
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 

218. hæfte 

Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 14. januar 2021 

Højspændingskabel til strømforsyning af jernbanen gennem Vordingborg By 

 
Torsdag den 14. januar 2021 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på parkeringspladsen ved DGI Huset Vor-
dingborg, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg for 
at afholde supplerende besigtigelses- og ekspropriati-
onsforretning i anledning af udbygning af banestræk-
ningen Ringsted – Holeby, jf. lov nr. 575 af 4. maj 
2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Fe-
mern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Henrik Hansen, de af transportmini-
steren udpegede medlemmer af kommissionen, Hen-
ning A. Rasmussen og Søren G. Nielsen, samt det fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område ud-
tagne medlem, Bent Jørgensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

For Banedanmark mødte byggeleder Philip Schou, 
byggeleder Tobias Kring Madsen, landinspektør 
Klavs Petersen og landinspektør Carsten Jørgensen. 
Endvidere deltog John Isaksen, Aarsleff. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

Kommissarius fremlagde brev af 11. januar 2021 fra 
Transport- og Boligministeriet, hvori der er givet be-
myndigelse til at nedsætte en ekspropriationskommis-
sion til afholdelse af de nødvendige ekspropriationer. 
På baggrund heraf afholdes en kombineret besigtigel-
ses- og ekspropriationsforretning. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 
59, Ringsted-Femern Banen, udbygning af banestræk-
ningen Ringsted – Vordingborg - højspændingstracé 
med tilhørende oversigts- og ekspropriationsplaner, 
TNORX_1_115500_001, TNORZ_1_115500_003, 

TNORZ_01_116300_001, TNORZ_1_117000_005, 
TNORZ_1_118000_008, TNORZ_1_119000_004 og 
TNORZ_1_120000_003 dateret den 1. december 
2020.  

Følgende passerede: 

Supplerende besigtigelse 

Kommissarius redegjorde for formålet med den sup-
plerende besigtigelsesforretning, der er at fastlægge 
og godkende det af Banedanmark fremlagte projekt 
med de eventuelle ændringer og bemærkninger, som 
ekspropriationskommissionen finder er nødvendige. 
På den baggrund kan der efterfølgende ske ekspropri-
ation. Kommissionens beslutninger vil fremgå af for-
handlingsprotokollen fra den supplerende besigtigel-
sesforretning. Protokollen vil blive fremsendt til de 
lodsejere, som er direkte indvarslet til besigtigelses-
forretningen. Endvidere vil protokollen blive offent-
ligt tilgængelig via kommissariatets hjemmeside: 
www.komoe.dk.  

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projek-
tet og fremlagde følgende oplysninger: 

Baggrund og beskrivelse af anlægsprojektet 

Baggrund og beskrivelse 

På den berørte delstrækning er der tidligere afholdt 
følgende besigtigelsesforretninger for arealerhver-
velse til gennemførelse af anlægsprojektet Ringsted 
Femern: 

• Vordingborg (Hæfte 69 – 8. marts 2016) 

• Vordingborg Station og Ny Næstvedvej (83. 
hæfte – 4. oktober 2016) 

http://www.komoe.dk/
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• Vordingborg Nord (129. hæfte – 28. og 29. 
september 2017) 

• Vordingborg By N Hæfte (158. hæfte - 30. no-
vember 2018) 

• Vordingborg By - Højspændingskabel vest for 
Vordingborg By (200. hæfte – 2. marts 2020) 

Materialerne kan ses via ekspropriationskommissio-
nens hjemmeside www.komoe.dk.  

Denne supplerende besigtigelses- og ekspropriations-
forretning vedrører dels et revideret ledningstrace for 
et højspændingskabel til elektrificeringen af jernbanen 
i forhold til Banedanmarks fremlagte projekt ved be-
sigtigelsesforretningen den 2. marts 2020 (200. hæfte) 
og dels et ledningstrace for placeringen af højspæn-
dingskablet på det sydlige stykke fra Vordingborg Sta-
tion til transformerstationen på Masnedø. 

I forhold til besigtigelsesforretningen er der nedenstå-
ende en beskrivelse af projektet for placeringen af høj-
spændingskablet samt særlige bestemmelser herfor.  

