandsbassi-
net, ydes der erstatning herfor efter almindelige erstat-
ningsretlige principper.  

Herefter afsluttedes dagens møde.

 

Henrik Hansen 

/Silja Plohmann 

 

 

Torsdag den 5. december 2019 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Hønnerupvej, hvor den krydser mo-
torvejen (km. 187.400) for at fortsætte besigtigelsen i 
anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem 
Gribsvad og Nørre Aaby, jf. lov nr. 524 af 26. maj 
2010. 
Deltagerne var de samme som under besigtigelsen den 
4. december 2019.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
185.980 til st. 189.360. 

Følgende passerede: 

Mødested den 5. december 2019 kl. 9.00: På Høn-
nerupvej, hvor den krydser motorvejen (km. 
187.400). 

Ejeren af matr.nr. 1x og 1p Hønneruplund, Gelsted øn-
skede oplyst, hvorfor Møllebækken skal åbnes og ikke 
forblive rørlagt.  

Vejdirektoratet oplyste, at det er for at tilgodese natur 
og dyreliv. Vejdirektoratet vil forsøge at indskrænke 
det areal, der skal anvendes til forlægningen af vand-
løbet mest muligt.    

Ejeren af matr.nr. 10f Ålsbo By, Rørup anmodede om, 
at det projekterede regnvandsbassin på ejendommen 
gøres mere firkantet, således at defigureringen mind-
skes.   

Vejdirektoratet oplyste, at man vil undersøge mulig-
heden for at efterkomme ejerens ønske.  

Ejeren af matr.nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted anmodede 
Vejdirektoratet om at opsætte hegn langs rastepladsen, 
så uvedkommende ikke har adgang til ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at der opsættes vildthegn 
langs hele strækningen, hvilket sikrer mod uvedkom-
mendes adgang til ejendommen.  

Ejeren af matr.nr. 6a Fjelsted By, Fjelsted spurgte til, 
om det er nødvendigt at fjerne allétræer langs motor-
vejen.  

Vejdirektoratet oplyste, at træerne langs motorvejen 
formentligt vil blive fjernet.  

Ejeren af matr.nr. 6a Fjelsted By, Fjelsted ønskede op-
lyst, om han fortsat vil eje det areal, hvor Møllebæk-
ken fritlægges på ejendommen, og om han i så fald vil 
blive beskattet af arealet. 

Vejdirektoratet oplyste, at lodsejeren forbliver ejer af 
arealet, men at Møllebækken er et offentligt vandløb.  

Kommissarius oplyste, at de skattemæssige konse-
kvenser af indgrebet ikke kendes på nuværende tids-
punkt.  

Ejeren af matr.nr. 1x Hønneruplund, Gelsted udtrykte 
bekymring for drænene på ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at man omlægger drænene, 
således at de vil fungere mindst lige så godt som inden 
anlægsarbejderne.  

Mødested den 5. december 2019 kl. 11.00: På Høn-
nerupvej, hvor den krydser motorvejen (km. 
187.400). 

Ejeren af matr.nr. 4e og 4l Ålsbo By, Rørup anmodede 
om, at matr.nr. 4l Ålsbo By, Rørup, eksproprieres i sin 
helhed. 

Vejdirektoratet oplyste, at man gerne vil anvende 
matr.nr. 4l midlertidigt til jorddeponering, men at man 
ikke har interesse i at overtage arealet permanent.      

Ejeren af matr.nr. 4e og 4l Ålsbo By, Rørup anmodede 
desuden om, at der opsættes en støjvold eller støj-
skærm på strækningen ved ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at placering af støjskærme og 
støjvolde fastlægges på baggrund af støjberegninger 
og antal beboelsesejendomme i området. Støjniveauet 



05.12.2019 10  
 

 

på ejendommen vil ifølge Vejdirektoratets støjbereg-
ninger blive forøget med op til ca. 2-4 dB. Da der er 
meget få beboelsesejendomme i dette område, har 
man vurderet, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at 
opsætte en støjskærm eller anlægge en støjvold på 
denne strækning.   

Kommissarius oplyste, at eventuelle erstatningskrav 
vedrørende forhold, der ikke behandles i forbindelse 
med ekspropriationerne, herunder støjgener, kan 
fremsættes over for kommissionen i op til et år efter 
anlægsarbejdets færdiggørelse, jf. ekspropriationspro-
ceslovens § 21. Om en lodsejer har krav på erstatning 
for støjgener beror på, om den naboretlige tålegrænse 
er overskredet.   

Ejeren af matr.nr. 1c Gildebro Mølle, Rørup anmo-
dede om, at arealet overtages i sin helhed, hvorefter 
det kan indgå i jordfordelingen. Han anførte, at arealet 
er meget lille (ca. 2.000 m2) i forhold til, at der skal 
kunne køre store landbrugsmaskiner.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke sker noget areal-
indgreb på arealet, og at det eneste indgreb er en udvi-
delse af vejbyggelinjen. Vejdirektoratet ønsker derfor 
ikke at overtage arealet. 

Ejerne af matr.nr. 3e Hønneruplund, Gelsted spurgte 
til, hvad der vil ske med den eksisterende rørlægning 
i Møllebækken, når denne fritlægges, idet der blev ud-
trykt bekymring for, at den tilbageværende rørlæg-
ning, vil kunne medføre et rotteproblem, når den ikke 
længere bruges. Der blev endvidere udtrykt bekym-
ring for, at fritlægningen af Møllebækken kan resul-
tere i oversvømmelse af de omkringliggende arealer.  

Vejdirektoratet oplyste, at der sker opfyldning af rør-
lægningen, for at forhindre at fritlægningen af åen 
medfører et rotteproblem.  

Kommissarius spurgte til, hvorvidt ejerne af matr.nr. 
3e Hønneruplund, Gelsted er indforståede med at få 
tillagt det afskårne areal fra matr.nr. 4l Fjelsted By, 
Fjelsted, således at matrikelskellet går midt i Mølle-
bækken.  

Ejerne af matr.nr. 3e Hønneruplund, Gelsted tilkende-
gav, at de gerne vil modtage arealet, forudsat at de 
ikke skal betale for arealet.  

Ejeren af matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted oplyste, 
at han gerne ser, at der sker en jordfordeling mellem 
ham og ejerne af matr.nr. 3f Hønneruplund, Gelsted, 
da begge ejendomme opdeles af Møllebækken og får 
restarealer på hver sin side af Møllebækken. Hvis 
disse restarealer ombyttes, kan det undgås, at ejen-
dommene opdeles af Møllebækken.  

Ejerne af matr.nr. 3f Hønneruplund, Gelsted tilkende-
gav, at de gerne vil overveje dette nærmere.  

Ejerne af matr.nr. 3f Hønneruplund, Gelsted spurgte 
til, om Vejdirektoratet opsætter hegn langs Møllebæk-
ken, da de har heste på arealet. De udtrykte bekymring 
for, at fritlægningen af Møllebækken vil medføre, at 
det omkringliggende engareal bliver mere sumpet. De 
oplyste, at der allerede i dag jævnligt står vand på are-
alet, hvilket de mener skyldes et ødelagt rør, som de 
opfordrede Vejdirektoratet til at ordne eller fjerne.   

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke opsætter hegn 
langs Møllebækken, men at der vil være en skråning 
på 1:2 eller 1:3 ned til åen. Vejdirektoratet mener, at 
det ødelagte betonrør er et drænrør, men man vil un-
dersøge forholdet nærmere.  

