
  
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt 

Kyst-kyst 

22. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 14. og 15. november 2019 

Lolland Kommune 

 
Torsdag den 14. november 2019 kl. 10.00 samledes 
kommissionen i Femern A/S’ infocenter, Vestre Kaj 
50C, 4970 Rødby, for at afholde besigtigelse i anled-
ning af anlægget af en fast forbindelse over Femern 
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 
575 af 4. maj 2015.  
Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne Henrik Hansen, det af transportmini-
steren udpegede medlem af kommissionen Henning 
Alfred Rasmussen samt de fra Den Fælleskommunale 
Liste for Øernes Område udtagne medlemmer Bent 
Jørgensen og Johannes Studstrup. 
Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte El-
legaard. 
Som repræsentant for Lolland Kommune mødte Gert 
Mortensen. 
For Femern A/S mødte chef for den danske myndig-
hedsafdeling Christian Henriksen, projektkoordinator 
Randi Weihrauch, projektleder i teknisk afdeling Vil-
lads Engstrøm, landinspektør Søren Henriksen (LE34) 
og advokat Hanne Mølbeck (Bech Bruun). 
Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann. 
Endvidere mødte fra kommissariatet fuldmægtig Kri-
stian Pless. 
Kommissarius fremlagde brev af 1. oktober 2019 fra 
Transport- og Boligministeriet, hvori ministeriet har 
anmodet Kommissarius om at forelægge projektet for 
ekspropriationskommissionen.   
Kommissarius fremlagde endvidere det af Femern A/S 
udarbejdede materiale Besigtigelsesmateriale – For-
slag til tekniske bestemmelser. Den faste forbindelse 
over Femern Bælt med tilhørende besigtigelsesplaner, 
tegn.nr.: 100104-5501, dateret den 10. september 
2019, 100104-5502 og 100104-5503 begge dateret 

den 6. september 2019, samt 100104-5504, 100104-
5505 og 100104-5506 alle dateret den 4. september 
2019. 
Besigtigelsesmaterialet indeholder følgende beskri-
velse af projektet. 
Baggrund for projektet 
Femern Bælt-forbindelsen gør turen mellem både 
Danmark og Tyskland samt mellem Skandinavien og 
Centraleuropa hurtigere og kortere. På den måde styr-
kes handelsforbindelserne mellem Danmark, Sverige, 
Norge og Finland på den ene side af Femern Bælt og 
hele Tyskland på den anden side. Med Femern Bælt-
tunnelen kan mere gods blive transporteret på jern-
bane, og både biler og tog sparer kilometer og tid til 
gavn for miljøet. 
Nærværende dokument omhandler projektets fase 2, 
som primært vedrører de permanente anlæg sydøst for 
eksisterende jernbane. Fase 1 henviser til de ekspro-
priationer, der blev gennemført med anlægsloven. An-
læg nordøst for eksisterende jernbane vil blive be-
handlet i en senere fase 3. 
Den del af projektet, der er omfattet af fase 2, og som 
skal godkendes af ekspropriationskommissionen, star-
ter ved det eksisterende matrikelskel (matrikelkort 
ajourført pr. 9. maj 2019) mod havet i projektets st. 
29.050. Besigtigelsen for projektets fase 2 slutter for 
motorvej i st. 31.750 (østligt skel på eksisterende jern-
bane) og for jernbane i entreprisegrænsen i st. 33.153. 
Der besigtiges endvidere for etablering af vigelommer 
langs Strandholmsvej øst for jernbanen samt for ad-
gangsveje til nyt landområde vest for Rødbyhavn. 
Statstraktat 
Den 3. september 2008 underskrev Tyskland og Dan-
mark en traktat om etablering af en fast forbindelse 
over Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden. 
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Traktaten indebærer samtidig en udbygning af de dan-
ske og tyske vej- og jernbaneanlæg, som Femern 
Bælt-forbindelsen skal tilsluttes. 
Lovgrundlag 
I april 2009 stadfæstede Folketinget traktaten mellem 
Danmark og Tyskland ved vedtagelse af ”lov om pro-
jektering af fast forbindelse over Femern Bælt med til-
hørende landanlæg i Danmark” (lov nr. 285 af 15. 
april 2009) (herefter ”projekteringsloven”). Med pro-
jekteringsloven gav transportministeren Femern A/S 
ansvaret for at forberede, undersøge og projektere den 
faste forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 
landanlæg. Banedanmark fik ansvaret for en opgrade-
ring af den eksisterende jernbaneforbindelse frem til 
Femerns landanlæg, mens Vejdirektoratet fik ansvaret 
for en opgradering af motorvejen frem til Femerns 
landanlæg.   
I april 2015 vedtog Folketinget lov nr. 575 af 4. maj 
2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Fe-
mern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (her-
efter ”anlægsloven”).  
Anlægsloven bemyndiger Femern A/S til at anlægge 
og drive en fast forbindelse over Femern Bælt samt 
foretage de dispositioner, som er nødvendige med 
henblik på gennemførelsen heraf.  
Anlægslovens § 27, stk. 1, 2 og 3 bemyndiger trans-
portministeren til ved ekspropriation at erhverve de 
arealer og rettigheder, der er nødvendige for anlæg og 
drift af anlægsprojektet samt til at pålægge ejen-
domme langs anlægsprojektet servitut om eldrift eller 
andre servitutter med deraf følgende rådighedsinds-
krænkelser, der er nødvendige for anlæg og drift af an-
lægsprojektet. 
Transportministeren har i bekendtgørelse nr. 1118 af 
17. september 2015 bemyndiget Femern A/S til at ud-
øve ministerens beføjelser i henhold til anlægslovens 
§ 27. 
VVM-redegørelse og -tillæg 
Femern A/S har siden 2008 gennemført et omfattende 
miljøundersøgelsesprogram, og resultaterne indgår i 
den danske og tyske myndighedsgodkendelse af pro-
jektet. VVM-dokumentationen (Vurdering af Virknin-
ger på Miljøet) afdækker, hvilke miljøpåvirkninger 
anlægsprojektet medfører i Danmark.  
VVM-dokumentationen består af følgende dokumen-
ter: 

• VVM-redegørelse 
• VVM-redegørelse med tillæg 
• Sammenfattende rapport 
• Visualiseringsbilag 

Dertil kommer en række tekniske og miljøfaglige bag-
grundsrapporter. 
VVM-dokumentationen kan findes på Femern A/S’ 
hjemmeside via følgende link: 
http://vvmdokumentation.femern.dk/ 
Implementeringsredegørelse 
I tillæg til anlægslovens, VVM-redegørelsens og 
VVM-tillæggets beskrivelse af anlægsprojektet er der 
udarbejdet en såkaldt implementeringsredegørelse for 
projektet. Implementeringsredegørelsen indeholder en 
beskrivelse af det projekt, som er forelagt Folketinget. 
Hvor VVM-redegørelse og tillæg i nogle tilfælde be-
skriver flere alternative løsninger, tages der i imple-
menteringsredegørelsen stilling til hvilken løsning, 
der skal indgå i projektet. 
I implementeringsredegørelsen beskrives det også, 
hvordan naturhensyn vil blive varetaget, og hvordan 
afværgeforanstaltninger vil blive gennemført af hen-
syn til de relevante naturinteresser, som berøres af an-
lægsprojektet, herunder bl.a. af hensyn til beskyttede 
arter og naturtyper samt Natura 2000-områder.  
Femern A/S (og A/S Femern Landanlæg) er forpligtet 
til at gennemføre anlægsprojektet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i implementeringsredegørelsen. 
Ændringer af anlægsprojektet skal håndteres i over-
ensstemmelse med ”Bekendtgørelse om vurdering af 
virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering 
vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af 
visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer 
eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark” (bekendtgørelse. nr. 1106 af 28. september 
2017). 
Implementeringsredegørelsen kan findes på Femern 
A/S’ hjemmeside via følgende link: 
http://vvmdokumentation.femern.dk/ 
Myndighedsforhold 
Bemyndigelse under anlægsloven 
Med anlægsloven er en række bestemmelser i den gæl-
dende lovgivning ændret for så vidt angår dette pro-
jekt. Anlægslovens § 12 bestemmer følgende: 
Anlæg og drift af den faste forbindelse samt tilhørende 
landanlæg i Danmark kræver ikke dispensation eller 
tilladelse efter §§ 50 og 65, stk. 1 - 3, jf. kapitel 2, i 
lov om naturbeskyttelse og § 35, stk. 1, i lov om plan-
lægning.  
Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om plan-
lægning, §§ 20, 22 og 26 a i naturbeskyttelsesloven, 

http://vvmdokumentation.femern.dk/
http://vvmdokumentation.femern.dk/
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kapitel 4 i bekendtgørelse om fredning af visse dyre- 
og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, §§ 8-
13 og 26-28 i lov om skove, kapitel 8 og 8 a i muse-
umsloven, lov om landbrugsejendomme og kapitel 1a-
4 i lov om kystbeskyttelse finder ikke anvendelse ved 
anlægsprojektet.  
Arbejder med etablering af en sænketunnel og en ar-
bejdshavn kræver ikke tilladelse efter kapitel 4 i lov 
om råstoffer. 
Desuden følger det af anlægslovens § 14, at transport-
ministeren kan fastsætte regler om forurening og ge-
ner fra anlægsprojektet, hvorefter miljøbeskyttelseslo-
ven og regler udstedt samt afgørelser truffet i medfør 
heraf ikke finder anvendelse på forurening og gener 
fra de dele af anlægsprojektet, der er omfattet af de af 
transportministeren fastsatte regler. 
Endelig følger det af anlægslovens § 22, at Femern 
A/S kan anlægge nye veje og foretage ændringer af 
eksisterende veje, når dette er nødvendigt for anlæg-
gelsen og driften af anlægsprojektet, uden at der træf-
fes afgørelse herom i medfør af lov om offentlige veje 
og lov om private fællesveje. 
Al anden lovgivning er gældende på sædvanlig vis, 
dog medfører anlægslovens § 13, at klageadgangen i 
udvalgte dele af miljølovgivningen er afskåret, lige-
som transportministeren har bemyndigelse til at over-
tage kommunalbestyrelsens beføjelser i sager, der 
vedrører projektet. 
Andre myndighedstilladelser  
Femern A/S eller selskabets kontraktparter indhenter 
de tilladelser mv., som forudsættes indhentet i medfør 
af lovgivningen. 
Med anlægslovens § 7 er Femern A/S forpligtet til at 
gennemføre anlægsprojektet inden for rammerne af de 

udførte vurderinger af projektets indvirkninger på mil-
jøet, jf. projektets VVM-redegørelse med tillæg.  
For overblik over hvilke miljøpåvirkninger det ved-
tagne kyst til kyst-projekt vil have på omgivelserne på 
Lolland, henvises særligt til VVM-redegørelsens ka-
pitel 13 samt VVM-redegørelsens tillæg.  
Ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, som 
kan være til skade for miljøet, må ikke påbegyndes 
uden tilladelse fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, 
jf. anlægslovens § 8, ligesom ændringer eller udvidel-
ser af anlægsprojektet, som i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt, ikke må påbegyndes uden 
tilladelse fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, jf. an-
lægslovens § 9. Sådanne sager behandles af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen efter reglerne i bekendtgø-
relse nr. 1106 af 28. september 2017 om vurdering af 
virkningerne på miljø (VVM), konsekvensvurdering 
vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af 
visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer 
eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark. 
En del af projektet vil på Lolland skulle placeres inden 
for et område, der af Lolland Kommune er område-
klassificeret som lettere forurenet jord. Der vil blive 
udført forklassificering efter nærmere aftale med Lol-
land Kommune. Flytning af forurenet jord anmeldes 
til Lolland Kommune i henhold til gældende regler. 
Transportministeren har i brev af 1. oktober 2019 hen-
vist projektet til behandling ved ekspropriationskom-
missionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropri-
ation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1

 

Tegningsoversigt 

Besigtigelsesplan 1, MV st. 29.800-32.000 Tegning nr. 100104-5501 

Besigtigelsesplan 2, MV st. 29.000-30.000 Tegning nr. 100104-5502 

Besigtigelsesplan 3, MV st. 30.000-31.400  Tegning nr. 100104-5503 

Besigtigelsesplan 4, erstatningsnatur, vandhuller Tegning nr. 100104-5504 

Besigtigelsesplan 5, vandhuller Tegning nr. 100104-5505 

Besigtigelsesplan 6, Inddæmningsområde vest for Rødbyhavn Tegning nr. 100104-5506 
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Projektbeskrivelse 
Generel projektbeskrivelse 
Femern Bælt-forbindelsen bliver med en totallængde 
på ca. 18 km, verdens længste kombinerede vej- og 
jernbanetunnel. Det bærende element i projektet er ud-
arbejdelsen og etableringen af en sænketunnel, der 
placeres i en udgravet rende på havbunden mellem 
Danmark og Tyskland. Ilandføringspunktet for tunne-
len på dansk side bliver placeret på den østlige side af 
det eksisterende havneanlæg i Rødbyhavn.  
Det samlede anlæg på Lolland består overordnet af 
følgende elementer:  

- Cut-and-cover-tunnel med portalbygning 
samt ramper 

- Ca. 5 km 4-sporet motorvej og ca. 5 km 2-spo-
ret elektrificeret jernbanespor 

- Kontrol- og overvågningscenter og betalings-
anlæg med tilhørende arealer til politi- og 
toldkontrol 

- Tilslutningsanlæg til eksisterende motorvej 
og jernbane 

- Omlægning eller ændring af enkelte lokalveje 
samt nye broer 

- Transformerstation 
- Nyt landområde øst og vest for Rødbyhavn 

Havn 
- Erstatningsnatur 

 

Linjeføring og anlæg på Lolland 
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Den faste forbindelse over Femern Bælt planlægges 
udført sideløbende med udbygning og opgradering af 
jernbanen fra København via Køge og Ringsted til 
Rødbyhavn. Forbindelsen vil give bedre forbindelse 
mellem Skandinavien og det kontinentale Europa, idet 
togtrafikken fra Sjælland og de øvrige Skandinaviske 
lande kan undgå turen over Storebæltsforbindelsen.  