I forhold til ekspropriationen er vedlagt arealforteg-
nelse og ekspropriationsplaner gældende for de be-
rørte ejendomme.  

De berørte ejendomme er alle tidligere berørt af an-
lægsprojektet, så for den generelle projektbeskrivelse 
henvises til ovenstående materiale.  

Baggrunden for placeringen af kablet er, at hele den 
eksisterende jernbanestrækning mellem Ringsted og 
Holeby skal elektrificeres. Det medfører, at banen skal 
forsynes med et kørestrømsanlæg, herunder at der for 
hver 30-100 meter opsættes syv meter høje master på 
hver side af banen, at der etableres to fordelingsstati-
oner der leverer strøm til kørestrømsanlægget på 
strækningen mellem Ringsted og Femern, og at der 
etableres syv autotransformere. Kørestrømsanlægget 
skal forsynes med 25 kV strøm fra de to forsynings-
stationer via højspændingskabler. 

Den ene forsyningsstation ligger på Masnedø syd for 
Vordingborg og den anden ved Ringsted. I Vording-
borgområdet ligger nærmeste neutralsektion nord for 
Vordingborg.  

Der skal etableres et kabeltracé til placering af et 25 
kV kabel fra Masnedø forsyningsstationen og frem til 
neutralsektionen nord for Vordingborg. 

Banedanmarks detailprojektering viste i første om-
gang, at etablering og placering af kabeltracéet langs 
banestrækningen gennem selve Vordingborg by fra 
Brovejen til Vordingborg Station ikke var muligt uden 

betydelige arealindgreb og gener i anlægsperioden hos 
lodsejerne langs banestrækningen. Det var derfor i før-
ste omgang Banedanmarks vurdering, at det mindst 
indgribende projekt var at placere kabeltracéet på en 
strækning vest for Vordingborg by, hvor indgrebet 
fortrinsvis skete på eksisterende landbrugsarealer 
samt på enkelte erhvervs- og beboelsesejendomme.  

Der blev derfor den 2. marts 2020 afholdt besigtigel-
sesforretning (200. hæfte) for strækningen fra neutral-
sektionen nord for Vordingborg (st. 113.601) langs 
jernbanen til banens trace umiddelbart syd for Vor-
dingborg Station (st. 119.073). Det nordlige kabel-
tracé forløb langs banen, men fra st. 115.950 (nord for 
Brovejen/Kastrupvej) skulle kablet placeres bort fra 
banen, vest for Vordingborg by frem til st. 119.300 
ved Vordingborg Station, hvorfra kablet igen skulle 
placeres langs banen frem til transformerstationen på 
Masnedø. 

Ved besigtigelsesforretningen redegjorde Banedan-
mark for, at der langs en del af det planlagte lednings-
trace for højspændingskablet var placeret en gasled-
ning af stål. Umiddelbart efter forretningen viste de 
detaljerede beregninger for den sikkerhedsmæssige 
forsvarlige afstand mellem de 2 stålledninger at være 
væsentligt længere end forventet ved besigtigelsen, og 
udenfor de arealer Banedanmark havde fremlagt, og 
som ekspropriationskommissionen godkendte ved be-
sigtigelsen.  

Banedanmark besluttede på den baggrund at aflyse 
den efterfølgende ekspropriationsforretning på de 
ejendomme, hvor kablet og gasledningen skulle place-
res tæt på hinanden. Samtidig begyndte Banedanmark 
at udarbejde et revideret detailprojekt for strækningen 
for at undersøge alternative placeringer af kablet. Her-
under en placering hvor kablet følger jernbanen på 
hele strækningen, og hvor væsentlige arealindgreb for 
lodsejerne langs banen begrænses mest muligt i for-
hold til de øvrige tekniske, økonomiske og sikkerheds-
mæssige hensyn m.v. 

Banedanmarks samlede vurdering er herefter, at den 
mest hensigtsmæssige placering af højspændingskab-
let på den berørte strækning grundet sikkerhedsaf-
stande til gasledningen er langs jernbanen på hele 
strækningen. 