Ejerne af matr.nr. 3f Hønneruplund, Gelsted anførte, 
at såfremt hestene ikke må gå ned til åen, bør det være 
Vejdirektoratet, der afholder udgifterne til opsætning 
af hegn, idet det er urimeligt, at ejerne påføres denne 
udgift.  

Ejeren af matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted m.fl. 
gjorde opmærksom på, at fritlægningen af Møllebæk-
ken vil afskære matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted fra 
resten af ejendommen. Der skal derfor sikres vejad-
gang til arealet.    

Vejdirektoratet oplyste hertil, at man sikrer vejadgang 
til matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted, via Hønne-
ruplundvej. 

Ejeren af matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted m.fl. an-
modede om, at regnvandsbassinet forskydes lidt mod 
vest.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette ikke vil være hensigts-
mæssigt, da regnvandsbassinet er projekteret i det la-
veste område.  

Ejeren af matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted m.fl. an-
modede om, at skellet mellem matr.nr. 2a Hønnerup 
By, Gelsted og matr.nr. 1a Hønneruplund, Gelsted æn-
dres, så det følger midten af Møllebækken.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette medfører, at et lille 
areal nord for Møllebækken vil skulle tillægges 
matr.nr. 1a Hønneruplund, Gelsted.  

Ejeren af matr.nr. 1a Hønneruplund, Gelsted tilkende-
gav, at han er indforstået med tilpasningen af skel-
grænsen.   

Ejeren af matr.nr. 1a Hønneruplund, Gelsted anmo-
dede om, at en del af det overskydende jord fra ud-
gravningen til Møllebækken anvendes til opfyldning 
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af den gamle å, der efter rørlægningen af Møllebæk-
ken er udtørret, således at terrænet på hans ejendom 
udjævnes.  

Vejdirektoratet oplyste, at man gerne vil bruge over-
skydende jord til terrænregulering af den gamle å, i det 
omfang de omkringstående træer ikke ødelægges.  

Ejeren af matr.nr. 1a og 1n Hønneruplund, Gelsted op-
lyste, at træerne ikke har nogen betydning for ejen-
dommen, hvorfor han foretrækker, at terrænudjævnin-
gen ikke begrænses af hensyn til træerne.  

Ejeren af matr.nr. 2a Hønneruplund, Gelsted stillede 
sig undrende overfor, at kommissionen ikke foretager 
en samlet behandling af motorvejsudvidelsen, den nye 
jernbane over Vestfyn og flytningen af den eksiste-
rende gasledning. Ejeren oplyste, at hans ejendom for-
venteligt vil blive berørt af alle tre projekter, og han 
ønsker derfor, at ejendommen allerede i forbindelse 
med motorvejsprojektet overtages i sin helhed af Vej-
direktoratet. 

Kommissarius oplyste, at kommissionen ikke på nu-
værende tidspunkt kan ekspropriere til jernbanepro-
jektet og flytningen af gasledningen, da der ikke for-
ligger detailprojektering af disse projekter. Kommis-
sarius opfordrede ejeren til at kontakte Vejdirektoratet 
med henblik på at få afklaret muligheden for fremryk-
ket ekspropriation som følge af baneprojektet. 

Ejeren af matr.nr. 2a Hønneruplund, Gelsted oplyste, 
at han endnu ikke havde modtaget erstatning for pej-
lebrønde, og at han har dræn på marken, der forvente-
ligt vil blive berørt af anlægsarbejderne. Ejeren ud-
trykte endvidere bekymring for, at projektet medfører 
en stigning i støjniveauet på ejendommen.  

Vejdirektoratet oplyste, at man snarest vil overføre er-
statningen for pejlebrønde. Vejdirektoratet oplyste 
endvidere, at støjniveauet ifølge de foretagne støjbe-
regninger vil stige med op til ca. 2-4 dB på ejendom-
men.  

Kommissarius oplyste, at eventuelle erstatningskrav 
vedrørende forhold, der ikke behandles i forbindelse 
med ekspropriationerne, herunder støjgener, kan 
fremsættes over for kommissionen i op til et år efter 
anlægsarbejdets færdiggørelse, jf. ekspropriationspro-
ceslovens § 21. Om en lodsejer har krav på erstatning 
for støjgener beror på, om den naboretlige tålegrænse 
er overskredet.   

Vejdirektoratet oplyste, at der i tilfælde af, at der bli-
ver rejst krav om erstatning for støjgener, vil blive fo-
retaget punktberegninger at støjen på ejendommen, 
som grundlag for ekspropriationskommissionens be-
handling af kravet. 

Mødested den 5. december 2019 kl. 14.15: På Ejby-
vej, hvor den krydser motorvejen (km 189.100). 

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 23a Fjelsted By, 
Fjelsted og matr.nr. 1t Hønneruplund, Gelsted ud-
trykte bekymring for oversvømmelse fra regnvands-
bassinet, da regnvandsbassinets kant kommer til at 
ligge i et højere niveau end ejerens mark. Han anmo-
dede derfor om, at muldjord fra det udgravede regn-
vandsbassin anvendes til terrænforhøjelse af marken 
omkring regnvandsbassinet. Repræsentanten for eje-
ren oplyste endvidere, at ejeren ikke ønskede at be-
holde det afskårne areal af matr.nr. 1t Hønneruplund, 
Gelsted.  

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke finder, at der er 
en særlig risiko for oversvømmelse af marken, men 
det blev tilkendegivet, at man gerne vil se på mulighe-
den for at foretage terrænregulering af marken om-
kring regnvandsbassinet.   

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 23a Fjelsted By, 
Fjelsted udtrykte bekymring for, om dyrene kan 
krydse Gremmeløkke Å, når Vejdirektoratet fjerner 
skråningen, som dyrene normalt bruger til at passere 
åen.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil undersøge dy-
renes mulighed for at passere åen nærmere.   

Ejeren af matr.nr. 18f Ejby By, Ejby ønskede oplyst, 
hvornår anlægsarbejdet starter, da det er af betydning 
for hans ansøgning om EU-støtte.  

Vejdirektoratet oplyste, at anlægsarbejdet til motor-
vejsudvidelsen påbegyndes i 2021, men at der i 2020 
foretages arkæologiske udgravninger, og det er endnu 
ikke fastlagt, hvornår disse vil finde sted. Ejeren blev 
opfordret til at drive marken som sædvanligt.     

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 6b Ejby By, 
Ejby m.fl. anmodede om, at der laves en stejl kant til 
den projekterede brønd på matr.nr. 5z Fjelsted By, 
Fjelsted, således at indgrebet begrænses.  

Vejdirektoratet vil undersøge muligheden herfor.  

Herefter afsluttedes dagens møde.

 

Henrik Hansen 
/Silja Plohmann 
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Mandag den 9. december 2019 kl. 10.00 samledes 
kommissionen på Gremmeløkkevej, hvor motorvejen 
krydser (st. 190.070) for at fortsætte besigtigelsen i 
anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem 
Gribsvad og Nørre Aaby, jf. lov nr. 524 af 26. maj 
2010. 
Deltagerne var de samme som under besigtigelsen den 
5. december 2019. Endvidere deltog det fra Den Fæl-
leskommunale Liste for Øernes Område udtagne med-
lem Mogens Christensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
189.360 til st. 195.380. 

Følgende passerede: 

Mødested den 9. december 2019 kl. 10.00: På 
Gremmeløkkevej, hvor motorvejen krydser (km 
190.070).  