 Hovedelementerne i den tekniske løsning med en 
sænketunnel kan listes op i en række punkter, som be-
skrives nedenfor. 

Produktion af tunnelelementer 

Betonelementer til den kombinerede vej- og jernbane-
tunnel skal produceres i en midlertidig tunnelelement-
fabrik, der opføres øst for Rødbyhavn. Tunnelele-
mentfabrikken skal rumme produktionshaller, dokan-
læg og en arbejdshavn. Den færdige sænketunnel vil 
bestå af en 4-sporet motorvejsforbindelse med nød-
spor i begge retninger, en 2-sporet jernbaneforbin-
delse samt en kombineret service- og nødkorridor. De 
færdige tunnelelementer vil blive transporteret fra tun-
nelelementfabrikken til nedsænkningspositionen i Fe-
mern Bælt, hvor elementerne samles på havbunden. 

Ud over den midlertidige tunnelelementfabrik vil pro-
duktionsområdet rumme oplagspladser og camp til an-
satte. 

Landanlæg 

Sænketunnellen vil blive tilsluttet portalbygningen 
ved ilandføringen via en cut-and-cover tunnel, der ud-
gør overgangen fra rampeanlæggene på land til sæn-
ketunnellen på søterritoriet. Vej og jernbane bliver via 
ramper tilsluttet tunnelen, og herfra etableres ny jern-
bane og motorvej frem til afgrænsningen for projek-
tets fase 2, der er det østlige skel på den på eksiste-
rende jernbane.  

Der vil blive etableret et betalingsanlæg samt facilite-
ter til drift og vedligeholdelse af tunnelen. 

Landopfyldningsområde  

I forbindelse med udgravning af tunnelrenden, vil hav-
bundsmateriale blive placeret på begge sider af færge-
lejet i Rødbyhavn. De nye arealer vil på begge sider af 
Rødbyhavn Havn strække sig ca. 3,5 km langs kysten 
og ca. 500 meter ud i Femern Bælt. Området skal 
rumme en række forskellige landskabselementer, så-
som laguner, nye strande, sandområder, enge samt 
kystklint. Området skal ligeledes bruges som alloke-
ringssted for visse af de naturelementer, der fjernes 
som følge af det permanente anlæg på land. 

Principskitse for kysttyper – nyt landområde, Lolland 
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Stationering 
Projektets systemlinjer er stationeret fra punkt 20+000 
(st. 20.000) i den maritime grænse mellem Danmark 
og Tyskland, og de er forlænget i begge retninger fra 
dette punkt. 
Normaltværprofil, dimensioneringshastighed, lin-
jeføring og længdeprofil 

Motorvej 

På hele strækningen anlægges motorvejen tæt på det 
eksisterende terrænniveau. Dog hæver vejanlægget sig 
til cirka 11 meter over naturligt terræn på delstræknin-
gen fra Færgevej og mod syd til portalanlægget. 

Motorvejen dimensioneres til en hastighed på 110 
km/t på strækningen mellem betalingsanlægget og 
frem til motorvejens st. 31.750. Dimensioneringsha-
stigheden i tunnelen fastsættes til 130 km/t. 

Motorvejens geometriske design følger disse radier og 
gradienter: 

Minimum horisontal radius: 2.600 meter. 

Minimum vertikal radius: 2.600 meter. Opadgående 
kurve: 16.000 meter. Nedadgående kurve: 4.200 me-
ter. 

Maksimum gradient: 3,5 pct. (35 0/00.) 

Motorvejsprojektet er i øvrigt udført i overensstem-
melse med Vejdirektoratets vejregler. 

Motorvejens normaltværprofil 

Motorvejen etableres på dæmning eller i åben grav fra 
st. 29.025 – 31.750. 

Motorvejens normaltværprofil består af: 

• To kørebaner på 7 meter, hver med to vogn-
baner med en bredde á 3,5 meter 

• 6 meter bred midterrabat med græs, der inde-
holder dobbeltsidet stålautoværn og brosøjler 

• To nødrabatter á 2,5 meter inkl. kantbane 
• To nødspor á 3,0 meter inkl. kantbane 
• I alt en kronebredde på 31,0 meter. 
• To yderrabatter á 1,5 meter, hvori der er pla-

ceret autoværn. 

 
Jernbane 
Jernbanen vil passere fra tunnelportalen på Lolland 
via en betonrampe samt jordbygværk (opfyldning og 
afgravning) og frem til tilslutning til Banedanmarks 
jernbane. Den nye jernbane anlægges på en strækning 
på ca. 5 km.  

Den eksisterende jernbane vil blive nedlagt på stræk-
ningen mellem tilslutningspunktet i jernbanens st. 
33.153 og Rødbyhavn. Der er ikke taget stilling til af-
rømning af dæmning og skinner.  

Tilslutning af den nye jernbane til Banedanmarks ud-
videde og dobbeltsporede jernbane udføres af Femern 
A/S.  

Designhastigheden for jernbanen er 200 km/t (for pas-
sagertog) og 140 km/t (for godstog). 

Det geometriske design anvender følgende radier og 
gradienter: 

• Horisontal linjeføring: Minimum og maksi-
mum radius = 3.500 meter 

• Vertikal linjeføring: opadgående kurve mini-
mum = 16.000 meter og maksimum = 25.600 
meter, nedadgående kurve minimum og mak-
simum = 25.600 meter. 

• Gradient: Tilkørsel til tunnel 1,25 % (1,25 me-
ter per 100 m), landdel 0,3% (0,3 meter per 
100 meter) 

Linjeføringen er designet i henhold til Banedanmarks 
banenormer. Jernbanens tværsnit indeholder en elek-
trificeret to-spors jernbane. 
På landdelen udføres skråninger, der understøtter jern-
banen med en hældning på maksimalt 1 på 2.  
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Jernbanens tværprofil 
Der er to kategorier af tværprofiler på strækningen: 

• Bane i trug 
• Bane på dæmning eller i åben grav 

Banen etableres i trug fra st. 28.830. 

Der etableres en tosporet jernbane med 1,050-1,300 
meter fortov, 3,600 meter indstøbt spor, 3,300 meter 
midterfortov, 3,600 meter indstøbt spor samt 1,050-
1,300 meter fortov. I alt vil den have en bredde på 
12,6-13,1 meter. 

Uden for portalområdet etableres jernbanen på dæm-
ning eller i åben grav fra st. 29.697: 

Umiddelbart uden for portalområdet etableres der 
dobbelt jernbanespor uden midterfortov på ramperne i 
åben grav. Målene for tværprofilet på ramper uden for 
portalområder er således med fortov på 1,050-1,300 
meter i begge sider og plads til indstøbt spor på 5,175-
5,425 meter. I alt vil det have en bredde på 12,45-
13,45 meter.  

Der etableres endvidere kørestrømsmaster her, men 
disse findes ikke på nedenstående tegning. Uden for 
ramperne etableres tosporet jernbane med kørestrøms-
master placeret 3,8 meter fra centerspor og 4,5 meter 
mellem centerspor. I alt en bredde på 12,1 meter (uden 
skrænter og skråninger). Skråninger og afvanding 
etableres i overensstemmelse med BN 1-59. 

Den nye jernbane tilsluttes eksisterende jernbane i st. 
33.153

 
 
Jernbanens fritrumsprofil 
Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste gen-
stande skal ligge fra sporet. Fritrumsprofil på projektet 
er den GC-profil, der fremgår af nedenstående figur
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Skærende veje og stier 

Den nye jernbane og den nye motorvej krydser i alt 7 
veje og stier på strækningen fra portalbygningen til til-
slutningen med eksisterende jernbane og motorvejens 
skæring med eksisterende jernbane. 

De krydsende veje og stier bliver ført over eller under 
den nye jernbane og motorvej. I nogle tilfælde omlæg-
ges de med tilslutning til det øvrige lokale vejnet. Som 
en sidste mulighed afspærres vejen eller stien perma-
nent. 

Det tilstræbes, at anlægsarbejderne vil foregå således, 
at den normale trafikafvikling kan fortsættes, mens ar-
bejdet er i gang. Det gælder både gående og kørende 
trafik. 

I det følgende redegøres for håndteringen af kryd-
sende veje og stier. Gennemgangen sker i statione-
ringsrækkefølge fra kysten og mod nord. 

En række arbejder i forbindelse med forberedelse og 
klargøring til de egentlige anlægsarbejder, er allerede 
i gang eller afsluttede. Det drejer sig om de arbejder, 
der er udført som fremrykkede anlægsaktiviteter. 
Nogle af arbejderne er midlertidige vejforlægninger 
eller lignende, mens andre arbejder er af blivende ka-
rakter. Disse arbejder er angivet med en baggrundssig-
natur på besigtigelsesplanerne. 

Sti langs diget 

På diget ligger en gang- og cykelsti, der også er kendt 
som Østersøruten. Stien krydser jernbane og motorvej 
i st. 29.100. 

Diget gennembrydes midlertidigt i anlægsperioden 
ved produktionsanlægget, og gang- og cykelstien er 
omlagt. Når anlægsarbejdet er afsluttet, retableres di-
get på denne strækning. Stien retableres sammen med 
diget rundt om tunnelportalen.  
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Under anlægsarbejdet forbindes stien på vestlig og 
østlig side af anlægsområdet via en midlertidig fælles-
sti (gang- og cykelsti). Under anlægsarbejdet løber 
stien langs Færgevej fra dennes krydsning med Gl. 
Badevej og følger Færgevej mod øst frem til produk-
tionsområdet. Stien er etableret som en 3 meter bred 

asfaltsti med 0,5 meter rabat. I alt vil den have en kro-
nebredde på 4 meter. Stien fortsætter nord for produk-
tionsområdet mod øst og tilsluttes eksisterende sti på 
diget. Stien er på denne strækning etableret som en 3 
meter bred grussti med 0,5 meter rabat. I alt vil den 
have en kronebredde på 4 meter. 

 
 Principskitse - Lokale vej og stier 
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Kommunevej Østersøvej 
Vejen krydser jernbane og motorvej i st. 29.530. 
Vejen afbrydes permanent. En del af vejens eksiste-
rende tracé retableres i en underføring under motorve-
jen til brug som adgang til vedligeholdelse af arealer 
mellem motorvej og jernbane. Underføringen etable-
res med en minimum frihøjde på 4,63 meter over kø-
rebanen. 
Østersøvej føres ikke under jernbanen. 
Retablering af Østersøvej øst for den nye jernbane af-
hænger af den fremtidige anvendelse af disse arealer 
og er endnu ikke fastlagt. 
Kommunevej Færgevej 
En midlertidig forlægning af Færgevej var en del af de 
fremrykkede aktiviteter. 
Nedenfor er beskrevet den permanente forlægning af 
Færgevej. 
Vejen krydser motorvejen i st. 30.350 og jernbanen i 
st. 30.330. 
Færgevej føres over jernbane og motorvej og forlæg-
ges permanent cirka 20 meter mod syd i forhold til ve-
jens oprindelige beliggenhed. Minimum frihøjde fra 
kørebane på motorvej er 4,63 meter og minimum fri-
højde fra top af jernbaneskinner er 6,80 meter. 
Færgevej etableres med 7,0 meter tosporet kørebane, 
1,5 meter skillerabat i nordlig side, 3,0 meter asfaltbe-
lagte cykelstier og 1,25 meter yderrabatter. Vejen vil 
få en kronebredde på i alt 14 meter. 
Færgevej st. 0.00 – 1.425 v.s. 
Der anlægges en permanent fællessti for cyklister og 
fodgængere på hele nordsiden af Færgevej. Broerne 
over eksisterende motorvej og eksisterende jernbane, 
hvor den etablerede fællessti ligger, er midlertidige. 
Stien etableres som en 3,0 meter bred asfaltbelagt sti 
med 0,5 meter rabatter. Stien vil have en kronebredde 
på i alt 4,0 meter.  
Færgevej st. 725 v.s. 
Der etableres tilslutning til Finlandsvej. 
Færgevej st. 780 h.s. 
Der etableres tilslutning til forlagt Gl. Badevej. 
Færgevej st. 1.255 h.s. 
Der etableres tilslutning til privat fællesvej til bl.a. 
Strandholm, beliggende matr.nr. 244b Rødby Mark-
jorder. 
Færgevej st. 1.255 v.s. 
Der etableres tilslutning til Strandholmsvej. 