I forhold til besigtigelsesforretningen den 2. marts 
2020 anmoder Banedanmark ved nærværende besigti-
gelsesforretning derfor om en revideret projektgod-
kendelse for placeringen af højspændingskablet på 
strækningen mellem st. 115.503 – 119.285 og samti-

http://www.komoe.dk/
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dig om en projektgodkendelse for placering af lednin-
gen fra 119.285 – 120.349, hvor den reviderede detail-
projektering har vist, at der ligeledes er behov for are-
alindgreb på ejendomme langs banen.  

Den ændrede placering medfører samtidig, at der er 
ejendomme, hvorfra der er foretaget besigtigelse 
og/eller ekspropriation, som alligevel ikke vil blive 
berørt af anlægsprojektet. 

Den foreslåede placering fremgår af nærværende be-
sigtigelses- og ekspropriationsmateriale.  

Tegningsoversigt 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgende 
bilag: 

Besigtigelsestegninger 

Besigtigelse, Oversigtsplan - 1: 50.000 
tegningsnummer, TNORX_1_115500_001 

Ekspropriationsplan st. 115+500 – 116+450, 1:1.000 
tegningsnummer TNORZ_1_115500_003 

Ekspropriationsplan st. 116+300 – 117+300, 1:1.000 
tegningsnummer TNORZ_1_116300_001 

Ekspropriationsplan st. 117+100 – 118+050, 1:1.000 
tegningsnummer TNORZ_1_117000_005 

Ekspropriationsplan st. 117+900 – 119+050, 1:1.000 
tegningsnummer TNORZ_1_118000_008 

Ekspropriationsplan st. 118+900 – 120+000, 1:1.000 
tegningsnummer TNORZ_1_119000_004 

Ekspropriationsplan st. 119+900 – 120+600, 1:1.000 
tegningsnummer TNORZ_1_120000_003 

Ejendomsretlige forhold 

Når Ringsted-Femern Banen udbygges, opgraderes og 
elektrificeres må både offentlige og private ejendoms-
ejere afstå areal og rettigheder, hvor banen og tilhø-
rende tekniske anlæg skal placeres. Nogle arealer ek-
sproprieres permanent til brug for baneformål, nogle 
pålægges servitutter til fordel for Banedanmark mens 
andre arealer eksproprieres midlertidigt til arbejdsare-
aler.  

 

Arealer, der eksproprieres permanent, skal Banedan-
mark bruge til ekstra spor, elektrificering, ledninger, 
broer, regnvandsbassiner, teknikbygninger, køre-
strømsanlæg, støjskærme, adgangsveje, sneværnsbe-
plantning, servitutter til sikring af ledninger og master 
og anlæg mv.  
Generelt omkring de ejendomsretlige forhold, herun-
der servitutter og ledningsarbejder, henvises til besig-
tigelsesprotokollerne fra de tidligere besigtigelsesfor-
retninger.  

Ekspropriationer 

I henhold til lov om anlæg og drift af en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark vil de nødvendige arealer og rettigheder 
blive erhvervet ved ekspropriation efter reglerne i lov 
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom (Statsekspropriationsprocesloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til 
Statsekspropriationsloven. 

Under ”Særlige bestemmelser” er de ekspropriative 
indgreb for de enkelte berørte ejendomme oplistet. 

I Banedanmarks pjece ”Jernbanen og ekspropriation” 
er det beskrevet, hvordan ekspropriationsprocessen 
foregår. Pjecen er tilgængelig på Banedanmarks hjem-
meside www.banedanmark.dk. 

Supplerende besigtigelse på delstrækning Sjæl-
land-Vordingborg Vest 

Jernbanens kilometrering begynder i Km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster. 

På strækningen Vordingborg ved denne besigtigelses-
forretning har projektstationeringen udgangspunkt i 
km 115.503 og fortsætter til st. 120.349. 

Under de ”Særlige bestemmelser” fremgår det, hvilke 
ejendomme der berøres af projektet på denne dels-
trækning.  