Vejdirektoratet oplyste, at Gremmeløkkevej vil været 
spærret for gennemkørende trafik ved motorvejen i ca. 
4 måneder mens motorvejsbroen udbygges. 

Ejeren af matr.nr. 30a Ejby By, Ejby m.fl.  anmodede 
om, at matr.nr. 30a Ejby By, Ejby med påstående byg-
ninger, der er en del af en landbrugsejendom, ekspro-
prieres i sin helhed. Han oplyste, at bygningerne er ud-
lejet og anførte, at projektet vil have meget indgri-
bende konsekvenser for boligen med tilhørende have-
anlæg, som vil komme til at ligge i en særdeles kort 
afstand til anlægget.  

Ejeren af matr.nr. 4d Ejby By, Ejby m.fl. spurgte til, 
hvor der laves adgangsvej til faunapassagen.  

Vejdirektoratet oplyste, at adgang til faunapassage og 
regnvandsbassiner på matr.nr. 20s og 20r Ejby By, 
Ejby vil ske langs motorvejen fra Vejdirektoratets 
egen ejendom.   

Ejeren af matr.nr. 4d Ejby By, Ejby m.fl. spurgte end-
videre til, om der anlægges en afvandingsledning til 
regnvandsbassinet fra de omkringliggende arealer.  

Vejdirektoratet oplyste, at dette ikke er tilfældet, men 
at man undersøger muligheden for at optimere afvan-
dingen.  

Ejeren af matr.nr. 4d Ejby By, Ejby m.fl. spurgte en-
delig til, om drænene retableres efter etableringen af 
regnvandsbassiner.  

Vejdirektoratet oplyste, at man retablerer drænene, og 
at der desuden etableres en ny brønd.  

Ejeren af matr.nr. 4d Ejby By, Ejby m.fl. understre-
gede i den forbindelse, at det er vigtigt, at Vejdirekto-
ratet oplyser om brøndens placering.  

Ejeren af matr.nr. 30a Ejby By, Ejby m.fl. gjorde op-
mærksom på, at det kan være problematisk at etablere 
en midlertidig adgangsvej mellem matr.nr. 31b og 31c 
Ejby By, Ejby, da der er terrænforskel mellem den ek-
sisterende private fællesvej (grusvej) og det tilstø-
dende markareal på matr.nr. 31c Ejby By, Ejby.  

Ejeren af matr.nr. 4d Ejby By, Ejby m.fl. foreslog i 
den forbindelse, at hjørnet af matr.nr. 31b Ejby By, 
Ejby, inddrages med henblik på at afhjælpe problemet 
om terrænforskel. 

Vejdirektoratet oplyste, at der er flere muligheder, og 
at man vil undersøge disse nærmere, således at der fin-
des en hensigtsmæssig løsning.  

Mødested den 9. december 2019 kl. 13.00: Ved 
ejendommen Nørregade 168, 5592 Ejby (km 
191.350). 

Vejdirektoratet oplyste, at regnvandsbassinet på 
matr.nr. 9k og 7a Ejby By, Ejby, vil blive placeret læn-
gere inde på matr.nr. 7a Ejby By, Ejby, end vist på be-
sigtigelsesplanen, således at matr.nr. 9k berøres 
mindst muligt. Der vil på ekspropriationsforretningen 
i efteråret 2020 blive redegjort for det nøjagtige om-
fang af de ekspropriative indgreb, herunder omfanget 
af midlertidige arbejdsarealer. Vejdirektoratet oplyste 
i den forbindelse, at udgangspunktet er, at arbejdsare-
alet langs motorvejen vil have en bredde på 10 meter.  

Repræsentant for ejeren af matr.nr. 9k Ejby By, Ejby 
anførte, at det er uhensigtsmæssigt for dyrkningen og 
for miljøet, hvis der skal ligge et regnvandsbassin på 
ejendommen, idet det resterende areal herefter vil 
være af en størrelse, som er svær at dyrke. Det blev 
hertil oplyst, at arealet er bortforpagtet, og at det vil 
blive sværere at bortforpagte arealet, hvis der skal 
være et regnvandsbassin. Han opfordrede på den bag-
grund til, at regnvandsbassinet i sin helhed placeres på 
matr.nr. 7a, som Vejdirektoratet selv ejer. 

Forpagteren af matr.nr. 9k Ejby By, Ejby spurgte til, 
hvor længe borepælen skal stå i marken.  

Vejdirektoratet oplyste, at borepælen som udgangs-
punkt skal stå der under anlægsarbejderne, men at man 
vil undersøge, om den kan fjernes før. Det blev endvi-
dere oplyst, at der gives ulempeerstatning herfor til 
ejeren.  
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Repræsentant for ejeren af matr.nr. 9k Ejby By, Ejby 
spurgte til, hvad der særligt gør sig gældende, når der 
er en forpagter.  

Vejdirektoratet oplyste hertil, at Vejdirektoratet beta-
ler erstatning for midlertidig anvendelse af arbejds-
areal, tab af EU-støtte og eventuel strukturskade. 
Hvorvidt erstatningen skal afregnes med forpagteren 
eller med ejeren, må afklares på ekspropriationsforret-
ningen.  

Kommissarius oplyste, at forpagteren skal forholde 
sig som sædvanligt indtil ekspropriationsforretningen 
i efteråret 2020.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 87c Ejby By, 
Ejby (Bodycote Varmebehandling A/S) spurgte til, 
hvorledes den bygning, der berøres af arbejdsarealet, 
påvirkes under anlægsarbejderne.  

Vejdirektoratet oplyste, at det midlertidige arbejds-
areal på matr.nr. 87c Ejby By, Ejby, vil blive ind-
skrænket med respekt for bygningen, således at byg-
ningen ikke berøres.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 87c Ejby By, 
Ejby spurgte endvidere til, om ejendommens hegn og 
reklameskiltning ud mod Fynske Motorvej fjernes.  

Vejdirektoratet oplyste, at hegn og skiltning som ud-
gangspunkt fjernes, men at Vejdirektoratet søger at 
begrænse indgrebet mest muligt, og at man vil under-
søge, om hegnet og skiltningen kan bevares.  

Ejeren af matr.nr. 15i Ejby By, Ejby spurgte til, om 
man kan lave en asymmetrisk udvidelse af motorve-
jen.  

Kommissarius oplyste, at det fremgår af anlægsloven, 
at der skal ske en symmetrisk udvidelse af motorvejen, 
og at centerlinjen ikke ændres.  

Vejdirektoratet oplyste, at der som udgangspunkt vil 
blive pålagt en vejbyggelinje 60 meter fra vejmidten, 
men at man undersøger, om vejbyggelinjen kan be-
grænses på enkelte delstrækninger.   

Ejeren af matr.nr. 1b Indslev Tårup, Indslev m.fl. op-
lyste, at Middelfart Kommune i besigtigelsesmateria-
let er opført som ejer af matr.nr. 1b Indslev Tårup, Ind-
slev, men at dette er en fejl.  

Vejdirektoratet noterede sig oplysningen vedr. ejerfor-
holdene på matr.nr. 1b Indslev Tårup, Indslev.  

Ejeren af matr.nr. 1b Indslev Tårup, Indslev m.fl.  op-
lyste, at en afvandingsledning er tilkoblet motorvejens 
afvandingssystem, idet anlægsarbejderne ved etable-
ringen af Fynske Motorvej ødelagde drænsystemet, og 

der blev spurgt til, om dette også efter motorvejsudvi-
delsen vil være muligt.  