Færgevej st. 1.425 
Forlagt Færgevej tilsluttes eksisterende Færgevej. 
Kommunevej Strandholmsvej 
Vejen krydser motorvejen i st. 31.200 og jernbanen i 
st. 30.990. 
Strandholmsvej afbrydes permanent i sit eksisterende 
tracé og forlægges mod både øst og vest. 
Mod øst forlægges Strandholmsvej langs med den nye 
jernbanes østlige side med tilslutning til kommuneve-
jen Humlegårdsvej. Den forlagte del af Strandholms-
vej bliver tosporet med 5,9 meter bred kørebane og to 
1,5 meter rabatter. Vejen vil få en kronebredde på i alt 
8,90 meter. 
Mod vest forlægges Strandholmsvej langs med den 
eksisterende jernbanes østlige side med tilslutning til 
kommunevejen Finlandsvej. Den forlagte del af 
Strandholmsvej (Finlandsvejs forlængelse) bliver to-
sporet med en 5,9 meter bred kørebane og to 2-meter 
rabatter. Vejen vil få en kronebredde på i alt 9,90 me-
ter. 
Syd for Strandholmsvej mellem Strandholm og Øster-
søvej er i dag en markvej. Vejstykket skal fremover 
fungere som adgangsvej til den nyetablerede Strand-
holm Pumpestation, og derfor bliver vejen udvidet til 
4,5 meter med 1,25 meter rabatter. Vejen vil få en kro-
nebredde på i alt 7,0 meter. 
Motorvejens st. 31.500 – 32.080 v.s. 
Nord for jernbanen etableres vigelommer langs 
Strandholmsvej. Passage over den eksisterende motor-
vejsbro signalreguleres med 1 spor. 
Privat fællesvej 1 
Vejen afbrydes af motorvejen i st. 31.100. Matr.nr. 
13e Rødby Markjorder får ny adgang til offentlig vej 
via ny privat fællesvej og forlænget Finlandsvej. 
Kommunevej Humlegårdsvej 
Vejen krydser jernbanen i st. 31.150. 
I forbindelse med Strandholmsvejs omlægning og nye 
tilslutning til Humlegårdsvej er der en del af Humle-
gårdsvej, der nedlægges og afrømmes. Dette udgør de 
sidste 180 meter af Humlegårdsvej. 
Eksisterende Humlegårdsvej tilsluttes forlagt Strand-
holmsvej. 
Privat fællesvej 2 
Vejen afbrydes af motorvejen i st. 31.750. Vejen ned-
lægges, da den tidligere fungerede som adgang til 
matr.nr. 14e Rødby Markjorder, som sammenlægges 
med matr.nr. 15k Rødby Markjorder. 
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Nye eller forlagte kommuneveje 
Finlandsvej 
Forlængelse af Finlandsvej st. 260 – 1.170 
Ved skellet mellem matr.nr. 13a Rødby Markjorder og 
matr.nr. 271k/271l Rødby Markjorder påbegyndes 
den nye Finlandsvej (forlængelse af Finlandsvej). 
Finlandsvej etableres mod nord som en tosporet vej 
med 1,5 meter rabat, 5,9 meter kørebane, og 1,5 meter 
rabat. Vejen vil få en kronebredde på i alt 9,9 meter. 
Der etableres vigelommer. 
Finlandsvej st. 750 h.s. 
Der etableres ny overkørsel for privat fællesvej. Den 
nye private fællesvej etableres hen over matr.nr. 13a 
Rødby Markjorder som adgang for matr.nr. 13e 
Rødby Markjorder. Den private fællesvej etableres 
med en 5 meter bred grusbelagt kørebane, men den 
etableres ikke samtidig med resten af Finlandsvej, da 
der ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med 
ejendommen på matriklen. 
Finlandsvej st. 850 v.s. 
Den nye Finlandsvej passerer kvægtunnel, der fører 
under den eksisterende jernbane. Der etableres ikke 
tilslutning til tunnelen. 
Finlandsvej st. 1.110 h.s. 
Der etableres tilslutning til privat fællesvej.  
Finlandsvej st. 1.170 
Finlandsvej tilsluttes Strandholmsvej. 
Sandholmvej Øst 
St. 0.00 
Ny adgangsvej tilsluttes kommunevejen Sandholmvej 
i dennes østlige ende. 
Sandholmvej Øst etableres som en tosporet vej med 
1,0 meter rabat, 5,5 meter kørebane, og 1,0 meter ra-
bat. Vejen vil få en kronebredde på i alt 7,5 meter. 
St. 0.100 v.s. 
Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 1eq Rødby 
Markjorder. 
St. 0.316 v.s. 
Vejen tilsluttes eksisterende parkeringsplads på 
matr.nr. 1eq Rødby Markjorder. 
Adgangsvej Øst, adgang til nyt landområde. 
Der etableres adgangsvej til nye parkeringspladser på 
det nye landområde. 
Adgangsvej Øst etableres med 0,5 meter rabat, 5,5 
meter bred tosporet kørebane, 1,0 meter skillerabatter 

i østlig side, 3,0 meter asfaltbelagte cykelstier og 1,0 
meter yderrabat. Den vil få en kronebredde på i alt 
11,0 meter. 
St. 0.00 v.s. 
Der etableres parkeringsplads. 
St. 0.110 h.s. og v.s. 
Der etableres tilslutning til offentlig sti ved diget. 
St. 0.460 v.s. 
Vejen tilsluttes Sandholmvej Øst. 
St. 0.473 
Vejen tilsluttes parkeringsplads til Lalandia. 
Adgangsvej Vest, adgang til nyt landområde. 
Der etableres adgangsvej til nye parkeringspladser på 
det nye landområde fra den vestlige ende af kommu-
nevejen Sandholmvej. 
Adgangsvej Vest etableres som en tosporet vej med 
0,5 meters rabat, 5,5 meter bred kørebane, og 0,5 me-
ters rabat. Adgangsvejen vil få en kronebredde på i alt 
6,5 meter. 
St. 0.00 
Der etableres parkeringspladser. 
St. 0.150 h.s. og v.s. 
Der etableres tilslutning til offentlig sti ved diget. 
St. 0.530 
Adgangsvejen tilsluttes eksisterende kommunevej 
Sandholmvej. 
Øvrige tekniske anlæg. 
I det følgende vil der kort blive redegjort for øvrige 
tekniske anlæg, som ikke ovenfor er beskrevet i for-
bindelse med de skærende veje eller nye eller forlagte 
veje. 
Pumpestation – jernbanens st. 29.150 – 29.200 h.s. 
Der er etableret en ny pumpestation til afvanding af 
arealerne bag diget, da den eksisterende pumpestation 
ligger på området, hvor der etableres tunnelelementfa-
brik. Den eksisterende pumpestation tages ud af drift i 
forbindelse med, at arealerne overdrages til anlægsen-
treprenøren.  
I anlægsfasen vil der være adgang til den nye pumpe-
station fra den nyetablerede adgangsvej til Strand-
holm, via Østersøvej og grusvejen syd for Østersøvej.  
Adgang til pumpestationen i den permanente situation 
sikres via en nyetableret vej syd for Strandholm. Ad-
gangsvejen vil forløbe langs afvandingskanalen til den 
nye pumpestation og give adgang til vedligehold af af-
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vandingskanalen. Afvandingskanalen, der leder van-
det til pumpestationen er som følge af pumpestatio-
nens nye placering tilsvarende ved at blive lagt i vest-
lig retning. 
Transformerstation - jernbanens st. 30.350 – 
30.580 h.s. 
Der anlægges ny transformerstation i umiddelbar nær-
hed til tunnelportalen.  
Betalingsanlæg - motorvejens st. 30.350 – 31.200 
h.s og v.s 
Der etableres betalingsanlæg for trafikanter på motor-
vejen. 
Produktionsanlæg - motorvejen st. 29.100 – 29.450 
v.s. 
Der etableres produktionsanlæg til brug for blandt an-
det betonstøberi. 
Produktionsanlæg - jernbanens st. 29.100 – 30.000 
h.s. 
Der etableres produktionsanlæg til brug for blandt an-
det tunnelelementfabrik. 
Helikopterlandingsplads - jernbanens st. 31.320 – 
31.400 v.s 
Der etableres permanent helikopterlandingsplads med 
adgangsvej fra betalingsanlægget langs banetraceet. 
Afvanding  
I forbindelse med håndtering af overfladevand etable-
res afvandingssystemer for henholdsvis motorvej, 
jernbane og betalingsanlæg. Det opsamlede regnvand 

ledes via kanaler til åbne regnvandsbassiner, som for-
synes med olieudskiller og sandfang med henblik på 
behandling af afløbsvand og tilbageholdelse af even-
tuelle forurenende udslip fra for eksempel motorvejs-
ulykker. Formålet med regnvandsbassinerne er at for-
sinke udledningen af regnvand til recipienterne, så de 
ikke påvirkes væsentligt mere, end de ville være ble-
vet påvirket, hvis de modtog regnvandet via nedsiv-
ning i det oprindelige landskab. 
Regnvandsbassiner 
For at begrænse udledningsmængden fra regnvands-
bassinerne videre ud til recipienterne, etableres regn-
vandsbassinerne med en volumenkapacitet der mulig-
gør oplagring af store mængder overfladevand.   
Til håndtering af afvanding fra motorvej, jernbane og 
betalingsanlæg etableres 5 regnvandsbassiner. Til 2 af 
motorvejsbassinerne sker der også afvanding fra jern-
banen. 
Til håndtering af overfladevand fra jernbanearealerne 
etableres særskilt 2 regnvandsbassiner ved grænsefla-
den til Banedanmarks ny-anlæg. Det sydlige bassin 
modtager afvanding fra Femern-jernbanen og det 
nordlige bassin modtager afvanding fra Banedan-
marks jernbane.  
Bassinernes placering er beskrevet med reference til 
stationeringslinje for henholdsvis motorvej og jern-
bane i nedenstående skema. Reference til motorvej er 
angivet med normal skrift. Reference til jernbane er 
angivet med kursiv skrift. 

 

Stationering Reference Opland 

29.320 – 29.480 v.s. Regnvandsbassin Motorvej, jernbane og portalområde 

29.540 – 29.600 h.s. Regnvandsbassin  Motorvej 

30.600 – 30.790 h.s. Regnvandsbassin  
Motorvej,  
Jernbane samt et større topografisk opland 

32.890 – 33.080 h.s. 2 regnvandsbassiner Jernbanen (henholdsvis Femern og Banedanmark). 

Krydsende vandløb 
Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang. På forretningen i juni 2015 blev vandsynspro-
tokollen, som er underskrevet af vandløbsmyndighe-
den godkendt af ekspropriationskommissionen. Proto-
kollen beskriver, hvor krydsende vandløb er placeret 

og, hvorvidt de forlægges. Protokollen beskriver også 
de bassiner, som er nævnt i ovenstående afsnit.  
I nedenstående tabel er angivet de eksisterende kom-
munale vandløb, som krydses af jernbane eller motor-
vej. Mere detaljeret redegørelse findes i vandsynspro-
tokollen. 
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Stationering  

29.520 Motorvej og jernbane krydser åbent kommunalt vandløb. 

30.580 Jernbane krydser åbent kommunalt vandløb 

32.620 Jernbane krydser rørlagt kommunalt vandløb 

32.980 Jernbane krydser åbent kommunalt vandløb (Næsbæk) 

Vildthegn 

Der opsættes vildthegn i projektet. 

Terrænregulering og beplantning 

Nedenstående tegning viser den planlagte nye beplant-
ning øst for motorvejen og omkring betalingsanlæg-
get. 

Forslag til beplantning 
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Eksisterende dige ved portalområdet nedrives lokalt 
og sammenbygges med nyt digesystem rundt omkring 
portalbygningens ydergrænse.      

Derudover vil der blive etableret nyt terræn i forbin-
delse med det nye landområde. Det eksisterende dige 
vil midlertidigt blive nedrevet i det område, hvor pro-
duktionsanlægget etableres. Diget vil blive retableret 
efterfølgende. Overjorden fra det eksisterende dige vil 
så vidt muligt blive genudlagt på diget.  

Generelt udformes terrænet, så der dannes mulighed 
for områder, der både er udsat for vindpåvirkning samt 
områder med læ og med tilstrækkelig stor variation til, 
at der naturligt kan dannes mindre regnvandssøer. 

Området mod vest udføres som et småkuperet terræn, 
der har en landskabelig reference til de eksisterende 
tilgroede kystklitter vest for Rødbyhavn.  

Området mod øst fremstår, ligesom området mod vest, 
som et kuperet terræn, men med en blødere karakter.

 

Principskitse af terrænplan og højder til nyt landområde – Lolland 

 
 

Opgravede materialer på land vil blive kørt til andre 
dele af arbejdsområderne og til landområderne. De op-
gravede materialer vil så vidt muligt blive genanvendt 
omkring konstruktionerne. Overskydende materialer 
vil blive indbygget i landområderne. Havbundsmate-
rialer vil inden for projektområdet så vidt muligt blive 
anvendt på land til opbygning af vej- og jernbanedæm-
ninger.  

Stormflodssikring 

I designet af sænketunnelen er der taget højde for de 
potentielle klimaændringer. For at sikre mod over-
svømmelse af tunnelen i tilfælde af ekstreme høj-

vandssituationer, er portalområdet på Lolland beskyt-
tet af diger rundt om portalens og rampens yder-
grænse. Digekronen vil ligge i kote +5,75 - +6,25 m. 
Den nuværende digekrone ligger i kote ca. + 4 meter.  

Beskyttede naturtyper og erstatningsnatur 

Dele af de arealer, der inddrages permanent i forbin-
delse med anlægsarbejderne, er beskyttet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Desuden vil anlægget påvirke en 
række beskyttede eller fredede arter, som følge af an-
læggets konkrete placering og som følge af anlæggets 
barrierevirkning. 
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De permanente anlæg bevirker, at der inddrages 6,6 ha 
strandeng, hele Strandholm Sø (8,2 ha), tre vandhuller 
samt 300 meter vandløb.  

Midlertidige arbejdsarealer bevirker, at der inddrages 
21,6 ha strandeng, 0,5 ha mose, 7,3 ha eng, 0,3 ha 
overdrev, syv vandhuller samt 3 km vandløb/grøft. 

Alle nævnte naturtyper er beskyttet i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 3. 

Som erstatning for de beskyttede naturtyper, der ned-
lægges, vil der blive etableret over 116,9 ha ny natur.  

Der etableres for eksempel en ny sø på 8,2 ha som er-
statning for Strandholm Sø. Derudover etableres der 
52,2 ha ny lysåben natur rundt om og i tilknytning til 
den ny Strandholm Sø. 

 

Forslag til etablering af ny natur i projektområdet 

 
 

Etablering af erstatningsnatur er detaljeret beskrevet i 
kap. 3.3 i Implementeringsredegørelse – Lov om an-
læg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt 
med tilhørende landanlæg i Danmark (februar 2015). 

Med de planlagte naturtiltag varetages hensynene til 
naturen, således at funktionaliteten af bestandenes ra-
ste- og yngleområder opretholdes, samtidig med at 
den samlede udbredelse af beskyttede naturtyper ikke 
forringes. 

Implementeringsredegørelsen har relation til anlægs-
lovens overdragelse af myndighedskompetencer på 
miljøområdet til Transportministeren. Størstedelen af 
den beskrevne erstatningsnatur skal der således ikke 

eksproprieres til, idet rettighederne til at etablere er-
statningsnaturen er erhvervet med anlægsloven. Dog 
er det nødvendigt at ekspropriere til etableringen af er-
statningsvandhuller, hvilket er beskrevet nedenfor. 