Supplerende anlægsarbejde fra st. 115.503 – 
120.349 

Udover de tidligere eksproprierede forhold er der for 
denne besigtigelse følgende supplerende anlægsarbej-
der på delstrækningen vest for Vordingborg: 

 

Stationering Ombygningsaktivitet 

115.503 – 120.349 Der nedlægges elkabel langs jernbanen til brug for elektrificeringen af jernbanen. 

http://www.banedanmark.dk/
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Særlige bestemmelser 
Samtlige arealer, som berøres af anlægsprojektet som 
følge af denne besigtigelse, er angivet under ”Særlige 
bestemmelser”. 

For hver berørt ejendom angives det hvilke indgreb 
der foretages.  

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge: Perma-
nente indgreb, servitutpålæg, midlertidige arealer.  

Principper for stationering af særlige bestemmel-
ser 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigelses-
planerne og er anvendt i de særlige bestemmelser.  

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

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

Højre og venstre side er benævnt i forhold til stigende 
stationering i kørselsretningen fra Ringsted mod Ho-
leby. 

Den enkelte ejendom er stationeret og oplistet i for-
hold til indgrebets startstationering. 

Bemærkninger og spørgsmål til projektet 

Efter Banedanmarks gennemgang af projektet havde 
de fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom ingen bemærkninger eller spørgsmål til 
projektet. 

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen godkendte kommissionen herefter det 
forelagte projekt, og fastsatte følgende særlige be-
stemmelser: 

 

 

 

Særlige bestemmelser 

Vordingborg Kommune 

Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal – og 
rettighedserhvervelse 

Lodsejer 

St. 115.503-115.629 bvs. Matr.nr. 6ca, Kastrup 
By, Kastrup 

Sct.Clemensvej 50, 
4760 Vordingborg 

Der pålægges servitut vedr. 
ledning til elektrificering af 
banen. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 

St. 115.581-115.620 bvs. 

St. 115.690-115.896 bvs. 

St. 115.963-116.363 bvs. 

St. 116.377-116.477 bvs. 

St. 116.401-116.476 bvs. 

Matr.nr. 7000h, 7000i, 
7000s og del af 4d Ka-
strup By, Kastrup 

Kommunale stier 

Der pålægges bestemmelser 
vedr. ledning til elektrifice-
ring af banen. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 

St. 115.619-115.773 bvs. Matr.nr. 5ff, Kastrup 
By, Kastrup 

Svalevej, 4760 Vor-
dingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 
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St. 115.894-116.321 bvs. 

St. 116.366-116.462 bvs. 

St. 117.122-117.241 bvs. 

Matr.nr. 12a, 4dk og 
4dp Kastrup By, Ka-
strup 

Nygårdshave 6 

Der pålægges servitut vedr. 
ledning til elektrificering af 
banen. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Jørgen Egholm Jørgensen 

St. 116.321-116.365 bvs. Matr.nr. 4a Kastrup 
By, Kastrup 

Kastrupvej 42, 4760 
Vordingborg 

Der pålægges servitut vedr. 
ledning til elektrificering af 
banen. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Freja Thea Kuhlmann 
Thomsen 

og Thomas Damsgaard 

St. 116.363-116.377 bvs. Matr.nr. 7000r Kastrup 
By, Kastrup 

Kommunevej, Hoved-
akslen 

Der pålægges bestemmelser 
vedr. ledning til elektrifice-
ring af banen. 

Vordingborg Kommune 

St. 117.220-117.250 bvs. Matr.nr. 7000al Vor-
dingborg Markjorder 

Kommunevej, Brove-
jen 

Der pålægges bestemmelser 
vedr. ledning til elektrifice-
ring af banen. 