Vejdirektoratet oplyste, at det ikke længere vil være 
muligt, men at man vil finde en anden løsning på af-
vandingsproblematikken.   

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 22e Ejby By, 
Ejby (Christian Nielsen Strandmøllen A/S) fremlagde 
indlæg af 25. november 2019 og 4. december 2019 og 
viste rundt på ejendommen. Repræsentanten oplyste, 
at der på ejendommen er en risikovirksomhed, som er 
underlagt særlige sikkerhedskrav, og som man ved an-
læg af offentlige veje mv. skal tage særlige hensyn til, 
idet der bl.a. skal være en passende sikkerhedsafstand 
mellem virksomheden og vejanlægget, jf. Seveso III-
direktivet. Det blev oplyst, at der er en jordvold og et 
sikkerhedshegn omkring virksomheden, som har til 
formål at beskytte omgivelserne. Det blev i den for-
bindelse anført, at den planlagte nye og udvidede byg-
gelinje er problematisk, idet den vil gå ind over virk-
somhedens produktionsanlæg.  

Vejdirektoratet spurgte ind til den opførte bebyggelse 
inden for den eksisterende vejbyggelinje.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 22e Ejby By, 
Ejby oplyste, at der menes at være givet dispensation 
til bebyggelsen.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 22e Ejby By, 
Ejby oplyste endvidere, at virksomhedens flaskegas-
lager er placeret indenfor den projekterede nye vej-
byggelinje, og at man har planer om at opføre yderli-
gere bygninger på ejendommen, hvorefter gasflaske-
lageret ikke vil kunne være andre steder på ejendom-
men. Det blev desuden anført, at det påtænkte vejbyg-
gelinjepålæg indebærer betydelige begrænsninger i 
virksomhedens mulighed for at foretage nødvendige 
udvidelser/opførelse af nye bygninger, og at det ikke 
er nødvendigt at udvide den eksisterende vejbygge-
linje.  

Vejdirektoratet oplyste, at den eksisterende vejbygge-
linje er placeret 30 meter fra motorvejens midte, og at 
den projekterede byggelinje som udgangspunkt er 60 
meter fra vejens midte. Vejdirektoratet tilkendegav, at 
man vil undersøge muligheden for at indskrænke den 
nye vejbyggelinje på denne ejendom.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 22e Ejby By, 
Ejby oplyste, at der – bortset fra vejbyggelinjeproble-
matikken – ikke er nogen risikomæssige problemer 
forbundet med projektet, såfremt man kan holde sig på 
motorvejssiden af sikkerhedshegnet, således at hegnet 
ikke berøres.  
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Vejdirektoratet oplyste, at man ved denne ejendom sø-
ger at indskrænke arbejdsarealet, så man om muligt 
kan holde sig uden for sikkerhedshegnet.  

Repræsentanten for ejeren matr.nr. 22e Ejby By, Ejby 
oplyste på forespørgsel fra Vejdirektoratet, at brug af 
mobiltelefoner udenfor sikkerhedshegnet ikke udgør 
en sikkerhedsrisiko, men at der er en risiko forbundet 
med brug af åben ild, herunder tænding af cigaretter. 
Det blev derfor anbefalet, at der opsættes skilte herom 
på arbejdsarealet udfor ejendommen, og at entrepre-
nøren oplyses om risikoen.  

Mødested den 9. december 2019 kl. 14.30: Samkør-
selspladsen på Assensvej (km. 195.000). 

Repræsentanten for ejeren matr.nr. 14k og 29e Aspe-
rup By, Asperup anmodede om, at der opsættes støj-
skærm udfor ejendommen, idet støjen fra motorvejen 
udgør et problem for virksomhedens ansatte, der hver 
dag arbejder i en kontorbygning på ejendommen, og 
dermed udsættes for støj i ca. 8 timer om dagen. Støjen 
vil formentligt blive værre efter udvidelsen af motor-
vejen.  

Vejdirektoratet oplyste, at man forventer, at støjni-
veauet vil være nogenlunde det samme efter motor-
vejsudvidelsen. Vejdirektoratet fremlagde i den for-
bindelse et støjkort for området, der illustrerer de støj-
beregninger, som Vejdirektoratet har udarbejdet.  

Vejdirektoratet oplyste endvidere, at projekteringen af 
støjskærme er sket under hensyn til de omkringlig-
gende beboelsesejendomme, og således ikke erhvervs-
ejendomme. Hvis der skulle opsættes støjskærm udfor 

virksomheden på matr.nr. 14k og 29e Asperup By, As-
perup, vil det fordyre projektet med ca. 1 mio. kr., og 
der ville endvidere ske en forskelsbehandling i forhold 
til de erhvervsejendomme, hvor der ikke opsættes støj-
skærme. Vejdirektoratet mener derfor ikke, at der bør 
opsættes støjskærm udfor denne ejendom.  

Ejeren af matr.nr. 14a Nr. Aaby By, Nr. Aaby oplyste, 
at beplantningen langs motorvejsrampen har bredt sig 
ind over hans mark, og der blev anmodet om, at Vej-
direktoratet fjerner træerne i forbindelse med projek-
tet.  

Vejdirektoratet tilkendegav, at man har noteret sig eje-
rens ønske.  

Ejeren af matr.nr. 12g Nr. Aaby By, Nr. Aaby m.fl. 
foreslog, at anlægsvejen til regnvandsbassinet på 
matr.nr. 12g Nr. Aaby By, Nr. Aaby, etableres fra 
tankstationen på matr.nr. 7d Asperup By, Asperup.  

Vejdirektoratet oplyste, at man vil undersøge dette 
nærmere sammen med ejeren.  

Der blev spurgt til ekspropriationsindgrebet på 
matr.nr. 33a Nr. Aaby By, Nr. Aaby. 

Vejdirektoratet oplyste, at der eksproprieres perma-
nent areal og midlertidigt arbejdsareal. Ejendommen 
pålægges endvidere ny vejbyggelinje. Vejdirektoratet 
oplyste endvidere, at der udfor ejendommen opsættes 
en 5 meter høj støjskærm. 

Herefter afsluttedes dagens møde.

 

 

Henrik Hansen 

/Silja Plohmann 

 

 

Tirsdag den 10. december 2019 kl. 9.00 samledes 
kommissionen på hjørnet mellem Indslevvej og Ej-
bykrog (km 193.230) for at fortsætte besigtigelsen i 
anledning af udbygning af Fynske Motorvej mellem 
Gribsvad og Nørre Aaby, jf. lov nr. 524 af 26. maj 
2010. 
Deltagerne var de samme som under besigtigelsen den 
9. december 2019, bortset fra Mette Sørensen der ikke 
deltog denne dag.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann.  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
192.200 til st. 194.200. 

Følgende passerede: 

Mødested den 10. december 2019 kl. 9.00: På hjør-
net mellem Indslevvej og Ejbykrog (km 193.230). 

Vejdirektoratet oplyste, at arbejdsarealet langs motor-
vejen som udgangspunkt vil have en bredde af 10 me-
ter. Der vil endvidere være arkæologiske undersøgel-
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ser, der som udgangspunkt vil også vil ske langs mo-
torvejen. De arkæologiske undersøgelser varsles med 
mindst 28 dage, og bekostes af Vejdirektoratet.  

Vejdirektoratet oplyste endvidere, at Indslevvej vil 
været spærret for gennemkørende trafik i ca. 4 måne-
der mens broen for motorvejen udvides. Lodsejerne 
vil forinden blive informeret herom.  