Etablering af erstatningsvandhuller 

Der etableres i alt 23 nye vandhuller, hvoraf 10 alle-
rede er etableret (2014) og yderligere 13 etableres i 
første halvdel af anlægsfasen for kyst-kyst projektet. 
Heraf eksproprierer Banedanmark til 2 vandhuller og 
Femern A/S eksproprierer til de resterende 11 vand-
huller. Selve anlægsarbejdet/etableringen af vandhul-
lerne vil ske i perioden oktober 2020 - februar 2021 
(uden for paddernes yngletid).  
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11 vandhuller etableres med en vandflade på 400 m2. 
Vandhul 14 etableres med en vandflade på 600 m2 og 
vandhul 19 etableres med en vandflade på 1000 m2. 
Rundt om vandhullet etableres en 10 meter bred rand-
zone, hvor der ikke må gødes, opdyrkes eller sprøjtes. 
Randzonen regnes som 10 meter fra vandkanten og 
varierer dermed med formen af vandhullet. Vandhul-
lernes form tilrettelægges efter de lokale forhold. Det 
permanente arealbehov vil være op til 1.600 m2 for 

hvert af vandhullerne inklusive randzonen, dog op til 
2.700 m2 for vandhul 19. 

Jorden, der opgraves fra vandhullet udspredes om-
kring vandhullet. Der er således behov for et midlerti-
dig areal til udspredning af jord i den uge det tager at 
grave hvert vandhul. Arealer til udspredning af jord, 
er vist i tabellen nedenfor. 

 

Vandhul Midlertidig arealbehov i m2 

Vandhul 11           5.060  

Vandhul 12 og 13        14.635  

Vandhul 14           5.010  

Vandhul 17           5.945  

Vandhul 18           5.925  

Vandhul 19           28.900  

Vandhul 20           10.000  

Vandhul 21           10.000 

Vandhul 22           10.000 

Vandhul 23           10.000 

Adgang til arealer, hvor vandhuller graves sker så vidt 
muligt ad eksisterende veje og kørespor. Anlægsarbej-
det foregår uden for dyrkningsperioden. 

Efter at vandhullerne er etablerede, vil det være nød-
vendigt med adgang til vandhullerne 2 gange årligt 
med henblik på monitering af flora og fauna, samt 
eventuelle plejetiltag i form af oprensning eller fjer-
nelse af bredzone vegetation. 

Det vil ikke være tilladt at foretage tilstandsændringer 
i vandhullerne efter etablering, herunder tilførsel af 
gødning, dræning, overfladevand eller spildevand. Det 
vil heller ikke være tilladt at fodre eller udsætte fisk, 
fugle eller krebs i vandhullerne.  

Femern A/S søger som udgangspunkt at opnå adgang 
til etablering af erstatningsvandhuller gennem frivil-

lige aftaler, som forelægges kommissarius til godken-
delse. Muligheden for at ekspropriere adgang til etab-
lering af vandhuller ønskes imidlertid opretholdt, så-
fremt frivillige aftaler ikke kan opnås.  

På besigtigelsesplanerne er randzoneområdet angivet 
som en del af vandhullets areal. 

Femern A/S anmoder kommissionen om på besigtigel-
sen at godkende, at der etableres vandhuller på føl-
gende ejendomme (matrikelbetegnelser og besigtigel-
sesplan): 

• Vandhul nr. 11 
Matr.nr. 30be Hyldtofte By, Tågerup. Besig-
tigelsesplan 5404 
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• Vandhul nr. 12 og 13 
Matr.nr. 11a Ringsebølle By, Ringsebølle. 
Besigtigelsesplan 5504 

• Vandhul nr. 14 
Matr.nr. 1ca Højbygård Hgd., Tågerup. Be-
sigtigelsesplan 5504 

• Vandhul nr. 17 og 18 
Matr.nr. 15k Rødby Markjorder. Besigtigel-
sesplan 5503 

• Vandhul nr. 19 
Matr.nr. 306k Rødby Markjorder. Besigtigel-
sesplan 5505 

 

 

• Vandhul nr. 20 
Matr.nr. 245i Rødby Markjorder. Besigtigel-
sesplan 5505 

• Vandhul nr. 21 
Matr.nr. 245a Rødby Markjorder. Besigtigel-
sesplan 5505 

• Vandhul nr. 22 og 23 
Matr.nr. 8a Tjørnebjerg, Gloslunde. Besigti-
gelsesplan 5505 

Paddehegn 

For at beskytte padder i projektets anlægsfase, opsæt-
tes paddehegn langs hele nordsiden af tunnelelement-
fabrikken og langs østsiden af arbejdsområdet for 
jernbane og tunnelportal.

 

Paddehegn i anlægsfasen 
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Paddehegnet er midlertidigt for anlægsfasen og tages 
ned når denne er afsluttet. 

Paddehegnet udføres med en mindst 33 cm høj yder-
kant mod nord og med en jordrampe mod syd og vest. 
Jordrampen udføres med en hældning på 1:2, hvilket 
medfører en bredde på ca. 0,7 m. Ved vejgennemfø-
ringer udføres u-formede afslutninger på paddehegnet. 

Det er som udgangspunkt nødvendigt at anvende et 
midlertidigt arbejdsareal på 5 meter på begge sider af 
paddehegnet ved anlæg. Tilsvarende areal vil være på-
krævet igen ved nedtagning, når anlægsfasen er afslut-
tet. Det forventes, at paddehegnet kan opføres i løbet 
af en 4 måneders periode.  

Under anlægsfasen skal der desuden være adgang til 
eventuel vedligeholdelse af hegnet. Til dette kræves et 
areal på 2 meter langs yderkant af hegn. 

Faunapassager 

Der etableres tre faunapassager til sikring af mindre 
pattedyrs og padders passage på tværs af jernbanen. I 
forbindelse med krydsning under kommunevejen Ot-
telundevej og videre under jernbanen af det beskyttede 
vandløb Næsbæk samt tilløbet hertil, vil der blive 
etableret tre faunapassager til sikring af faunaens pas-
sage. Vandløbet fungerer som vandringskorridor for 
mindre pattedyr og padder, hvilket sikres opretholdt 
ved etablering af faunapassager samt ledelinjer frem 
til passagerne i form af beplantninger og hegn. 

I nedenstående skema er dimensionerne af faunapas-
sagerne angivet. Højde i de kombinerede passager er 
angivet som mindste frihøjde over den tørre banket 
(”faunahylden”), hvor faunaen kan passere, og ikke 
fra vandspejlet. Vandløbsunderføringer i de kombine-
rede passager etableres i 3 meters bredde målt fra kote 
ved ”faunahylden”.

 

Stationering Navn Type Dimension (Bredde x højde 
i meter) 

31.600 
(motorvej) 

 Faunapassage 1.5 x 0.5 

32.320 
(Jernbane) 

 Faunapassage 0.5 x 0.5 

32.980 
(Jernbane) 

Næsbæk Kombineret faunapassage 
og vandløbsunderføring 

5.0 x 0.5 

Jernbanelinjeføringen ligger lavt ved den kombine-
rede faunapassage og vandløbsunderføring ved jern-
banens st. 32.980. Der kan ske lejlighedsvis over-
svømmelse af banketter med videre i faunapassagen 
som følge heraf. 

Vandløbsrestaurering 

Tilløb til Næsbæk 

Tilløbet til Næsbæk øst for passage af jernbanen åb-
nes, og Næsbæk udformes i et slynget forløb på ca. 
300 meter inden passage af jernbanen nedstrøms. 

Denne strækning er i dag lagt i drænrør. Drænrøret 
graves op, og der etableres således et frilagt vandløb. 

Det frilagte vandløb føres til faunapassage under Næs-
bæk ved jernbanens stationering st. 32.980. 

Vandløbets brinker udformes ikke stejlere end 1:2, og 
der friholdes et område rundt om vandløbet, således at 
der er plads til brinker, slyngning og permanent dyrk-
ningsfri zone. Vandløbet forventes at have en bredde 
på omkring 0,5 meter. 

 Restaurering af vandløb RØ 16 

Vandløb RØ 16 øst skal restaureres ved jernbanens 
stationering st. 30.500. 

Restaureringen består af udgravning af brinker, så 
disse ikke er stejlere end 1:2.  Dernæst udlægges sten 
og grus i bunden af vandløbet for at forbedre forhold 
for vandløbsinsekter og fisk. 

Der afsættes permanent 4,5 meter fra vandløbets cen-
trum til fladere brinker. Vandløbet er ca. 0,5 meter 
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bredt. Derudover afsættes midlertidigt for anlægsar-
bejderne yderligere 9 meter til arbejdsareal på begge 
sider af vandløbet.  

Dimensioner og stationering er samlet i tabellen ne-
denfor.

Stationering Navn Type Dimension  

30.500 

(Jernbane) 

RØ16 

(kommunalt vandløb) 

Udgravning af brinker  

 

Anlæg 1:2 

Bredde ca. 0,5 m 

Længde 600 m 

32.980 

(Jernbane) 

Næsbæk Åbning og slyngning af til-
løb til Næsbæk 

Anlæg 1:2 

Bredde ca. 0,5 m 

Længde 300 m 

Kulturhistoriske forhold 

Der er planlagt en række foranstaltninger til sikring af 
kulturarv, eksempelvis følgende:  

• Der er blevet og vil blive udført arkæologiske 
forundersøgelser i det område, der kan blive 
påvirket af projektet. Undersøgelserne er ud-
ført og vil blive udført af Museum Lolland-
Falster. Kulturstyrelsen er desuden løbende 
blevet underrettet under forløbet af disse for-
undersøgelser. 

• Størstedelen af diget vil blive retableret i over-
ensstemmelse med dets oprindelige udtryk, 
når produktionen af tunnelelementer ophører  

De arkæologiske forundersøgelser er udført i tre eta-
per, umiddelbart forud for anlægsarbejderne. Hvis der 
under udgravningen sker fund af kulturhistorisk ka-
rakter, kan det medføre en forlængelse af den plan-
lagte anlægsperiode og i sin yderste konsekvens en 
forsinkelse af det samlede anlægsprojekt. 

Udgifter i forbindelse med de arkæologiske undersø-
gelser afholdes af anlægsmyndigheden, jf. museums-
lovens § 24 stk. 4.   

Støjafskærmning 

Der etableres ikke permanent støjafskærmning i pro-
jektet. 

Støj og vibrationer i driftsfasen 

Samlet set vil antallet af støjbelastede boliger blive re-
duceret som følge af kyst til kyst-projektet. Dette skyl-
des navnlig, at linjeføringen af den nye jernbane og 
motorvej vil være beliggende øst for Rødbyhavn, 
hvorfor vejtrafikken, som i dag kører igennem byen til 

færgehavnen, forlægges mod øst. Tilsvarende vil jern-
banetrafikken føres øst for Rødbyhavn. Trafikken 
gennem byen vurderes således reduceret betydeligt, 
uanset om færgedriften fortsætter eller ophører. 

Støj, støv og vibrationer i anlægsfasen 

Kyst til kyst-projektet vil i anlægsfasen kunne give an-
ledning til påvirkning af omgivelserne i form af støj 
og vibrationer. 

Placeringen af kyst til kyst-projektet, herunder særligt 
tunnelelementfabrikken betyder, at der samlet set er 
tale om støjgener i et begrænset geografisk område 
ved Rødbyhavn med lav befolkningstæthed og i for-
holdsvis begrænsede perioder af den samlede anlægs-
periode. 

Der er således allerede i forbindelse med lokaliserin-
gen af anlægsarbejderne, herunder særligt tunnelele-
mentfabrikken, foretaget en forebyggelse af, at an-
lægsarbejdernes støjpåvirkning på omkringliggende 
beboelser og virksomheder ikke vil udgøre et betyde-
ligt problem i anlægsperioden. 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden er vurderet med 
udgangspunkt i følgende støjniveauer: 70 dB på hver-
dage (kl. 7-18) og 40 dB på øvrige tidspunkter.  

Det er vurderet, at der ikke vil være bygningsskadelige 
vibrationer i anlægsfasen, da boliger i umiddelbar 
nærhed af anlægsområdet allerede er overtaget eller 
forventes at blive det. For en sikkerheds skyld vil der 
dog inden anlægsstart blive udført fotoregistrering af 
bygninger tæt på arbejdsstederne, hvorved eventuelle 
skader vil kunne dokumenteres. 
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Anlægsarbejdet, der er forbundet med etableringen af 
det vestlige landområde, består i etablering af en sten-
sætning, som danner rammen for selve landopfyldnin-
gen. Landopfyldning vil ifølge VVM-redegørelsen 
mv. ikke give anledning til støj, der inden for normal 
arbejdstid overstiger 70 dB. I øvrige tidsrum herunder 
om natten kan støjen være op til 55 dB på facaden af 
boliger. Sidstnævnte situation vil have en varighed på 
2 - 3 måneder for den enkelte bolig, der berøres af 
disse støjgener. 

Anlægsarbejderne, der er forbundet med etableringen 
af tunnelelementfabrikken, vil medføre en betydelig 
støjpåvirkning. Det vil navnlig være pæle- og spuns-
arbejder samt jordarbejder med entreprenørmaskiner, 
som vil medføre den største støjpåvirkning. Ifølge 
VVM-redegørelsen mv. vil arbejdet med anlægget af 
tunnelelementfabrikken medføre, at boliger i det syd-
vestlige hjørne af Hyldtofte Østersøbad kan blive ud-
sat for støj med niveauer op til 45 dB. Øvrige boliger 
vil ikke blive udsat for støj målt på facaden, der over-
stiger 40 dB uden for normal arbejdstid. I dagperioden 
inden for normal arbejdstid kan der blive anvendt 
mere materiel end i øvrige tidsrum, men det vurderes, 
at støjen ikke vil overstige 70 dB på facaden af boli-
ger. 

Driften af arbejdshavnen og tunnelelementfabrikken 
forventes at vare i få år. Der vil være støjende aktivi-
teter i form af bl.a. anløb af skibe i døgndrift, transport 
af grus og sten på fabriksområdet, nedknusning af 
spildt og kasseret beton. Ifølge VVM-tillægget vil stø-
jen fra tunnelelementfabrikken ikke overstige 70 dB i 
dagperioden inden for normal arbejdstid samt lørdage 
(kl. 7-14) og 40 dB i øvrige perioder på facaden af bo-
liger.  