Vordingborg Kommune 

St. 117.422-117.635 bvs. Matr.nr. 4a Vording-
borg Markjorder  

Kullekærvej 4x, 4760 
Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 

St. 117.965-117.987 bvs. Matr.nr. 103 Vording-
borg Markjorder 

Aarsleffsgade 1, 4760 
Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 

St. 118.022-118.068 bvs. Matr.nr. 7000p Vor-
dingborg Markjorder 

Kommunevej, Aars-
leffsgade 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 

St. 118.031-118.069 bvs. Matr.nr. 7000ak Vor-
dingborg Markjorder 

Kommunevej, Næst-
vedvej 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Vordingborg Kommune 

St. 118.176-118.190 bhs. Matr.nr. 113 og 114 

Vordingborg Markjor-
der 

Kuskevej 1 A – L, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Professionshøjskolen Ab-
salon S/I 
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St. 118.199-118.223 bhs. Matr.nr. 102a og 102c 
Vordingborg Markjor-
der 

Kuskevej 1 A – L, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Professionshøjskolen Ab-
salon S/I 

St. 118.701-118.856 bhs. Matr.nr. 8g, 8h og 8t 
Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder 

Kuskevej 1 A – L, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Professionshøjskolen Ab-
salon S/I 

St. 118.894-118.963 bvs. Matr.nr. 67a Marien-
berg Hgd., Vording-
borg Jorder 

Marienbergvej 50, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Navn & Adr. beskyttelse 

St. 118.958-119.024 bvs. 

St. 119.401-119.418 bvs. 

Matr.nr. 45b Ore, Vor-
dingborg Jorder 

Marienbergvej 54-100, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Navn & Adr. beskyttelse 

St. 119.693-119.702 bvs. Matr.nr. 179f Ore, 
Vordingborg Jorder  

Marienbergvej 104, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Lidl Danmark K/S 

St. 119.697-119.712 bvs. Matr.nr. 179m Ore, 
Vordingborg Jorder 

Marienbergvej 108 – 
118, 4760 Vording-
borg 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

Mge Marienbergvej 108, 
Vordingborg ApS 

St. 120.292-120.349 bvs. Matr.nr. 1cb Masnedø, 
Vordingborg Jorder  

Viaduktvej 3, 4760 
Vordingborg 

Der eksproprieres perma-
nent areal til brug for tek-
nisk anlæg  

Anders Hoy 

Ekspropriation 

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-
numre, foretog kommissionen herefter den rekvire-
rede ekspropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 59 
under lb.nr. Von-033, Von-036, Von-050, Von-052, 
Von-053, Von-060, Vbn-012, Vst-011, Vst-012, Vst-
020, Vst-027, Vst-028, Vst-029, Mas-001, Vos-002, 
Vos-003, Vos-008, Vos-009 og Scv-009 opførte ejen-
domme.  

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 
ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 
kan efterfølgende fremsættes overfor kommissarius i 
henhold til ekspropriationsproceslovens § 21, idet 
krav skal være fremsat senest 1 år efter anlæggets fær-
diggørelse.   
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Spørgsmål om ekspropriationens lovlighed skal ind-
bringes for domstolene inden 6 måneder efter ekspro-
priationsbeslutningen, jf. ekspropriationsproceslovens 
§ 26, stk. 1. 

Følgende passerede: kendelse i sagen. 

Lb.nr. Von-050, matr.nr. 4dp, 4dk og 12a Kastrup By, 
Kastrup 
Ejeren, Jørgen Egholm Jørgensen, Nygårdshave 6, 
4760 Vordingborg mødte. 

Banedanmark oplyste, at der forventes anvendt et 
større areal til midlertidig brug end angivet i arealfor-
tegnelsen. Efter aftale med ejeren er arbejdet på ejen-
dommen allerede igangsat.  

Der eksproprieres i øvrigt som anført i arealfortegnel-
sen.  

Pålæg af servitut om højspændingskabel på et areal på 
140 m2 er en projektændring i forhold til det indgreb 
på ejendommen, som blev besluttet ved ekspropriati-
onsforretningen den 18. maj 2020, jf. forhandlingspro-
tokollens 203. hæfte s. 3. 

Parterne er enige om, at den allerede udbetalte erstat-
ning for servitut om højspændingskabel, der blev på-
lagt ejendommen ved forretningen den 18. maj 2020, 
men som ikke realiseres, anses for dækkende som er-
statning for servitutten, der pålægges et mindre areal 
af ejendommen, ved denne forretning. 
Erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal, herun-
der afgrødetab m.v., afregnes med ejeren af Banedan-
mark. 