Ejeren af matr.nr. 7a Indslev By, Indslev mfl.  anmo-
dede om, at det projekterede regnvandsbassin på 
matr.nr. 7a i stedet placeres på matr.nre. 6d eller 6a 
Indslev By, Indslev, idet ejeren allerede udsættes for 
omfattende ekspropriative indgreb. Det forekommer 
derfor mere rimeligt, at indgrebene og de ulemper, der 
er forbundet hermed, i højere grad fordeles, således at 
der ikke er én lodsejer, der i særlig grad rammes.  

Vejdirektoratet oplyste hertil, at regnvandsbassinets 
placering er valgt under hensyn til bl.a. eksisterende 
rørlagt vandløb, terrænhøjde, beplantning og jordens 
beskaffenhed. Det blev i den forbindelse oplyst, at 
matr.nr. 6d Indslev By, Indslev, langtfra udgør en li-
geså hensigtsmæssig placering, da der er mange træer 
på denne ejendom, og da matr.nr. 7a Indslev By, Ind-
slev, ligger brak for så vidt angår det areal, hvor regn-
vandsbassinet skal placeres. Regnvandsbassinet er 
projekteret så langt ind mod matr.nr. 6d Indslev By, 
Indslev, som muligt, uden at træerne på matr.nr. 6d 
Indslev By, Indslev, beskadiges. Det er heller ikke 
muligt at placere regnvandsbassinet på matr.nr. 6a 
Indslev By, Indslev, da regnvandsbassinet skal tilslut-
tes det eksisterende rørlagte vandløb.  

Ejeren af matr.nr. 7a Indslev By, Indslev mfl.  oplyste, 
at arealet, hvor regnvandsbassinet skal placeres, er 
drænet, og at jorden sagtens kan dyrkes.  

Ejeren af matr.nr. 5ad Indslev By, Indslev m.fl.  an-
førte, at arealafståelsen medfører, at marken bliver 
meget lille og vanskelig at dyrke. Han anmodede der-
for om, at matr.nr. 5ad eksproprieres i sin helhed.  

Vejdirektoratet noterede sig ejerens ønske, og spurgte 
ejeren af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev, om han 
kunne have interesse i at overtage restarealet af 
matr.nr. 5ad Indslev By, Indslev.  

Ejeren af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev tilkendegav, 
at han ikke er interesseret i at overtage arealet, da det 
ikke kan bruges til heste, fordi hestene vil skulle 
krydse en vej for at komme til arealet.  

Vejdirektoratet oplyste, at der på matr.nr. 5a Indslev 
By, Indslev, skal bruges et relativt stort arbejdsareal, 
men at man vil kunne undlade at berøre en hestefold 
og ridebanen.  

Ejeren af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev oplyste, at 
der er 9 heste opstaldet på ejendommen, og at han får 
betaling herfor, idet hestene ikke ejes af ham. Med-
mindre Vejdirektoratet kan indskrænke arbejdsarealet, 
vil der kun være plads til 4 heste under anlægsarbej-
derne, når de lovbestemte arealkrav til hesteejen-
domme skal være opfyldt. Den permanente arealafstå-
else udgør ikke noget problem for opstaldningen af he-
ste, og ejeren anmodede på den baggrund om, at Vej-
direktoratet dækker de ekstra omkostninger, der er for-
bundet med, at 5 heste skal opstaldes andetsteds under 
anlægsarbejderne.  

Ejeren af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev spurgte til, 
hvordan den projekterede støjvold vil komme til at se 
ud, idet der blev udtrykt bekymring for tilvækst af 
ukrudt.  

Vejdirektoratet oplyste, at støjvolden vil blive delvist 
beplantet, og at man normalt tilsår med ukrudtsbe-
kæmpende frø.  

Ejeren af matr.nr. 5ag Indslev By, Indslev anførte, at 
brugen af midlertidigt arbejdsareal er problematisk for 
salgsmulighederne for ejendommen. Ejeren ønsker 
derfor, at Vejdirektoratet overtager arbejdsarealet per-
manent. Det pågældende areal ligger uden for det 
egentlige haveareal, og fremtræder i dag som mark.  

Ejeren af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev tilkendegav, 
at han i givet fald gerne vil overtage arealet og det af-
skårne areal af matr.nr. 5af Indslev By, Indslev, veder-
lagsfrit.  

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn Vejdirektora-
tet gav ved besigtigelsen om at se nærmere på en 
række fremsatte forslag og ønsker.  

Vedrørende enkeltejendomme bemærkes følgende: 

Ejerne af matr.nr. 18a Ålsbo By, Rørup anmodede om, 
at hele ejendommens markareal eksproprieres perma-
nent, da de ikke mener, at marken efter anlæg af regn-
vandsbassin fremover vil kunne drives landbrugsmæs-
sigt. 

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke ønsker at overtage 
markarealet, da dette ikke er nødvendigt for projektet.  

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
ekspropriere det omhandlede markareal permanent. 

Der blev ved besigtigelsen fremsat forslag om, at Møl-
lebækken fritlægges over en længere strækning end 
foreslået i projektet for at tilgodese de naturmæssige 
hensyn. 
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Kommissionen har ikke mulighed for at bestemme, at 
Møllebækken skal fritlægges over en længere stræk-
ning, da de miljømæssige konsekvenser heraf ikke er 
nærmere belyst, og da dette ligger uden for de rammer 
for projektet, der er fastlagt i anlægsloven. 

Ejeren af matr.nr. 4e og 4l Ålsbo By, Rørup anmodede 
om, at matr.nr. 4l Ålsbo By, Rørup, eksproprieres i sin 
helhed. 

Vejdirektoratet oplyste, at man gerne vil anvende 
matr.nr. 4l midlertidigt til jorddeponering, men at man 
ikke har interesse i at overtage arealet permanent.   

Kommissionen finder, at ejerens anmodning om ek-
spropriation af matr.nr. 4l i sin helhed skal imødekom-
mes. De dele af arealet, der ikke skal anvendes til for-
lægningen af Møllebækken, søges tillagt de tilgræn-
sende ejendomme.    

Ejeren af matr.nr. 1c Gildebro Mølle, Rørup anmo-
dede om, at arealet overtages i sin helhed. Han anførte, 
at arealet er meget lille (ca. 2.000 m2) i forhold til, at 
der skal kunne køre store landbrugsmaskiner.  

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke sker noget areal-
indgreb på arealet, og at det eneste indgreb er en udvi-
delse af vejbyggelinjen. Vejdirektoratet ønsker derfor 
ikke at overtage arealet. 

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for ek-
spropriation af arealet. 

Ejeren af matr.nr. 30a Ejby By, Ejby m.fl.  anmodede 
om, at matr.nr. 30a Ejby By, Ejby med påstående byg-
ninger, der er en del af en landbrugsejendom, ekspro-
prieres i sin helhed. Han henviste til, at projektet vil 
have meget indgribende konsekvenser for boligen 
med tilhørende haveanlæg, som vil komme til at ligge 
i en særdeles kort afstand til anlægget. 

Kommissionen finder, at ejerens anmodning om ek-
spropriation af matr.nr. 30a Ejby By, Ejby med påstå-
ende bygninger skal imødekommes. 