Efter afslutningen af produktionen af tunnelelementer 
fjernes tunnelelementfabrikken igen. Over en periode 
på 9-12 måneder fjernes betonfundamenter og spuns-
jern optages. Arbejdet udføres i dagperioden inden for 
normal arbejdstid, og støjpåvirkningen vil i henhold til 
VVM-tillægget ikke være over 70 dB på facaden af 
boliger.  

I forbindelse med anlæg af tunnelportal og ramper vil 
der blive etableret et betonblandeanlæg. Støjen fra 
dette anlæg er sammenlignelig med støjen fra tunnel-
elementfabrikken og skal ligesom dette anlæg have en 
miljøgodkendelse. Ifølge VVM-tillægget vil støjen fra 
tunnelelementfabrikken ikke overstige 70 dB i dagpe-
rioden inden for normal arbejdstid samt lørdage (kl. 7-
14) og 40 dB i øvrige perioder på facaden af boliger.  

I forbindelse med etablering af spunsvægge ved trans-
formerstationen tilknyttet jernbanelandanlægget og 
ved betalingsanlægget forventes disse nedbragt med 
vibrator inden for normal arbejdstid. Nedbringning 
med vibrator støjer væsentligt mindre end nedbring-
ning ved ramning. Det kan dog ikke helt udelukkes, at 
der kan være behov for at anvende ramning til dette 
arbejde. Ingen boliger vil blive udsat for støj, der over-
stiger 70 dB på facaden. 

Nedramning af køreledningsmaster, jordarbejde, spor-
arbejde, aktivitet på oplagspladser mv. vil fortrinsvis 
ske inden for normal arbejdstid. Der forventes som ud-
gangspunkt ikke at blive udført støjende aktivitet i for-
bindelse med anlæg af jernbanen uden for normal ar-
bejdstid. Bliver det dog mod forventning nødvendigt 
at udføre anlægsaktiviteter, der omfatter jordarbejder, 
sporbygning, nedrivning eller oplagsaktiviteter, men 
ikke nedramning af køreledningsmaster uden for nor-
mal arbejdstid vil færre end 25 fritliggende boliger 
blive udsat for støj over 40 dB. Det bemærkes, at de 
situationer, hvor ejendommene pr. aktivitet vil blive 
berørt af støj over 40 dB, kun vil optræde i kortere pe-
rioder af få ugers varighed, når anlægsaktiviteterne 
gennemføres på de delstrækninger, der er tættest på 
ejendommene. Støjen vil dog maksimalt være 70 dB 
på facaden af de berørte boliger 

I forbindelse med etablering af tilslutningsanlægget 
vil der for én ejendom beliggende tæt på tilslutnings-
anlægget ske en støjpåvirkning på op til 80 dB (A) på 
hverdage i dagtimerne (kl. 7-18). Anlægsperioden vil 
vare maksimalt 6 måneder. 

Udgravningen af tunnelrenden, etablering af landop-
fyldningen samt anlægsarbejderne generelt vil resul-
tere i, at der i arbejdsområdet etableres betydelige op-
lag af bl.a. jord og havbundssedimenter, som genan-
vendes i kyst til kyst-projektet, herunder navnlig til 
landopfyldning. 

Anlægsarbejdet vil blive tilrettelagt således, at det 
ikke medfører unødige støvgener, men det kan imid-
lertid ikke udelukkes, at der vil være tørre perioder, 
som i kombination med blæst kan føre til, at der blæser 
støv fra oplagene af jord og havbundssedimenter til de 
nærliggende omgivelser. Kørsel på arbejdsveje vil li-
geledes i sådanne perioder kunne medføre støv. Støv-
gener vil fx blive søgt imødegået ved vanding, såfremt 
dette måtte blive aktuelt.    

Derudover vil håndtering af materialer i forbindelse 
med produktionen af tunnelelementer og ved beton-
produktionen for portalbygværk og ramper kunne ge-
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nerere støv, ligesom der kan komme støv fra de oplag-
rede materialer. Dette vil dog blive begrænset fx ved 
overdækket opbevaring af hovedparten af materia-
lerne. 

Vejbestyrelsesforhold 

Følgende fremgår af anlægsloven. 

§ 22 

Henholdsvis Femern A/S og A/S Femern Landanlæg 
kan anlægge nye veje og foretage ændringer af eksi-
sterende veje eller afholde omkostninger hertil, når 
dette er nødvendigt for anlæggelsen og driften af an-
lægsprojektet nævnt i §§ 1 og 2, uden at der træffes 
afgørelse herom i medfør af lov om offentlige veje og 
lov om private fællesveje. 

§ 23 

Transportministeren kan pålægge kommunalbestyrel-
sen at optage en privat fællesvej som offentlig vej, 
hvis den private fællesvej har betydning for anlæggel-
sen eller driften af anlægsprojektet nævnt i §§ 1 og 2.  

Yderligere er der den 30. september 2016 indgået en 
vejaftale med Lolland Kommune om fremtidig status, 
drift og vedligeholdelse af vigtige veje for anlægspro-
jektet. Det drejer sig om Sandholmvej, Færgevej og 
Gl. Badevej.   

Oversigtsarealer 

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

Adgangsbegrænsning 

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme. 

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 
omkringliggende arealer. 

Vejtrafikken 

Vejtrafikken vil i anlægsfasen blive forøget. Trafik til-
knyttet anlægsarbejdet vil omfatte følgende:  

• Lastbiltrafik med materialer, varelevering, af-
hentning af dagrenovation mv.  

• Personbiltrafik for ansatte på produktionsom-
rådet, arbejdspladsen ved portalområdet og 
campen.  

• Personbil- og bustrafik for besøgende til pro-
duktionsområdet, arbejdspladsen ved portal-
området og campen.  

De maksimale trafikmængder knyttet til anlægsarbej-
det skønnes at udgøre 1.200 personbiler pr. dag, 290 
lastbiler pr. dag og 70 busser pr. uge. Trafikken forde-
ler sig på motorvejen og dens tilslutningsramper samt 
på Færgevej og Gl. Badevej.  

I de tilfælde hvor det vurderes, at kryds eller veje skal 
ændres for at opnå tilfredsstillende afvikling af trafik-
ken, koordineres dette i samråd med vejmyndigheden 
i Lolland Kommune. 

Ejendomsforhold 

Afskårne arealer - Jordfordeling 

For at afhjælpe landbrugsmæssige ulemper som følge 
af anlægget vil der blive gennemført forhandlinger 
med lodsejerne om jordfordeling. Det vil dog først ske 
i fase 3. Det betyder, at nærværende besigtigelse, der 
vedrører fase 2, ikke indeholder jordfordelingsmateri-
ale.  

Nyt landområde 

I forbindelse med udgravning af tunnelrenden vil hav-
bundsmateriale blive deponeret på begge sider af hav-
nen i Rødbyhavn. Havbundsmaterialet vil skabe nye 
landområder, der på begge sider af Rødbyhavn Havn, 
strækker sig ca. 4 km langs kysten og ca. 500 meter ud 
i Femern Bælt. Da der er tale om et nyt landområde, 
vil der ikke være behov for arealerhvervelse i forbin-
delse hermed. Adkomsten til det nye landområde til-
kommer Femern A/S og der vil blive etableret de for-
nødne adgangsveje hertil.   

Ledningsarbejder 

Ledninger, der konflikter med etablering eller drift af 
det permanente anlæg, vil blive flyttet forud for på-
begyndelsen af anlægsarbejderne. Flytningen udføres 
af ledningsejerne.  

Femern A/S udarbejder ledningsprotokolmateriale, 
som skal danne grundlag for indgåelse af aftaler 
med de berørte ledningsejere om gennemførelse af 
nødvendige ledningsarbejder (tekniske løsninger) i 
overensstemmelse med projektets tidsplan samt i 
øvrigt om betalingsmæssige forhold. Arbejdet med 
udarbejdelse af ledningsprotokoller og forhandlin-
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gerne med ledningsejerne om protokolaftalernes ud-
formning pågår. Femern A/S vil sende de endelige 
protokoller til ekspropriationskommissionen på et 
senere tidspunkt. 

Hvis parterne i visse tilfælde ikke kan nå til enighed 
om, hvilke tekniske løsninger der skal gennemføres, 
og dette bliver et problem for projektets tidsmæs-
sige gennemførelse, vil Femern A/S benytte sig af 
anlægslovens § 19 og inddrage transportministeriet. 
I det omfang at parterne ikke kan blive enige om 
betalingsspørgsmål (fordeling af udgifter til nød-
vendige ledningsarbejder), vil Femern A/S fore-
lægge tvisten herom for kommissionen i overens-
stemmelse med anlægslovens §21.   

Servitutter  

Vandforsyning  

Af hensyn til vandforsyningen til den midlertidige 
tunnelelementfabrik samt arbejdscampen etableres en 
midlertidig vandforsyningsledning, der sikres ved ser-
vitutpålæg på de berørte arealer, jf. besigtigelsesplan 
nr. 100104-5501-001. Vandforsyningsledningen sik-
res ved servitutpålæg på 2 meter på begge sider af led-
ningen. 

Eldrift  

Der vil blive pålagt servitut om eldrift af det elektrifi-
cerede baneanlæg på ejendomme langs med den ny 
bane.  

Vejbyggelinjer 

Der vil blive pålagt servitut om vejbyggelinjer langs 
den nye motorvej. Som udgangspunkt vil denne servi-
tut blive pålagt i en afstand af 50 meter fra vejmidten, 
på begge motorvejens sider. Dertil kommer højde- og 
passagetillæg, jf. vejlovens bestemmelser, på 2 gange 
højdeforskellen samt 1,5 meter til passage. 

Byggelinjer fastsættes således: 

Fra motorvejens midte: 50 meter. 

Fra rampens venstre kørebanekant: 35 meter. 

Vejret 

Der vil blive pålagt servitut om vejret med henblik på 
sikring af fornøden vejadgang.  

Erstatningsnatur og beplantning 

Der vil blive pålagt servitutter om erstatningsnatur og 
beplantning.  

 

 

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Femern A/S fremlagte projekt med de eventuelle 
ændringer og bemærkninger, som ekspropriations-
kommissionen finder er 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 etablering af den faste 
forbindelse over Femern Bælt, og kommissionen må 
ved behandlingen af projektet tage udgangspunkt 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.  

Femern A/S’ repræsentanter redegjorde ved oplæg for 
projektet, herunder ved gennemgang af de areal- og 
rettighedserhvervelser, som Femern A/S finder nød-
vendige for at gennemføre anlægsprojektet, de forven-
tede tidsplaner og forhold omkring miljø- og naboret-
lige forhold, herunder støj m.v. 

Efter Femern A/S’ gennemgang af projektet havde de 
fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
lejlighed til at udtale sig. 

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

En fremmødt borger spurgte til, hvornår jordfordelin-
gen finder sted.  

Femern A/S oplyste, at man er ved at udarbejde en 
jordfordelingsplan, som forhåbentligt vil blive færdig 
i starten af 2020, hvorefter jordfordelingen kan finde 
sted samtidig med den sidste ekspropriationsfase i 
2021.  

Flere spurgte til afvandingen fra projektet samt kapa-
citeten i regnvandsbassinerne, herunder i vandløb nr. 
40, Næsbækken. Der blev i den forbindelse udtrykt be-
kymring for, hvorvidt vandløb nr. 40 er dimensioneret 
efter de stigende krav, som klimaforandringerne med-
fører.    

For så vidt angår regnvandsbassinerne oplyste Femern 
A/S, at disse vil blive etableret langs motorvejen og 
jernbanen, således at overfladevand fra motorvejs- og 
banearealet opsamles. Bassinerne er dimensioneret ef-
ter de gældende krav, og de er blevet godkendt af de 

http://www.komoe.dk/
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relevante myndigheder, som således mener, at bassi-
nerne tilstrækkelig kapacitet.  

For så vidt angår kapaciteten i vandløb nr. 40 henviste 
Femern A/S til vandsynsprotokollen, og Femern A/S’ 
advokat oplyste, at Femern A/S gør det, der er nød-
vendigt for at gennemføre projektet, herunder opfyl-
der de gældende regler og myndighedspåbud. Femern 
A/S tager dog ikke højde for, at behovene efter pro-
jektets gennemførelse kan ændre sig som følge af fx 
klimaforandringerne.  

Der blev endvidere spurgt til, hvordan man sikrer 
vandforsyningen til området i anlægsperioden.  

Femern A/S oplyste, at man har foretaget analyser af 
eksisterende forsyningsledninger i området i samar-
bejde med Lolland Vand, og at der vil blive etableret 
nye forsyningsledninger frem til produktionsområdet. 
I anlægsfasen forventer man, at aftage op til 450.000 
m3 vand pr. år.    

Herudover har man etableret en ny vandforsyningsled-
ning fra Maribo til Rødby, og der vil blive etableret en 
nødvandsledning, som vil kunne anvendes, hvis van-
det fra Maribo bliver afskåret. Ydermere vil der være 
mulighed for at opmagasinere vand ved produktions-
anlægget. 

En fremmødt borger ønskede oplyst, om arealerne 
med de fremtidige vandhuller vil blive overtaget af Fe-
mern A/S.  

Femern A/S oplyste, at de respektive ejerne vil be-
holde arealet med vandhullerne. Der vil blive fastsat 
erstatning for midlertidigt arbejdsareal, servitutpålæg 
og de gener, der er forbundet med etableringen af 
vandhullerne, herunder at man ikke længere vil kunne 
dyrke arealet.  

Individuelle møder 

Efter det indledende møde afholdte kommissionen in-
dividuelle møder med de ejere, der havde anmodet 
kommissionen herom. Der blev således på Femern 
A/S’ infocenter, Vestre Kaj 50C, 4970 Rødby, afholdt 
møde med ejerne af følgende matrikelnumre: 

Matr.nr. 549r og 549m Rødby Markjorder 
Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S  

Vedrørende matr. nr. 549r Rødby Markjorder 

Femern A/S oplyste, at man - til vedligeholdelsen af 
og forsyningerne til den maritime kontrol - har brug 
for at anvende den private fællesvej samt det grusbe-
lagte areal i forlængelse af vejen. Det vil muligvis 

være nødvendigt at forstærke vejen, men der vil ikke 
køre tunge anlægskøretøjer på vejen.  

