
 
Bekendtgørelse 

 

 

 
BESIGTIGELSE 

 
Nedlæggelse af overkørsel Hillerød – Snekkersten  

Fredensborg og Helsingør kommuner 
 
Nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsel på 
jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten samt anlæg af ny privat vej. jf. Lov nr. 686 af 27. maj 
2015. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom og vedrører overkørsel 117, Toelt, på jernbanestrækningen Hillerød - Snekkersten gennem 
Helsingør og Fredensborg Kommuner.  
 

Mandag den 31. august 2020 
 

Besigtigelsesforretningen begynder kl. 9.30 med offentligt møde på Simon´s Golf Club, Nybovej 5,  
3490 Kvistgaard, hvor projektet vil blive gennemgået.  
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken efter 
følgende tidsplan:  
 
Forretningen fortsætter cirka kl. 11.00. Forretningen vedrører ejendommene matr.nr. 2e og 
7a Toelt By, Humlebæk (Bakkegård) og matr.nr. 3p og 3q Reerstrup By, Tikøb (Bakkehøj), 
samt matr.nr. 2k m.fl. smst. (Buskebjerg) og matr.nr. 2g Toelt By, Humlebæk.  
Mødested: Indkørsel til Toeltvej 13, 3490 Kvistgaard. 
 
De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere. 
 
Enhver, der kan blive berørt af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. 
Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde. 
 

Grundejere m.fl., der efter det foreliggende projekt vil blive direkte berørt af anlægget, modtager et 
eksemplar af denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere og lejere om besigtigelsen. 
 

Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, og en 
udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne bekendtgørelse. 
Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigelsesprotokollen vil blive 
lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk. 
Besigtigelsesbog, forslag til tekniske bestemmelser, Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt, med 
tilhørende kortbilag er fremlagt til offentligt eftersyn i Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 
Kokkedal og Helsingør Kommune, Prøvestenen 52, 3000 Helsingør. 

 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne,  
Rentemestervej 8, 2400 København NV 

Tlf. 33 92 72 30 – komoe@komoe.dk  
 

Den 29. juni 2020 
 

Sine H. Kjeldsen 
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