Ejeren af matr.nr. 9k Ejby By, Ejby anmodede om, at 
det planlagte regnvandsbassin, der ifølge besigtigel-
sesplanen ligger hen over skellet mellem ejendommen 
og ejendommen matr.nr. 7a Ejby By, Ejby, der ejes af 
Vejdirektoratet, flyttes, så det sin helhed placeres på 
matr.nr. 7a. 

Kommissionen finder, at regnvandsbassinet skal pla-
ceres på matr.nr. 7a i det omfang, det er teknisk mu-
ligt, således at matr.nr. 9k ikke berøres permanent af 
bassinet.  

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 22e Ejby By, 
Ejby (Christian Nielsen Strandmøllen A/S) har gjort 
gældende, at projektet for udbygning af Fynske Mo-
torvej mellem Gribsvad og Nørre Aaby udgør et pro-
blem i forhold til bl.a. Seveso III direktivet, dels for så 
vidt angår den aktuelle udbygning af motorvejen fra 4 
til 6 spor, dels for så vidt angår udvidelsen af den ek-
sisterende byggelinje på op til 60 meter fra motorve-
jens midte. 

Kommissionen skal anmode Vejdirektoratet om i dia-
log med virksomheden og med inddragelse af de rele-
vante myndigheder at afklare, om motorvejsprojektet 
udgør et problem i forhold til virksomhedens status 
som risikovirksomhed og Seveso III direktivet, og i 
givet fald hvordan disse problemer kan afhjælpes.  

Ejeren af matr.nr. 7a Indslev By, Indslev mfl.  anmo-
dede om, at det projekterede regnvandsbassin på 
matr.nr. 7a flyttes til en placering på matr.nre. 6d eller 
6a Indslev By, Indslev.  

Vejdirektoratet har oplyst, at regnvandsbassinets pla-
cering er valgt under hensyn til bl.a. eksisterende rør-
lagt vandløb, terrænhøjde, beplantning og jordens be-
skaffenhed.  

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
flytte regnvandsbassinet som ønsket af ejeren af 
matr.nr. 7a. 

Ejeren af matr.nr. 5ad Indslev By, Indslev m.fl. anmo-
dede om, at matr.nr. 5ad eksproprieres i sin helhed, da 
arealet efter ekspropriationen bliver for lille til at drive 
landbrugsmæssigt.  

Kommissionen finder at ejerens anmodning om ek-
spropriation af matr.nr. 5ad i sin helhed skal imøde-
kommes. 

Ejeren af matr.nr. 5ag Indslev By, Indslev anmodede 
om, at den del af ejendommen, som skal bruges til 
midlertidigt arbejdsareal, og som fremstår som mark, 
eksproprieres permanent. 

Kommissionen finder at ejerens anmodning om eks-
propriation af den omhandlede del af matr.nr. 5ag skal 
imødekommes. 

Med ovenstående bemærkninger og ændringer god-
kendte kommissionen herefter det forelagte projekt. 

Under forudsætning af, at de tilladelser og dispensati-
oner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige for 
anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med den 
videre projektering af anlægget, fastsatte kommissio-
nen følgende særlige bestemmelser: 
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Særlige bestemmelser  

St. 182.200 – 195.200 

Motorvejen udbygges fra 4 til 6 spor symmetrisk set i 
forhold til motorvejens nuværende centerlinje. Den 
nuværende kronebredde på 31 meter ændres til kom-
mende kronebredde på 35 meter. 

Assens Kommune 

Motorvejen (st. 182.050 – 187.800) 

St. 182.050 – 182.830 h.s. 

Der etableres en støjskærm med højde 5 meter. 

St. 182.200 

Den ombyggede motorvej tilsluttes eksisterende mo-
torvej ved Gribsvad. 

St. 182.200 – 183.760 

Eksisterende ramper ved tilslutningsanlæg 55 Aarup 
ombygges. 

St. 182.850  
Motorvejen krydser overført kommunevej Bogense-
vej. 

Rampekrydsene ved Bogensevej signalreguleres, men 
ombygges ikke. 

St. 183.400 

Der etableres en faunapassage med dimension Ø3000 
mm (udvendig) og Ø2400 mm (indvendig).  

Areal af matr.nr. 5a Erholm Hgd., Rørup anvendes 
midlertidig til arbejdsplads. 

St. 183.700 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 184.060  

Motorvejen krydser overført kommunevej Gelstedvej. 

St. 184.360 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 184.700 v.s. 

Eksisterende regnvandsbassin bibeholdes. 

St. 184.860 – 185.160 h.s. 

Privat vej/privat fællesvej Rørupgyden forlægges over 
hhv. matr.nre. 1 Blankenborg, Rørup og 1b Ormehøj, 
Rørup. Vejen anlægges med 3,5 meter grusbelagt kø-
rebane og 2 yderrabatter á 0,75 meter. 

 

St. 185.100 v.s. 

Areal af matr.nr. 18a Ålsbo By, Rørup anvendes mid-
lertidigt til broarbejdsplads. 

Der etableres et regnvandsbassin.  

St. 185.220 h.s. 

Areal af matr.nr. 1b Ormehøj, Rørup anvendes mid-
lertidigt til broarbejdsplads. 

St. 185.250  

Eksisterende bro for underføring af kommunevej Rø-
rupgyden sideudvides. 

St. 185.280 v.s. 

Areal af matr.nr. 8a og 8c Ålsbo By, Rørup anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 185.300 h.s. 

Areal af matr.nr. 7h Ålsbo By, Rørup anvendes mid-
lertidigt til broarbejdsplads. 

St. 185.880 h.s. 

Areal af matr.nr. 6d Ålsbo By, Rørup anvendes mid-
lertidigt til broarbejdsplads. 

St. 185.880 v.s. 

Areal af matr.nr. 6a Ålsbo By, Rørup anvendes mid-
lertidigt til broarbejdsplads. 

St. 185.920  

Eksisterende bro for underføring af privat fællesvej 
Ålsbovej sideudvides. 

St. 185.950 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 186.100 – 186.700 h.s. 

Eksisterende ramper ved rasteplads Ålsbo N ombyg-
ges. 

St. 186.320 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 186.500 – 187.200 v.s. 

Eksisterende ramper ved rasteplads Ålsbo S ombyg-
ges. 

St. 187.000 – 188.200 v.s. 

Kommunalt rørlagt vandløb Møllebækken frilægges 
og forlægges over matr.nre. 1e Gildebro Mølle, Rø-
rup, 3c, 3d, 4e, 4l og 4g Ålsbo By, Rørup, alle Assens 
Kommune, og over matr.nre. 1x, 3e, 3f, 3a, 1p, 1n og 
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1a Hønneruplund, Gelsted samt 2a og litra ”c” Hønne-
rup By, Gelsted, alle Middelfart Kommune.  

Vandløbet anlægges med en varierende bredde på op 
til ca. 4 meter og med skråninger får vandløbet en va-
rierende bredde op til ca. 40 meter på matr.nre. 1e Gil-
debro Mølle, Rørup, 3c og 4e Ålsbo By, Rørup anven-
des midlertidigt arbejdsplads til frilægning og forlæg-
ning af Møllebækken.  

St. 187.420  

Motorvejen krydser overført kommunevej Hønnerup-
vej. 

St. 187.540 – 187.600 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 4l Ålsbo By, Rørup ekspro-
prieres.  

St. 187.600 – 187.750 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 4g Ålsbo By, Rørup ekspro-
prieres. 

Middelfart Kommune 

Motorvejen (st. 187.800 – 195.380) 

St. 187.610 – 187.830 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted 
eksproprieres. 