Repræsentanten for DSB Ejendomsudvikling A/S an-
førte, at det ikke er nødvendigt at foretage ekspropria-
tion, da der allerede er en lejeaftale mellem parterne, 
der omfatter brugen af den pågældende vej. Repræsen-
tanten oplyste endvidere, at ejeren ikke selv bruger ve-
jen.  

Femern A/S’ advokat oplyste, at den eksisterende le-
jeaftale er indgået før vedtagelsen af anlægsloven. Det 
blev hertil anført, at lejeaftalen skal revurderes, idet 
den omfatter et større areal, end Femern A/S nu har 
brug for. Femern A/S skal bruge vejen til vedligehol-
delse af og forsyninger til vagtskibe, og det er derfor 
en anden udnyttelse af vejretten, der nu er brug for. 
Lejeaftalen er endvidere opsigelig, hvorfor der er be-
hov for at brugsretten til vejen formaliseres gennem 
ekspropriation. Femern A/S ønsker på denne bag-
grund, at der foretages ekspropriation i overensstem-
melse med projektforslaget.  

Vedrørende matr. nr. 549m Rødby Markjorder 

Femern A/S oplyste, at parterne i 2014 har indgået en 
købsaftale, hvorefter Femern A/S har overtaget areal 
til brug for etablering af svingbaner. Femern A/S er 
efterfølgende blevet opmærksom på, at der ved etab-
leringen af svingbanerne er anvendt et større areal, end 
det der er omfattet af købsaftalen fra 2014.  

Parterne var indstillede på at indgå en købsaftale ved-
rørende dette resterende areal, hvorefter Femern A/S 
foretager den matrikulære og tinglysningsmæssige be-
rigtigelse.  

Repræsentanten for DSB Ejendomsudvikling A/S op-
lyste i øvrigt, at man generelt er indstillet på at sælge 
arealer, der ikke længere skal benyttes til banerelate-
rede formål, til Femern A/S efter nærmere aftale, hvis 
Femern A/S eksempelvis har brug for dette i forbin-
delse med jordfordelingen.  

Matr.nr. 1a Lungholm Inddæmning, Olstrup 
Ejer: Nicolas E.C.P.J.D. de Bertouch Lehn 

Ejeren gjorde opmærksom på, at offentligheden ikke 
har tilladelse til at tilgå den projekterede sti via Tang-
vejen, da området er fredet med det formål netop at 
beskytte området mod offentligheden. Det blev endvi-
dere anført, at der allerede er en sti til mindestenen, 
hvorfor det ikke er nødvendigt at etablere en ny sti. En 
ny sti vil i øvrigt forstyrre landbrugsdriften og jagten 
på den ikke fredede del af matr.nr. 1a.  
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Femern A/S oplyste, at man ikke var bekendt med, at 
der ikke var offentlig adgang ad Tangvejen, og på bag-
grund af denne oplysning vil man gerne overveje, om 
der er andre muligheder for at give offentligheden ad-
gang til erstatningssøen. Femern A/S tilkendegav end-
videre, at man i forhold til stien til mindestenen vil 
indgå i en dialog med ejeren, og at man i den forbin-
delse endvidere vil inddrage Naturstyrelsen.  

Matr.nr. 7k Tågerup By, Tågerup  
Ejere: Helene Teichert Marcussen, Søren Teichert 
Marcussen, Jesper Teichert Madirazza Marcussen 

Ejeren og dennes repræsentant stillede spørgsmål til 
nødvendigheden og udformningen af regnvandsbassi-
nerne og Næsbækkens projekterede åbne og slyngede 
forløb. De opfordrede i den forbindelse Femern A/S til 
at undersøge muligheden for en udvidelse af Næsbæk-
ken i stedet for den projekterede slyngning, da slyng-
ningen vil være meget problematisk for landbrugsdrif-
ten, og da slyngningen endvidere vil nedsætte ha-
stigheden i vandløbet. Det blev ydermere oplyst, at 
Næsbækken ikke har kapacitet til en større vandtilfør-
sel end den eksisterende. Ejeren udleverede drænkort 
på mødet. 

Femern A/S oplyste, at regnvandsbassinerne er nød-
vendige for afvanding af jernbanen. Bassinerne bliver 
dimensioneret, så de ikke udleder mere vand til Næs-
bækken end tilladt ifølge vandsynsprotokollen. Det 
åbne slyngede forløb fra regnvandsbassinerne er på-
krævet for at opfylde krav om erstatningsnatur fra mil-
jømyndighederne, og det fremgår endvidere af VVM-
redegørelsen. Slyngningen er endvidere valgt af plads-
mæssige hensyn, idet der herved opnås mest muligt 
åbent vandløb på mindst muligt areal. Femern A/S til-
kendegav dog, at man gerne vil undersøge muligheden 
for at efterkomme ejers ønske om at foretage en udvi-
delse af Næsbækken i stedet for den projekterede 
slyngning. 

Ejerens repræsentant ønskede oplyst, hvornår anlægs-
arbejdet forventes påbegyndt, da dette er af betydning 
for dyrkning af marken og ansøgning om EU-støtte.  

Femern A/S oplyste, at man ikke på nuværende tids-
punkt kan angive en nøjagtig dato for anlægsarbejdets 
påbegyndelse. Femern A/S opfordrede derfor ejeren 
til at dyrke jorden på sædvanlig vis, og ejeren vil her-
efter få erstatning for eventuelt afgrødetab. Ejers an-
søgning om EU-støtte må endvidere tilrettes, efter at 
ekspropriationen har fundet sted.  

Ejeren udtrykte bekymring for drænforholdene på 
ejendommen og oplyste, at man gerne ser en snarlig 
jordfordeling. 

Femern A/S oplyste, at såfremt drænene beskadiges 
ved anlægsarbejderne, vil de blive retableret, således 
at de som minimum vil fungere ligeså godt som inden 
anlægsarbejderne. Femern A/S anmodede om at mod-
tage en kopi af drænkort. Femern A/S oplyste afslut-
ningsvist, at man arbejder på en jordfordelingsplan, 
som forventeligt vil være udarbejdet i starten af 2020.   

Matr.nr. 30al og 30be Hyldtofte By, Tågerup  
Ejer: Jens Johan Doll 

Ejeren og dennes repræsentant anmodede om, at pla-
ceringen af det projekterede vandhul nr. 11 på matr.nr. 
30be ændres pga. defigurering på ejendommen, der i 
forvejen har en beskeden størrelsen. Ejeren anmodede 
om, at det eksisterende vandhul på matr. nr. 30al i ste-
det udvides, så man undgår jordspild. 

Femern A/S tilkendegav, at man vil undersøge mulig-
heden for at flytte vandhullet til en placering op ad det 
eksisterende vandhul, der i forvejen er beskyttet i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3.    

Matr.nr. 7a og 7c Tågerup By, Tågerup  
Ejer: Anders Julius Ploug 

Femern A/S oplyste, at det er nødvendigt at udvide og 
stabilisere den eksisterende markvej henover matr. nr. 
7a, således at den kan anvendes til etableringen af 
regnvandsbassinerne på matr.nr. 7k Tågerup By, Tå-
gerup. 

Ejeren og dennes repræsentant anmodede Femern A/S 
om at anlægge den blivende adgangsvej langs skellet 
ved den kommende jernbane i samarbejde med Ba-
nedanmark i stedet for at udvide den eksisterende 
markvej. Dette blev begrundet med, at markvejen ikke 
er egnet til tunge køretøjer, og at ejeren muligvis vil 
nedlægge markvejen. 

Femern A/S oplyste, at dette desværre ikke er muligt, 
da Banedanmark endnu ikke har hjemmel til at an-
lægge den permanente adgangsvej. Femern A/S er 
derfor nødt til at anvende den eksisterende markvej til 
etablering af regnvandsbassinerne. 

Ejeren gjorde opmærksom på, at der stort set ikke er 
noget fald på Næsbækken mod vest, og han opfor-
drede derfor Femern A/S til at udvide Næsbækken, så-
ledes at den vil få tilstrækkelig kapacitet.  

Femern A/S tilkendegav, at man i dialog med kommu-
nen vil undersøge muligheden herfor. 

Ejeren oplyste, at han gerne vil kompenseres med 
jord/landbrugsarealer for de 2,4 hektar, som forventes 
eksproprieret fra hans ejendom af Banedanmark, i for-
bindelse med jordfordelingen.  
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Femern A/S noterede sig ejerens ønske. 

Matr.nr. 549h Rødby Markjorder 
Ejer: Scanlines Danmark A/S  

En repræsentant for ejeren ønskede oplyst, hvorvidt 
Femern A/S ønsker at ekspropriere hele molen.  

Femern A/S oplyste, at man ikke ønsker at ekspropri-
ere selve molen men alene den del af molen, der ud-
gøres af det skrånende bygningsværk, da der skal ske 
opfyldning langs ydersiden af molen. Femern A/S op-
lyste endvidere, at ejeren vil have fuld adgang til mo-
len, såvel i anlægsfasen som i den permanente situa-
tion.   

Repræsentanten for ejeren spurgte til, hvor det fremti-
dige skel vil komme til at gå. 

Partnerne blev enige om at se nærmere på placeringen 
af den fremtidige skelgrænse, når der foreligger et de-
tailprojekt.  

Repræsentanten for ejeren gjorde opmærksom på risi-
koen for brud på molen.  

Femern A/S oplyste, at det er Femern A/S’ ansvar at 
sikre molens stabilitet. Der vil blive taget højde for 

dette i detailprojektet, og det blev tilkendegivet, at Fe-
mern A/S ønsker en løbende dialog med ejeren.  

Repræsentanten for ejeren ønskede oplyst hvilke kø-
retøjer, der vil kunne køre over broen ved den fremti-
dige kanal.  

Femern A/S oplyste, at man ikke har specificeret 
hvilke køretøjer, der vil kunne køre over broen, men 
at det med sikkerhed vil være muligt for mindre ar-
bejdskøretøjer. Femern A/S oplyste endvidere, at der i 
anlægsfasen vil blive oprettet en alternativ adgangsvej 
til molen.  

Repræsentanten for ejeren stillede spørgsmål til, hvor-
vidt der skal være offentlig adgang til molen.  

Femern A/S oplyste, at der på nuværende tidspunkt er 
offentlig adgang til den ene mole, men at Femern A/S 
ikke vil stille krav herom. 

Femern A/S frafaldt anmodningen om ekspropriation 
af vejret over ejendommen til arbejdsområdet ved 
havnen.  

Herefter afsluttedes dagens møde.

 

Henrik Hansen 

/Silja Plohmann 

 

 

Fredag den 15. november 2019 kl. 9.00 samledes 
kommissionen ved ejendommen Strandholmsvej 2, 
4970 Rødby for at fortsætte besigtigelsen i anledning 
af anlægget af en fast forbindelse over Femern 
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov 
nr. 575 af 4. maj 2015. 
Deltagerne var de samme som under besigtigelsen den 
14. november 2019, bortset fra Gert Mortensen, der 
ikke deltog denne dag.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Silja Plohmann.  

Ved dagens møde besigtigedes de ejendomme, som de 
respektive ejere havde anmodet kommissionen om at 
besigtige. Herudover afholdte kommissionen møder 
på Femern A/S’ infocenter, Vestre Kaj 50C, 4970 
Rødby, med de ejere, der havde anmodet kommissio-
nen herom.  

Følgende passerede: 

 

Besigtigelse og møde med ejer af matr.nr. 12a, 12h, 
112b og 14h Rødby Markjorder 
Ejer: Flemming Frederik Eriksen  

Mødested: Strandholmsvej 2, 4970 Rødby 

Ejeren udtrykte bekymring for, at lastbiltrafikken til 
projektområdet vil benytte nødruten via Strandholms-
vej, da dette vil være den korteste rute. Endvidere ud-
trykte han bekymring for, hvorvidt vand- og fiberled-
ningen til ejendommen vil blive berørt af anlægsarbej-
derne. 

Femern A/S oplyste, at nødruten kun vil blive anvendt 
i nødstilfælde, og at entreprenørenes lastbilchauffører 
vil blive instrueret herom. Femern A/S oplyste endvi-
dere, at projektet ikke berører ejers vand- eller fiber-
ledning.   

Ejeren spurgte til placeringen af vigelommerne på 
Strandholmsvej og henviste til, at Femern A/S tidli-
gere havde oplyst, at vigelommerne alene var midler-
tidige.  
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Femern A/S oplyste, at Lolland Vand A/S ønsker, at 
vigelommerne er permanente, men at Femern A/S vil 
undersøge, om dette er nødvendigt.  

Ejeren anmodede om, at placeringen af vigelomme 3 
ændres, således at vigelommen begynder ved det tre-
kantformede areal udfor indkørslen til matr.nr. 112a 
Rødby Markjorder.  

Femern A/S tilkendegav, at man vil undersøge, om 
placeringen af vigelommen kan ændres.   

Ejerens repræsentant spurgte til, om ejeren under an-
lægsarbejderne vil have adgang til marken ved byg-
ningerne. 

Femern A/S svarede bekræftende på dette og oplyste, 
at anlægsarbejderne forventes påbegyndt efter høst 
2020. 

Ejeren anmodede om, at den midlertidige vandledning 
flyttes til en placering på østsiden af Strandholmsvej. 

Femern A/S oplyste, at dette ikke er muligt, da det vil 
være til gene for flere andre lodsejere.  

Besigtigelse af matr.nr. 17a og 17b Rødby Mark-
jorder 
Ejer: Kjeld Rud Hansen 

Mødested: Ottelundevej 1, 4970 Rødby 

Ejeren gjorde opmærksom på, at matr.nr. 17b Rødby 
Markjorder bliver gennemskåret af jernbanen, hvor-
ved han får en omvej på 7-10 km til den afskårne del 
af matr. nr. 17b syd for den nye jernbane. Han er der-
for interesseret i en jordfordeling. 

Kommissarius tilkendegav, at det vil være ideelt med 
en jordfordeling i forbindelse med ekspropriationen, 
men hvis dette ikke er muligt, kan det måske være en 
mulighed, at restarealet eksproprieres som afskåret 
areal. 