Jørgen Jørgensen 

Lb.nr. Von-052, matr.nr. 4a Kastrup By, Kastrup 
Af ejerne, Freja Thea Kuhlmann Thomsen og Thomas 
Damsgaard, Kastrupvej 42, 4760 Vordingborg mødte 
sidstnævnte.  
Parterne redegjorde for deres synspunkter. 
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  
Der blev indgået følgende  

Forlig 
For servitut om højspændingskabel, 50 m2  
á 35 kr.: .........................................................1.750 kr. 
Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. marts 
2021. 
Erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal afreg-
nes med ejerne af Banedanmark. 

Thomas Damsgaard 

Lb.nr. Vst-027, matr.nr. 113 og 114 Vordingborg 
Markjorder, beliggende Kuskevej 1A-L, 4760 Vor-
dingborg 
Lb.nr. Vst-028, matr.nr. 102a og 102c Vordingborg 
Markjorder, beliggende Kuskevej 1A-L, 4760 Vor-
dingborg 
Ejer: Professionshøjskolen Absalon S/I, Slagelsevej 7, 
4180 Sorø. Birgitte Lunden Poulsen, chef for Facility 
Service, har i mail af 5. januar 2021 meddelt, at der 
efter aftale med Banedanmark ikke deltager nogen re-
præsentant for ejeren ved forretningen. 
Banedanmark oplyste, at arbejdsarealerne forventes 
anvendt i ca. 2 måneder (februar og marts 2021) til 
brug for færdsel med arbejdskøretøjer til banen. 
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Vst-029, matr.nr.8g, 8h og 8t Marienberg Hgd., 
Vordingborg Jorder, beliggende Kuskevej 1A-L, 4760 
Vordingborg 
Ejer: Professionshøjskolen Absalon S/I, Slagelsevej 7, 
4180 Sorø. Birgitte Lunden Poulsen, chef for Facility 
Service, har i mail af 5. januar 2021 meddelt, at der 
efter aftale med Banedanmark ikke deltager nogen re-
præsentant for ejeren ved forretningen. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt til udgangen af 2021.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal afreg-
nes med ejeren af Banedanmark. 

Lb.nr. Vos-002, matr.nr. 67a Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder, beliggende Marienbergvej 50, 4760 
Vordingborg 
For ejeren, Navn & Adr-Beskyttelse, mødte Finn Ly-
ders Larsen og Per Molin. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt i ca. 2 måneder (februar og marts 2021) til brug 
for færdsel med arbejdskøretøjer til banen. Banedan-
marks brug af arealet hindrer ikke ejeren i at benytte 
arealet som hidtil bortset fra mindre korte afbrydelser.  

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Erstatning for midlertidig brug af arbejdsarealet afreg-
nes med ejeren af Banedanmark. 
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Lb.nr. Vos-003, matr.nr. 45b Ore, Vordingborg Jor-
der, beliggende Marienbergvej 54-100, 4760 Vording-
borg 
For ejeren, Navn & Adressebeskyttelse, mødte Finn 
Lyders Larsen og Per Molin. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt i ca. 2 måneder (februar og marts 2021) til brug 
for færdsel med arbejdskøretøjer til banen. Banedan-
marks brug af arealet hindrer ikke ejeren i at benytte 
arealet som hidtil bortset fra mindre korte afbrydelser.  

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Erstatning for midlertidig brug af arbejdsarealet afreg-
nes med ejeren af Banedanmark. 

Lb.nr. Vos-008, matr.nr. 179f Ore, Vordingborg Jor-
der, beliggende Marienbergvej 104, 4760 Vording-
borg 
Ejer: Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding. 
Ejers advokat Thomas Bøgholm har i mail af 7. januar 
2021 meddelt, at der ikke møder nogen repræsentant 
for ejeren ved forretningen.  

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt i ca. 2 måneder (februar og marts 2021) til brug 
for færdsel med arbejdskøretøjer til banen. Banedan-
marks brug af arealet hindrer ikke ejeren i at benytte 
arealet som hidtil bortset fra mindre korte afbrydelser.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Vos-009, matr.nr. 179m Ore, Vordingborg Jor-
der, beliggende Marienbergvej 108-118, 4760 Vor-
dingborg 
Ejer: Mge Marienbergvej 108, Vordingborg ApS, 
Grønningen 25, 1270 København K. Ejendomsadmi-
nistrator Cecilie Samsøe Engmann har i mail af 21. de-
cember 2020 meddelt, at der ikke møder nogen repræ-
sentant for ejeren ved forretningen.  