St. 187.830 – 187.960 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 3f Hønneruplund, Gelsted 
eksproprieres. 

St. 187.850 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 187.860 – 188.030 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 3a Hønneruplund, Gelsted 
eksproprieres. 

St. 188.030- 188.190 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 2a Hønnerup By, Gelsted 
eksproprieres.  

St. 188.360 

Højspænding kabel krydser motorvejen. 

St. 188.750 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 189.040 h.s. 

Areal af matr.nr. 5s Fjelsted By, Fjelsted anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 189.060 v.s. 

Areal af matr.nr. 5n Fjelsted By, Fjelsted og 6as Ejby 
By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 189.100  

Eksisterende bro for underføring af kommunevej Ej-
byvej sideudvides. 

St. 189.110 h.s. 

Areal af matr.nr. 6d Fjelsted By, Fjelsted anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 189.150 v.s. 

Areal af matr.nr. 5z og 6s Fjelsted By, Fjelsted og 6b 
og 18cn Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til bro-
arbejdsplads. 

St. 189.300 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 189.320 h.s. 

Areal af matr.nr. 18f Ejby By, Ejby anvendes midler-
tidigt til broarbejdsplads. 

St. 189.320 v.s. 

Areal af matr.nr. 18h Ejby By, Ejby anvendes midler-
tidigt til broarbejdsplads.  

St. 189.390 h.s. 

Areal af matr.nr. 7g og 28 Bubel By, Indslev anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 189.390 v.s. 

Areal af matr.nr. 4d og 20s Ejby By, Ejby anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 189.360 

Gremmeløkke Å ledes under motorvejen i en fauna-
passage med banketter med en bredde på 12,5 meter 
og en højde på 5 meter. 

St. 189.500 – 190.450 h.s. 

Der etableres en støjskærm med højde 5 meter. 

St. 189.520 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 189.520 – 189.560 v.s. 

Der udlægges ny privat fællesvej på matr.nr. 4d Ejby 
By, Ejby i en bredde på 5 meter. Ejeren af matr.nr. 20s 
Ejby By, Ejby gives vejret. 
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St. 189.800 – 189.980 v.s. 

Eksisterende udlæg af privat fællesvej over matr.nr. 
20r Ejby By, Ejby udvides med 2 meter således, at det 
samlede vejudlæg på matr.nr. 20r og 4d smst. i alt bli-
ver på 5 meter Ejeren af matr.nr. 20s Ejby By, Ejby 
gives vejret. 

St. 189.900 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 190.000 v.s. 

Areal af matr.nr. 20s og 31d Ejby By, Ejby anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 190.030 h.s. 

Areal af matr.nr. 31a Ejby By, Ejby anvendes midler-
tidigt til broarbejdsplads. 

St. 190.080  

Eksisterende bro for underføring af kommunevej 
Gremmeløkkevej sideudvides. 

St. 190.100 – 190.300 h.s. 

Matr.nr. 30a Ejby By, Ejby med påstående bygninger 
eksproprieres i sin helhed. 

St. 190.100 v.s. 

Areal af matr.nr. 31b, 31c og 4d Ejby By, Ejby anven-
des midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 190.500 – 192.080 

Eksisterende ramper ved tilslutningsanlæg 56 Ejby 
ombygges. 

St. 191.310  

Motorvejen krydser overført kommunevej Nørregade. 

Rampekrydsene ved Nørregade signalreguleres, men 
ombygges ikke. 

St. 191.370 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 192.680 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 192.880 – 195.080 h.s. 

Der etableres en støjskærm med højde 5 meter. 

St. 192.880 – 193.700 v.s. 

Der etableres en kombination af støjskærme med en 
højde på 5 meter og støjvolde med en højde på 9,5 me-
ter over kørebanen. 

St. 192.950 v.s. 

Der etableres et nyt regnvandsbassin. 

St. 193.030 – 193.270 v.s. 

Matr.nr. 5ad Indslev By, Indslev eksproprieres i sin 
helhed. 

St. 193.250 h.s. 

Areal af matr.nr. 5ae Indslev By, Indslev anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 193.280  

Eksisterende bro for underføring af kommunevej Ind-
slevvej sideudvides. 

St. 193.320 h.s. 

Areal af matr.nr. 5p og 5t Indslev By, Indslev anven-
des midlertidigt til broarbejdsplads. 

St. 193.400 v.s. 

Areal af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev anvendes 
midlertidigt til broarbejdsplads og til arbejdsplads ved 
anlæg af støjvold. 

St. 193.450 v.s. 

Areal af matr.nr. 5ag Indslev By, Indslev eksproprie-
res og anvendes midlertidigt til broarbejdsplads og til 
arbejdsplads ved anlæg af støjvold. 

St. 193.650 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 193.700 – 194.920 v.s. 

Eksisterende sydlige ramper ved tilslutningsanlæg 57 
Nørre Aaby ombygges. 

St. 194.580 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 194.800 h.s. 

Areal af matr.nr. 13b Nr. Aaby By, Nr. Aaby og 8b 
Asperup By, Asperup anvendes midlertidigt til ar-
bejdsplads. 

St. 194.870 – 195.380 v.s. 

Der etableres en støjskærm med højde 5 meter. 

St. 195.100 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 195.200 

Den ombyggede motorvej tilsluttes eksisterende mo-
torvej ved Nørre Aaby. 
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Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 

 

 

 

 

 

Henrik Hansen 

Gunner Lorentsen     Ole Christophersen     Kaj Piilgaard Nielsen     Mogens Christensen  

Uffe Høybye     Mette Sørensen     Dorte Ellegaard     Hanne Møller Andersen          

Karin Møller-Clausen     Einar Arnalds Jonasson     Ida Rasmussen     

Mike Boesen      Lars Hjørnholt   

/Silja Plohmann 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Mette Bergmann Andersen 

 
 