Ejeren oplyste, at han ikke umiddelbart er interesseret 
i at afgive areal, hvis han ikke samtidig modtager et 
erstatningsareal.  

Femern A/S gjorde opmærksom på, at adgangsvejen 
fra bygningerne til matr.nr. 17b under den eksiste-
rende bane forventeligt vil kunne opretholdes i 1-2 år 
efter ekspropriationen, da den nye bane først vil blive 
anlagt på et senere tidspunkt. Adgangsvejen vil såle-
des forventeligt blive opretholdt, indtil jordfordelin-
gen er gennemført.  

Ejeren tilkendegav, at han ikke ønsker, at den private 
fællesvej på matr.nr. 17a forbi hans bygninger og gen-
nem gårdspladsen skal anvendes til arbejdskørsel til 

de afskårne arealer mellem den eksisterende og den 
nye bane, bl.a. fordi oversigtsforholdene ved laden er 
dårlige ved kørsel med større landbrugsmaskiner. Eje-
ren ønsker derfor en forkøbsret til de afskårne arealer 
mellem nyt og gammelt banetracé.  

Femern A/S oplyste, at man ikke på nuværende tids-
punkt har fastlagt de nærmere planer for de afskårne 
arealer. 

Femern A/S tilkendegav, at man har noteret sig eje-
rens ønske om forkøbsret, og at det vil blive undersøgt, 
om dette kan indgå som en del af jordfordelingspla-
nen. Femern A/S foreslog endvidere, at der alternativt 
kan etableres en ny adgangsvej uden om ejerens silo-
tank, parallelt med den eksisterende private fællesvej. 
Ejendommen vil stadig blive pålagt servitut om vejret, 
men dette vil blot være af formel karakter, idet det skal 
sikres i tilfælde af, at det afskårne areal mellem de to 
banetracéer overdrages til tredjemand.    

Ejeren oplyste, at han gerne vil overveje dette. Ejeren 
udtrykte i øvrigt bekymring for Næsbækkens og regn-
vandsbassinernes kapacitet.  

Femern A/S oplyste, at der alene vil blive udledt den 
tilladte vandmængde fra motorvejs- og banearealet. 
Femern A/S tilkendegav endvidere, at man endnu en 
gang vil undersøge, om regnvandsbassinerne har til-
strækkelig kapacitet. 

Besigtigelse og møde med ejer af matr.nr. 15c 
Rødby Markjorder 
Ejer: Hans-Peter Krag 

Mødested: Humlegårdsvej 6, 4970 Rødby 

Ejeren anførte, at restejendommen ved arealafståelsen 
bliver formindsket i en sådan grad, at den ikke længere 
vil være egnet til landbrugsdrift. Han ønsker derfor at 
modtage erstatningsjord på matr.nr. 15k i forbindelse 
med jordfordelingen både for det areal, der ekspropri-
eres permanent, og for det midlertidige areal, som Fe-
mern A/S skal bruge i anlægsperioden, ligesom han 
også er interesseret i at købe jord fra Femern A/S alle-
rede nu, hvis det er muligt. 

Femern A/S tilkendegav, at man har noteret ejerens 
ønsker og vil undersøge muligheden for, at disse efter-
kommes.      

Ejeren spurgte til, hvornår der eksproprieres, og hvor-
dan han skal forholde sig til dyrkning og høst.  

Femern A/S oplyste, at ekspropriationen finder sted i 
juni 2020, og at ejeren blot skal dyrke og høste som 
sædvanligt. Ejeren vil således modtage erstatning for 
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eventuelle afgrødetab som følge af ekspropriationen 
og anlægsarbejderne.  

Ejeren spurgte til, hvorfor det er nødvendigt at bruge 
midlertidigt arbejdsareal på hans ejendom i forbin-
delse med renoveringen af vandløbet i ejendommens 
sydlige skel, da Femern A/S ejer matriklen på den an-
den side af åen. Ejeren anmodede derfor om, at Fe-
mern A/S alene foretager renovering af åen fra deres 
egen ejendom.  

Femern A/S oplyste, at dette desværre ikke er muligt, 
da det er nødvendigt, at man kan arbejde på begge si-
der af åen, og derfor skal bruge arbejdsareal på ejers 
ejendom.  

Møde med ejeren af matr.nr. 1ca Højbygård Hgd, 
Tågerup  
Ejer: Torben Frandsen 

Mødested: Femern A/S’ infocenter, Vestre Kaj 50C, 
4970 Rødby 

Ejeren og dennes repræsentant anmodede om, at pla-
ceringen af vandhul nr. 14 ændres, og de fremkom i 
den forbindelse med 4 alternative placeringer:  

• på matr.nr. 34 Ringsebølle By, Ringsebølle  
• på matr.nr. 1cø Højbygård Hgd, Tågerup 
• på matr. nr. 9e Ringsebølle By, Ringsebølle 
• på matr.nr. 25a Sædinge By, Sædinge  

Femern A/S tilkendegav, at man gerne vil undersøge 
muligheden for at flytte vandhullet til et af de foreslå-
ede steder.  

Ejeren spurgte til plejepligten for vandhullet. 

Femern A/S oplyste, at Femern A/S har plejepligten, 
indtil vandhullet har opnået standarden for fredede na-
turområder. Det tager sædvanligvis 10 år, og i denne 
periode vil Femern A/S to gange om året sende nogen 
ud for at besigtige vandhullet. Femern A/S understre-
gede, at ejeren på intet tidspunkt har plejepligten. Eje-
ren skal således alene overholde bestemmelserne i ser-
vitutterne, og når vandhullet har opnået standarden for 
fredede naturområder, skal ejeren følge de forskrifter, 
der gælder herfor.  

Møde med ejeren af matr.nr. 11a Ringsebølle By, 
Ringsebølle 
Ejer: Morten Clausen  

Mødested: Femern A/S’ infocenter, Vestre Kaj 50C, 
4970 Rødby 

Ejeren ønskede oplyst, om vandhullerne nr. 12 og 13 
vil blive placeret så tæt på hinanden som muligt.  

Femern A/S oplyste, at de vil blive placeret lige ved 
siden af hinanden.  

Ejeren tilkendegav, at han foretrækker, at adgangsve-
jen til vandhullerne kommer til at gå langs åen via 
Egebyvej, således at den ikke gennemskærer marken.  

Den ledende landinspektør henviste til, at Femern A/S 
eventuelt kan bruge en anden ordlyd i servitutteksten 
på denne ejendom, hvorefter ejeren har mulighed for 
at anvise en alternativ vejadgang til vandhullerne.  

Femern A/S tilkendegav, at man vil undersøge dette, 
men at det kan være nødvendigt at anvende den pro-
jekterede adgangsvej i forbindelse med anlæggelsen af 
vandhullerne. Femern A/S vil i så fald søge at køre i 
de eksisterende sprøjtespor. Femern A/S oplyste, at 
anlægsarbejdet forventes at vare ca. 1 uge.  

Ejeren spurgte til, om vandhullerne vil blive overdra-
get til tredjemand, og hvor længe et vandhul skal pas-
ses.  

Femern A/S oplyste, at vandhullerne ikke vil blive 
overdraget til tredjemand, og at det således er ejeren, 
der skal sørge for, at servitutbestemmelserne vedrø-
rende vandhullet overholdes. Der pålægges ikke eje-
ren en plejepligt, men ejeren vil skulle følge de for-
skrifter, der gælder for § 3- områder. 

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, som Femern 
A/S gav ved besigtigelsen om at se nærmere på en 
række fremsatte forslag og ønsker, herunder om flyt-
ning af vandhuller.  

Med de bemærkninger og ændringer der fremgår un-
der de enkelte ejendomme godkendte 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: 

Særlige bestemmelser 

Samtlige arealer, som berøres af anlægsprojektet i fase 
2, og som indgår i nærværende besigtigelsesforret-
ning, er angivet i nedenstående tabel. Tabellen giver 
en overordnet beskrivelse af, hvilke dele af projektet, 
der anlægges på den enkelte ejendom, og hvilke ek-
spropriationsindgreb, der er på de enkelte ejendomme. 

For hver berørt ejendom redegøres kort for de indgreb, 
der foretages. 
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Indgrebene vil først blive gennemført på ekspropriati-
onsforretningen, og der kan ske ændringer i beskrivel-
serne frem mod ekspropriationsforretningen.  

I beskrivelsen benyttes matrikelbetegnelsen og ejer-
navn til at identificere det areal, som er berørt af det 
konkrete indgreb. En ejendom kan omfatte flere ma-
trikelnumre, og beskrivelsen er ikke sorteret i ejen-
domsrækkefølge. Arealerne beskrives i stationerings-
rækkefølge. Ejerens navn er nævnt, så disse har nem-
mere ved at finde de matrikelnumre i nedenstående ta-
bel, som de selv ejer. 

Stationeringerne i de enkelte afsnit beskriver den sam-
lede udstrækning af hele det berørte areal. Det vil sige, 
at det eksproprierede areal ofte fylder væsentligt min-
dre end den angivne stationeringslængde. Hvis man 

skal have et indtryk af ekspropriationsindgrebenes 
omfang, skal man kigge på besigtigelsesplanerne. 

Stationeringen relaterer til besigtigelsesplanen, og sta-
tioneringen skal benyttes til at finde det konkrete areal 
på planen. 

Startpunktet for projektets stationering af jernbane og 
motorvej ligger på den tyske side. Lokale veje er an-
givet med en særskilt stationering.  

De enkelte afsnit starter med stationering. Efter angi-
velse af ejernavn nævnes hvilket ”delprojekt”, der er 
tale om (jernbane, motorvej, regnvandsbassiner mv.). 
Slutteligt beskrives ekspropriationsindgrebene. 

 

 

Gennemgang af ejendomsindgreb ud fra motorvejens eller jernbanens stationering. 

Matr.nr. 549h 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 28.820 – 30.150 v.s. 

Ejer: Scandlines Danmark A/S 

Ombygning af mole, etablering af kanal, tilsynshavn, opfyldning i forbin-
delse med nyt strandområde samt andre anlægsarbejder: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Afskårne arealer, der medeksproprieres: 

Motorvejens st. 29.410-29.450 v.s. 

Matr.nr. 549x 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.450 – 29.500 v.s 

Ejer: Femern Bælt A/S 

Etablering af kanal: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244k 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.050 – 29.150 v.s. 

Ejer: Det lollandske Digelag 

Oplagsplads til entreprenør 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 



 29 15.11.2019 
 

Matr.nr. 244ab 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.080 - 29.530 
Ejer: Femern Bælt A/S 
Jernbane og motorvej: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om vejret til ny pumpestation 

Matr.nr. 244z 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.150 - 29.290 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Motorvej: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244ef 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.150-29.190 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Produktionsområde: 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om vejret til og rundt om ny pumpestation 
Ny ejer af ny ejendom oprettet fra matr.nr. 244ef: 
Det Lollandske Digelag. 
Der etableres ny pumpestation. 

Matr.nr. 244el 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.100-29.500 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Produktionsområde: 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244æ 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.220 - 29.490 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Motorvej samt regnvandsbassin:  
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 549r Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 29.310 – 30.300 v.s. 
Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om vejret for Femern A/S hen over matr.nr. 549r 
Rødby Markjorder ad eksisterende privat fællesvej således, at mandskab mv. 
har adgang til vagtskibe m.m. ved havnen. 
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Matr.nr. 244ei-
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.325-29.500 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Produktionsområde: 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om vejret til ny pumpestation 

Matr.nr. 549u 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.430 – 29.830 v.s. 
Ejer: Lolland Kommune 
Etablering af kanal: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244ø 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.450 - 29.550 
Ejer:  Bach Gruppen Ejendomme A/S 
Adgangsvej til regnvandsbassin: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Eksisterende privat fællesvej nedlægges 

Litra ”aæ”. Kom-
munevej Østersøvej 

Jernbanens st. 29.480 - 29.580 
Ejer: Lolland Kommune 
Del af kommunevejen eksproprieres til motorvej og jernbane.  

Matr.nr. 244b 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.490 - 30.310 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Jernbane, motorvej, produktionsområde, ledningskorridor, cykelsti og ad-
gangsvej for personale, teknikareal til jernbane og forlagt Færgevej. Privat 
fællesvej, Strandholmsvej forlægges og tilsluttes forlagt Færgevej i dennes 
st. 1.240: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244an-
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.520 - 30.500 h.s. 
Ejer:  Femern Bælt A/S. 
Produktionsområde: 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges vejret ad ny 5.00 meter bred privat fællesvej for matr.nr. 
244at, 244au, 244fg, 244av og 244ey Rødby Markjorder frem til tilslutning 
til forlagt Færgevej i dennes st. 2.100 v.s. 
Der pålægges servitut om vandledning 
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Matr.nr. 244at 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.540 - 30.570 h.s. 

Ejer: Robert Rebien Kristensen 

Servitutter: 

Matr.nr. 244at Rødby Markjorder tildeles vejret hen over matr.nr. 244an 
Rødby Markjorder frem til tilslutning til forlagt Færgevej i dennes st. 2.100 
v.s. 

Matr.nr. 244aa 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st.  29.560 - 29.640 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Bl.a. adgangsvej til ledningskorridor: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 490 Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 29.630 – 29.650 v.s. 

Ejer: Lidsøparken A/S 

Udvidelse af vendeplads 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 250a 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st.  29.640 - 29.840 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Motorvej og adgangsvej til ledningskorridor: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr.nr. 244bd 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st.  29.660 - 29.990 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Jernbane, motorvej og teknikareal til jernbane: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om el-drift. 

Afskårne arealer, der medeksproprieres: 

Jernbanens st. 29.670 – 29.980 h.s. 
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Matr.nr. 244ae 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.800 – 30.260 v.s. 

Ejer: Lidsøparken A/S 

Adgangsvej til nyt landområde: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 249 Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st.  29.830 - 30.370 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Jernbane, motorvej, ledningskorridor og forlagt Færgevej: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om byggelinje. 

Afskårne arealer, der medeksproprieres: 

Jernbanens st. 29.980 – 30.200 h.s. 