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt i ca. 2 måneder (februar og marts 2021) til brug 
for færdsel med arbejdskøretøjer til banen. Banedan-
marks brug af arealet hindrer ikke ejeren i at benytte 
arealet som hidtil bortset fra mindre korte afbrydelser.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Mas-001, matr.nr. 1cb Masnedø, Vordingborg 
Jorder 
Ejeren, Anders Hoy, Viaduktvej 3, 4760 Vordingborg 
mødte 

Banedanmark fremlagde rettelsesblad til Fortegnelse 
nr. 59.  

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i rettelsesbladet til are-
alfortegnelsen.  

Da det eksproprierede areal er privat fællesvej, bliver 
der ikke tale om erstatning. 

Lb.nr. Scv-009, matr.6ca Kastrup By, Kastrup, belig-
gende Sct. Clemensvej 50, 4760 Vordingborg 
For ejeren, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 
43, 4760 Vordingborg mødte ingen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Banedanmark oplyste, at parterne søger at indgå en 
teknisk aftale, som omfatter samtlige kommunens 
ejendomme, der berøres af projektet, og som også om-
fatter erstatningsmæssige spørgsmål.  

Lb.nr. Von-033, litra ”i”, ”h”, ”s” og del af matr.nr. 
4d, Kastrup By, Kastrup. Kommunale stier  
Vejmyndighed: Vordingborg Kommune, Valdemars-
gade 43, 4760 Vordingborg  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Da de berørte arealer er kommunal sti, bliver der ikke 
tale om erstatning. 

Lb.nr. Von-036, matr.nr. 5ff Kastrup By, Kastrup, be-
liggende Svalevej, 4760 Vordingborg 
For ejeren, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 
43, 4760 Vordingborg mødte ingen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Banedanmark oplyste, at parterne søger at indgå en 
teknisk aftale, som omfatter samtlige kommunens 
ejendomme, der berøres af projektet, og som også om-
fatter erstatningsmæssige spørgsmål.  

Lb.nr. Von-053, litra ”r” Kastrup By, Kastrup. Kom-
munevej Hovedakslen 
Vejmyndighed: Vordingborg Kommune, Valdemars-
gade 43, 4760 Vordingborg.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 
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Lb.nr. Von-060, litra ”al” Vordingborg Markjorder. 
Kommunevej Brovejen 
Vejmyndighed: Vordingborg Kommune, Valdemars-
gade 43, 4760 Vordingborg  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Lb.nr. Vbn-012, matr.nr. 4a Vordingborg Markjorder, 
beliggende Kullekærvej 4x, 4760 Vordingborg 
For ejeren, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 
43, 4760 Vordingborg mødte ingen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er privat fællesvej, bliver der ikke 
tale om erstatning. 

Lb.nr. Vst-011, litra ”p” Vordingborg Markjorder. 
Kommunevej Aarsleffsgade 
Vejmyndighed: Vordingborg Kommune, Valdemars-
gade 43, 4760 Vordingborg  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Lb.nr. Vst-012, matr.nr. 103, Vordingborg Markjor-
der, beliggende Aarsleffsgade 1, 4760 Vordingborg 
For ejeren, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 
43, 4760 Vordingborg mødte ingen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Banedanmark oplyste, at parterne søger at indgå en 
teknisk aftale, som omfatter samtlige kommunens 
ejendomme, der berøres af projektet, og som også om-
fatter erstatningsmæssige spørgsmål.  

Lb.nr. Vst-020, litra ”ak” Vordingborg Markjorder. 
Kommunevej Næstvedvej 
Vejmyndighed Vordingborg Kommune, Valdemars-
gade 43, 4760 Vordingborg. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Da det berørte areal er vej, bliver der ikke tale om er-
statning. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.

 

Henrik Hansen 
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