	Myndighedsgodkendelser
	Strækningen
	Dimensioneringshastighed
	Afvanding
	Tilslutninger
	Sideanlæg
	Tværprofil
	Afrømning af nedlagte vejstrækninger
	Fritrumsprofil
	Støjafskærmning
	Byggelinjer
	Fri oversigt
	Adgangsbegrænsning
	Færdselsrettigheder
	Arbejdsareal mv.
	Faunapassager
	Erstatningsbiotoper
	Vildthegn
	Vedligeholdelse
	Vejbestyrelsesforhold
	Fremmede ledninger
	Overdragne arealer
	Jordfordeling
	Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling.
	St. 182.200 – 195.200
	Assens Kommune
	Motorvejen (st. 182.050 – 187.800)
	St. 182.050 – 182.830 h.s.
	Der etableres en støjskærm med højde 5 meter.
	St. 182.200
	Den ombyggede motorvej tilsluttes eksisterende motorvej ved Gribsvad.
	St. 182.200 – 183.760
	Eksisterende ramper ved tilslutningsanlæg 55 Aarup ombygges.
	St. 182.850
	Motorvejen krydser overført kommunevej Bogensevej.
	Rampekrydsene ved Bogensevej signalreguleres, men ombygges ikke.
	St. 183.400
	Der etableres en faunapassage med dimension Ø3000 mm (udvendig) og Ø2400 mm (indvendig).
	Areal af matr.nr. 5a Erholm Hgd., Rørup anvendes midlertidig til arbejdsplads.
	St. 183.700 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 184.060
	Motorvejen krydser overført kommunevej Gelstedvej.
	St. 184.360 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 184.700 v.s.
	Eksisterende regnvandsbassin bibeholdes.
	St. 184.860 – 185.160 h.s.
	Privat vej/privat fællesvej Rørupgyden forlægges over hhv. matr.nre. 1 Blankenborg, Rørup og 1b Ormehøj, Rørup. Vejen anlægges med 3,5 meter grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter á 0,75 meter.
	St. 185.100 v.s.
	Areal af matr.nr. 18a Ålsbo By, Rørup anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 185.220 h.s.
	Areal af matr.nr. 1b Ormehøj, Rørup anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 185.250
	Eksisterende bro for underføring af kommunevej Rørupgyden sideudvides.
	St. 185.280 v.s.
	Areal af matr.nr. 8a og 8c Ålsbo By, Rørup anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 185.300 h.s.
	Areal af matr.nr. 7h Ålsbo By, Rørup anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 185.880 h.s.
	Areal af matr.nr. 6d Ålsbo By, Rørup anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 185.880 v.s.
	Areal af matr.nr. 6a Ålsbo By, Rørup anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 185.920
	Eksisterende bro for underføring af privat fællesvej Ålsbovej sideudvides.
	St. 185.950 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 186.100 – 186.700 h.s.
	Eksisterende ramper ved rasteplads Ålsbo N ombygges.
	St. 186.320 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 186.500 – 187.200 v.s.
	Eksisterende ramper ved rasteplads Ålsbo S ombygges.
	St. 187.000 – 188.200 v.s.
	Kommunalt rørlagt vandløb Møllebækken frilægges og forlægges over matr.nre. 1e Gildebro Mølle, Rørup, 3c, 3d, 4e, 4l og 4g Ålsbo By, Rørup, alle Assens Kommune, og over matr.nre. 1x, 3e, 3f, 3a, 1p, 1n og 1a Hønneruplund, Gelsted samt 2a og litra ”c” ...
	Vandløbet anlægges med en varierende bredde på op til ca. 4 meter og med skråninger får vandløbet en varierende bredde op til ca. 40 meter på matr.nre. 1e Gildebro Mølle, Rørup, 3c og 4e Ålsbo By, Rørup anvendes midlertidigt arbejdsplads til frilægnin...
	St. 187.420
	Motorvejen krydser overført kommunevej Hønnerupvej.
	St. 187.540 – 187.600 v.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 4l Ålsbo By, Rørup eksproprieres.
	St. 187.600 – 187.750 v.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 4g Ålsbo By, Rørup eksproprieres.
	Middelfart Kommune
	Motorvejen (st. 187.800 – 195.380)
	St. 187.610 – 187.830 v.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 1p Hønneruplund, Gelsted eksproprieres.
	St. 187.830 – 187.960 v.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 3f Hønneruplund, Gelsted eksproprieres.
	St. 187.850 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 187.860 – 188.030 v.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 3a Hønneruplund, Gelsted eksproprieres.
	St. 188.030- 188.190 v.s.
	Afskåret areal af matr.nr. 2a Hønnerup By, Gelsted eksproprieres.
	St. 188.360
	Højspænding kabel krydser motorvejen.
	St. 188.750 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 189.040 h.s.
	Areal af matr.nr. 5s Fjelsted By, Fjelsted anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.060 v.s.
	Areal af matr.nr. 5n Fjelsted By, Fjelsted og 6as Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.100
	Eksisterende bro for underføring af kommunevej Ejbyvej sideudvides.
	St. 189.110 h.s.
	Areal af matr.nr. 6d Fjelsted By, Fjelsted anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.150 v.s.
	Areal af matr.nr. 5z og 6s Fjelsted By, Fjelsted og 6b og 18cn Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.300 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 189.320 h.s.
	Areal af matr.nr. 18f Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.320 v.s.
	Areal af matr.nr. 18h Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.390 h.s.
	Areal af matr.nr. 7g og 28 Bubel By, Indslev anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.390 v.s.
	Areal af matr.nr. 4d og 20s Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 189.360
	Gremmeløkke Å ledes under motorvejen i en faunapassage med banketter med en bredde på 12,5 meter og en højde på 5 meter.
	St. 189.500 – 190.450 h.s.
	Der etableres en støjskærm med højde 5 meter.
	St. 189.520 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 189.520 – 189.560 v.s.
	Der udlægges ny privat fællesvej på matr.nr. 4d Ejby By, Ejby i en bredde på 5 meter. Ejeren af matr.nr. 20s Ejby By, Ejby gives vejret.
	St. 189.800 – 189.980 v.s.
	Eksisterende udlæg af privat fællesvej over matr.nr. 20r Ejby By, Ejby udvides med 2 meter således, at det samlede vejudlæg på matr.nr. 20r og 4d smst. i alt bliver på 5 meter Ejeren af matr.nr. 20s Ejby By, Ejby gives vejret.
	St. 189.900 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 190.000 v.s.
	Areal af matr.nr. 20s og 31d Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 190.030 h.s.
	Areal af matr.nr. 31a Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 190.080
	Eksisterende bro for underføring af kommunevej Gremmeløkkevej sideudvides.
	St. 190.100 – 190.300 h.s.
	Matr.nr. 30a Ejby By, Ejby med påstående bygninger eksproprieres i sin helhed.
	St. 190.100 v.s.
	Areal af matr.nr. 31b, 31c og 4d Ejby By, Ejby anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 190.500 – 192.080
	Eksisterende ramper ved tilslutningsanlæg 56 Ejby ombygges.
	St. 191.310
	Motorvejen krydser overført kommunevej Nørregade.
	Rampekrydsene ved Nørregade signalreguleres, men ombygges ikke.
	St. 191.370 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 192.680 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 192.880 – 195.080 h.s.
	Der etableres en støjskærm med højde 5 meter.
	St. 192.880 – 193.700 v.s.
	Der etableres en kombination af støjskærme med en højde på 5 meter og støjvolde med en højde på 9,5 meter over kørebanen.
	St. 192.950 v.s.
	Der etableres et nyt regnvandsbassin.
	St. 193.030 – 193.270 v.s.
	Matr.nr. 5ad Indslev By, Indslev eksproprieres i sin helhed.
	St. 193.250 h.s.
	Areal af matr.nr. 5ae Indslev By, Indslev anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 193.280
	Eksisterende bro for underføring af kommunevej Indslevvej sideudvides.
	St. 193.320 h.s.
	Areal af matr.nr. 5p og 5t Indslev By, Indslev anvendes midlertidigt til broarbejdsplads.
	St. 193.400 v.s.
	Areal af matr.nr. 5a Indslev By, Indslev anvendes midlertidigt til broarbejdsplads og til arbejdsplads ved anlæg af støjvold.
	St. 193.450 v.s.
	Areal af matr.nr. 5ag Indslev By, Indslev eksproprieres og anvendes midlertidigt til broarbejdsplads og til arbejdsplads ved anlæg af støjvold.
	St. 193.650 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 193.700 – 194.920 v.s.
	Eksisterende sydlige ramper ved tilslutningsanlæg 57 Nørre Aaby ombygges.
	St. 194.580 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 194.800 h.s.
	Areal af matr.nr. 13b Nr. Aaby By, Nr. Aaby og 8b Asperup By, Asperup anvendes midlertidigt til arbejdsplads.
	St. 194.870 – 195.380 v.s.
	Der etableres en støjskærm med højde 5 meter.
	St. 195.100 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 195.200
	Den ombyggede motorvej tilsluttes eksisterende motorvej ved Nørre Aaby.
	Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev underskrevet.