Matr.nr. 244au 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 29.890 – 30.580 h.s. 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Produktionsområde: 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om vejret for matr.nr. 244fg, 244ex og 244ey Rødby 
Markjorder på eksisterende privat fællesvej langs det vestlige skel og på ny 
4.00 meter bred privat fællesvej langs det forlagte kommunevandløb. 

Matr.nr. 244au Rødby Markjorder tildeles vejret ad eksisterende privat fæl-
lesvej over matr.nr. 244fg, 244at og 244an Rødby Markjorder frem til tilslut-
ning til forlagt Færgevej i dennes st. 2.100 v.s. 

Matr.nr. 244dx 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.940 – 29.960 v.s. 

Ejer: Lidsøparken A/S 

Adgangsvej til nyt landområde: 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244et 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 29.950 – 29.960 v.s. 

Ejer: Lidsøparken A/S 

Adgangsvej til nyt landområde: 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 
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Matr.nr. 1eq Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 29.950 – 30.030 v.s. 

Ejer: Lalandia A/S 

Adgangsvej til nyt landområde: 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Der etableres ny permanent overkørsel 

Matr.nr. 1fq Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 29.960 – 29.980 v.s. 

Ejer: Lalandia A/S 

Adgangsvej til nyt landområde: 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 248 Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st.  30.150 - 30.340 v.s. 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Motorvej, forlagt Gl. Badevej og forlagt Færgevej: 

Hele matrikelnummeret eksproprieres permanent. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om byggelinje. 

Matr. nr. 549m 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 30.150 – 30.300 v.s. 

Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S 

Svingudretning, Færgestationsvej: 

Der eksproprieres permanent areal 

Matr.nr. 244ah 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st.  30.350 - 30.450 v.s. 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Motorvej: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Overkørsler: 

Eksisterende overkørsel til Færgevej i dennes st. 0.875 v.s. nedlægges og der 
etableres i stedet ny overkørsel til restejendommen fra kommunevejen Sulka-
vavej. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om byggelinje. 
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Matr.nr. 13a Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st.  30.360 - 31.470 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Motorvej, jernbane, Finlandsvejs Forlængelse, vigelomme nr. 5 langs 
Strandholmsvej v.s., jernbanens st. 30.760 – 30.810, adgangsvej til matr.nr. 
13e Rødby Markjorder, betalingsanlæg, rasteanlæg m.v., transformeranlæg, 
regnvandsbassin samt diverse anlæg til brug for drift og vedligehold (herun-
der faciliteter for told- og beredskabsmyndigheder): 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Eksisterende privat fællesvej til Strandholmsvej fra matr. nr. 13e Rødby 
Markjorder nedlægges og overgår til ejerens frie disposition. 

Ny overkørsel etableres til afskåret areal nord for Finlandsvejs forlængelse. 

Overkørsel retableres til afskåret areal nord for Finlandsvejs forlængelse. 

Servitutter: 

Der pålægges servitut om byggelinje samt servitut om vandledning. Af-
skårne arealer, der medeksproprieres: 

Jernbanens st. 30.580 – 30.600 h.s. 

Jernbanens st. 30.610 – 30.830 h.s. 

Finlandsvej Forlængelse st. 0.270 – 1.180 v.s. 

Matr.nr. 244bg 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 30.370 – 30.820 h.s. 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Forlagt Strandholmsvej, ændring af vandløbsprofil og udvidelse af Færgevej: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244e 
Rødby Markjorder 

Jernbanens st. 30.580 – 30.640 h.s. 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Adgangsvej til transformerstation: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 15c Rødby 
Markjorder 

Jernbanens st. 30.650 – 31.400 

Ejer: Hans-Peter Krag 

Motorvej, jernbane, forlagt kommunevej Strandholmsvej, beplantningsom-
råde (VVM) samt ændring af vandløbsprofil: 

Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. Ser-
vitutter: 

Der pålægges servitut vedr. beplantning 
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Matr.nr. 13c Rødby 
Markjorder 

Jernbanens st. 30.820 – 30.870 h.s. 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Jernbane: 
Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal. 

Matr.nr. 12a Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 30.100 – 32.070 v.s. 

Ejer: Flemming Frederik Eriksen 
Vigelommer nr. 1 og 2 langs Strandholmsvej henholdsvis st. 1.318 – 1.381 
v.s. og st. 1.507– 1.573 v.s.: 
Der eksproprieres permanent areal 

Matr.nr. 13b Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st.  31.050 - 31.120 h.s. 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Motorvej: 
Hele matrikelnummeret eksproprieres permanent. 

Matr.nr. 15k Rødby 
Markjorder 

Jernbanens st. 31.100 – 32.400 h.s. 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Motorvej, jernbane, helikopterlandingsplads, faunapassage og erstatnings-
vandhuller:  
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitutter om byggelinje, færdselsret, el-drift, vejret og erstat-
ningsnatur. 

Afskårne arealer, der medeksproprieres: 

Jernbanens st. 31.200 – 32.400 v.s. 

Motorvejens st. 31.360 – 31.680 v.s. 

Erstatningsvandhuller etableres her: 

Nr. 18: Jernbanens st. 31.400 – 31.440 h.s. 

Nr. 17: Jernbanens st. 31.500 – 31.570 h.s. 

Del af Strandholmsvej (privat fællesvej ”2”) langs eksisterende jernbane 
nedlægges. 

Matr.nr. 15p Rødby 
Markjorder 

Jernbanens st. 31.170 – 31.230 h.s. 

Ejer:  Femern Bælt A/S 

Ny tilslutning til Humlegårdsvej: 

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal 
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Matr.nr. 12h Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 31.200 – 31.990 v.s. 
Ejer: Flemming Frederik Eriksen 
Etablering af vigelomme nr. 4 Strandholmsvej st. 2.085 – 2.193 v.s.: 
Der eksproprieres permanent areal samt areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Overkørsler: 
Overkørsel i Strandholmsvej st. 0.930 v.s. retableres. 

Gennemgang af ejendomsindgreb ud fra motorvejens stationering. 

Matr.nr. 15u Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 31.550 - 31.630 v.s. 
Ejer:  Femern Bælt A/S 
Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal 

Matr.nr. 112b 
Rødby Markjorder 

Motorvejens st. 31.610 – 32.590 
Ejer: Flemming Frederik Eriksen 
Vigelomme nr. 1, 2 og 3 ved Strandholmsvej henholdsvis st. 1.318 – 1.381 
v.s., st. 1.507– 1.573 v.s. og st. 1.678 – 1.808 h.s.: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om vandledning 

Matr.nr. 14h Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 31.650 – 31.790 

Ejer: Flemming Frederik Eriksen 
Motorvej: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om byggelinje. 
Afskårne arealer, der medeksproprieres: 
Motorvejens st. 31.640 – 31.690 v.s. 
Motorvejens st. 31.670 – 31.760 h.s. 

Matr.nr. 85b Rødby 
Markjorder 

Motorvejens st. 31.960 – 32.100 v.s. 

Ejer: Jørgen Hansen Jaszczak 
Etablering af vigelomme nr. 4, Strandholmsvejs st. 2.085 – 2.193 v.s.: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Overkørsler: 
Overkørsler retableres 
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Gennemgang af ejendomsindgreb ud fra jernbanens stationering. 

Matr.nr. 17b Rødby 
Markjorder 

Jernbanens st. 32.000 – 33.000 
Ejer: Kjeld Rud Hansen 
Jernbane og to faunapassager: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om el-drift. 
Der pålægges servitut om færdselsret for matr.nre. 17b, 15k, 14h samt 14e 
Rødby Markjorder henover matr.nr. 17a Rødby Markjorder ad eksisterende 
privat fællesvej Ottelundevej fra tilslutningsanlægget og videre mod syd vest 
om Ottelundegård og videre mod syd ad eksisterende markvej gennem eksi-
sterende underføring under jernbanen. 
Afskårne arealer, der medeksproprieres: 
Jernbanens st. 32.300 – 33.000 v.s. 

Matr.nr. 14e Rødby 
Markjorder 

Jernbanens st. 32.020 – 32.110 v.s. 
Ejer: Femern Bælt A/S. 
Ejendommen får ændret sin adgang til offentlig vej. 
Eksisterende adgang til Strandholmsvej via privat fællesvej langs eksiste-
rende jernbane afbrydes. 
Ny adgang til offentlig vej etableres som en 5.00 meter bred færdselsret på 
eksisterende vej mod nord, under eksisterende jernbaneunderføring i jernba-
nens st. 32.400 v.s. Færdselsret bliver tildelt matre.nr. 14e Rødby Markjorder 
hen over matr.nre. 15k, 17b og 17a Rødby Markjorder frem til tilslutning til 
det nye tilslutningsanlæg ved Ottelundevej. 

Matr.nr. 7k Tågerup 
By, Tågerup 

Jernbanens st. 32.620 – 33.240 
Ejere: Helene Teichert Marcussen, Søren Teichert Marcussen, Jesper 
Teichert Madirazza Marcussen 
Jernbane, 2 regnvandsbassiner, forlægning af Næsbæk, etablering af fauna-
passage, arbejdsvej til entreprenør samt etablering af erstatningsnatur: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om el-drift. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur 
Afskårne arealer, der medeksproprieres: 
Jernbanens st. 32.910 – 32.950 v.s. 
Jernbanens st. 33.000 – 33.050 v.s. 
Jernbanens st. 33.080 – 33.100 h.s. 
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Matr.nr. 7a Tågerup 
By, Tågerup 

Jernbanens st. 33.040 – 33.940 
Ejer: Anders Julius Ploug  
Midlertidig adgang i anlægsperioden  
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 7b Tågerup 
By, Tågerup 

Jernbanens st. 33.040 – 33.140 h.s. 
Ejer: Femern Bælt A/S 
Midlertidig adgang i anlægsperioden  
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 7c Tågerup 
By, Tågerup 

Jernbanens st. 33.050 – 33.450 
Ejer: Anders Julius Ploug 
Jernbane og adgangsvej til regnvandsbassiner: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om el-drift. 

Ejendomsindgreb ud fra kommunevej Færgevejs stationering. 

Matr.nr. 271h 
Rødby Markjorder 

Færgevej st. 0.720 – 0.850 v.s. 
Ejer: Dansk ABC Holding ApS 
Forlagt Færgevej, forlagt Finlandsvej og ændring af Sulkavavej: 
Der eksproprieres permanent areal og areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 244bk 
Rødby Markjorder 

Færgevej st. 1.770 – 2.010 v.s. 
Ejer: Femern Bælt A/S 
Etablering af midlertidig vandledning: 
Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal 
Servitutter: 
Der pålægges servitut om vandledning 

Ejendomsindgreb ud fra Finlandsvejs (matr.nr. 271i Rødby Markjorder) stationering 

Matr.nr. 13e Rødby 
Markjorder. 

Finlandsvej st. 650 – 760 h.s. 
Ejer: Boet efter Søren Søndergaard Clausen.  
Eksisterende adgang via privat fællesvej til Strandholmsvej nedlægges og 
ejendommen får i stedet ny adgang til offentlig vej med tilslutning til Fin-
landsvejs Forlængelse i st. 0.750 h.s. og tildeles vejret ad ny 5.00 meter bred 
privat fællesvej over matr.nr. 13a Rødby Markjorder 
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Ejendomsindgreb, etablering af vandhuller mv., ingen stationering angivet  

Matr.nr. 30be 
Hyldtofte By, 
Tågerup 

Ejer: Jens Johan Doll 

Etablering af vandhul (vandhul nr. 11): 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 11 og erstatningsnatur. 

Matr.nr. 30al Hyld-
tofte By, Tågerup 

Ejer: Jens Johan Doll 

Etablering af vandhul (vandhul nr. 11): 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 11 og erstatningsnatur. 

Matr.nr. 30bc 
Hyldtofte By, 
Tågerup 

Ejer: Grundejerforeningen Østersøbadet 

Færdselsareal til vandhul nr. 11 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 11. 

Matr.nr. 1du Lung-
holm Inddæmning, 
Tågerup 

Ejer: Grundejerforeningen Østersøbadet 

Færdselsareal til vandhul nr. 11 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 11. 

Matr.nr. 11a Rings-
ebølle By, Ringse-
bølle 

Ejer: Morten Clausen 

Etablering af 2 vandhuller (vandhul nr. 12 og 13) 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 12 og 13 og erstatningsnatur. 

Matr.nr. 1ca Højby-
gård Hgd. Tågerup 

Ejer: Torben Frandsen 

Etablering af vandhul (vandhul nr. 14) 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 14 og erstatningsnatur. 

Matr.nr. 306k 
Rødby Markjorder  

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 

Etablering af vandhul (vandhul nr. 19) 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 19 og erstatningsnatur. 
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Matr.nr. 8 Rødby 
Markjorder 

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 
Færdselsareal til vandhul nr. 19, 20 og 21 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 19, 20 og 21. 

Matr.nr. 245i Rødby 
Markjorder  

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 
Etablering af vandhul (vandhul nr. 20) 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 20 og erstatningsnatur. 

Matr.nr. 245lq 
Rødby Markjorder 

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 
Færdselsareal til vandhul nr. 20 og 21 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 20 og 21. 

Matr.nr. 245a 
Rødby Markjorder 

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 
Etablering af vandhul (vandhul nr. 21) 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 20 og 21 og erstatningsnatur. 

Matr.nr. 23 Rødby 
Fjord, Rødby Jorder 

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 
Færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23. 

Matr.nr. 1a Rødby 
Fjord, Rødby Jorder 

Ejer: Det Lollandske Digelag 
Færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23 
Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23. 

Matr. nr. 245d 
Rødby Markjorder 

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 

Færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23. 

Matr.nr. 8a Tjørne-
bjerg Gloslunde 

Ejer: Anders Nordtorp Henriksen 

Etablering af 2 vandhuller (vandhul nr. 22 og 23) 

Der eksproprieres areal til midlertidigt arbejdsareal og ret til pålæg af servi-
tut vedr. færdselsareal til vandhul nr. 22 og 23 og erstatningsnatur. 
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Matr. nr. 1a Lung-
holm Inddæmning, 
Olstrup 

Ejer: Nicolas E.C.P.J.D. de Bertouch Lehn 

Adgang til ny Strandholm Sø 

Der eksproprieres ret til pålæg af servitut vedr. adgang til ny Strandholm Sø 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.
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