
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 

219. hæfte 

Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 5. februar 2021 

Delstrækning Nr. Alslev By 

 

Fredag den 5. februar 2021 kl. 9.30 samledes kom-
missionen ud for ejendommen Nr. Alslev Langgade 
2A, 4840 Nørre Alslev for at afholde supplerende be-
sigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning 
af udbygning af banestrækningen Ringsted – Holeby, 
jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en 
fast forbindelse over Femern 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 de fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område ud-
tagne medlemmer, Bent Jørgensen og Johannes 
Studstrup. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

Som repræsentant for Guldborgsund Kommune mødte 
Evy Møller Nielsen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Lars Pedersen 
og byggeleder Hans Chr. Lollike.  

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

Kommissarius fremlagde brev af 2. februar 2021 fra 
Transportministeriet, hvori der er givet bemyndigelse 
til at nedsætte en ekspropriationskommission til afhol-
delse af de nødvendige ekspropriationer. På baggrund 
heraf afholdes kombineret besigtigelses- og ekspropri-
ationsforretning. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 
57, Ringsted-Femern Banen, udbygning af banestræk-

ningen Orehoved-Holeby, Nr. Alslev, supplerende be-
sigtigelses- og ekspropriationsforretning, med tilhø-
rende oversigts- og ekspropriationsplan, TSYDZ_1_ 
205800_001 dateret den 14. december 2020. 

Følgende passerede: 

Besigtigelse 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Banedanmark fremlagte projekt med de eventuelle 
ændringer og bemærkninger, som ekspropriations-
kommissionen finder er nødvendige. På den baggrund 
kan der efterfølgende ske ekspropriation. Kommissio-
nens beslutninger vil fremgå af forhandlingsprotokol-
len fra den supplerende besigtigelsesforretning. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentlig tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

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

Baggrund 

Der blev den 10. november 2015 afholdt besigtigel-
sesforretning på strækningen omkring Nr. Alslev i for-
bindelse med Banedanmarks anlægsprojekt for dob-
beltspor, elektrificering og hastighedsopgradering af 
jernbanen fra Ringsted til Holeby. 

Siden besigtigelsesforretningen har Banedanmark de-
tailprojekteret strækningen, og har følgende justerin-
ger og tilpasninger, der giver anledning til ændringer i 
de særlige bestemmelser, som ekspropriationskom-
missionen besluttede for projektet, jf. forhandlings-
protokollens 72. hæfte side 382 til 384. 

http://www.komoe.dk/
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Nedenfor beskrives ændringerne kort. 

Ændringer 

Rørpakke til Fibertransmission 

I forbindelse med implementering af Banedanmarks 
signalprogram etableres der i hele jernbanens længde 
en rørpakke, der bl.a. indeholder fibertransmission til 
styring af de fremtidige signalanlæg. 

Rørpakken graves som udgangspunkt ned langs jern-
banen på baneareal, men enkelte steder er der ikke 
plads på banearealet, og i Nørre Alslev skyldes det 
bl.a. den krydsende perrontunnel og en fjernvarmeled-
ning umiddelbart nord for perrontunnellen. Herudover 
gennemgraves hele stationsområdet ved anlægsarbej-
derne i 2021. 

I Nørre Alslev etableres rørpakken som en styret un-
derboring på langs af jernbanen, men ud for Nr. Alslev 
Jernbanegade 12 og mod syd etableres den uden for 
jernbanearealet. Rørpakken etableres under terræn på 
ejendommene matr.nr. 46b og 46ø Nr. Alslev By, Nr. 
Alslev. På strækningen ligger rørpakken mindst 3 me-
ter under terræn. 

Da rørpakken ligger i føringsrør mindst 3 meter under 
terræn, er der ikke knyttet særlige restriktioner vedr. 
beplantning mv. til anvendelse af arealet over lednin-
gen. Dog kan der ikke bebygges ovenpå rørpakken 
med konstruktioner, der kræver større udgravninger 
eller dyb fundering. 

Tilpasninger 

På besigtigelsesforretningen i november 2015 rede-
gjorde Banedanmark for anlægsprojektet og omfanget 
af forventede indgreb i den forbindelse.  

På lokaliteten omkring den private fællesvej Mosevej, 
Nørre Alslev, frafaldt Banedanmark et midlertidigt ar-
bejdsareal på matr.nr. 22gc Nr. Alslev By, Nr. Alslev, 
beliggende Mosevej 5, 4840 Nørre Alslev. Det har 
imidlertid vist sig nødvendigt at anvende Mosevej til 
adgangsvej i forbindelse med anlægsarbejdet. 

På ejendommen matr.nr. 46æ Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, Herthadalvej 1, 4840 Nørre Alslev er der behov 
for et permanent indgreb i forbindelse med etablering 
af baneafvandingen. 

Tegningsoversigt 

Besigtigelses- og ekspropriationstegning 

Kombineret besigtigelse og ekspropriation, 1:1000 
Tegningsnummer TSYDZ_1_205800_001 

 

Særlige bestemmelser 

For ejendomme som berøres af ændrede bestemmelser 
angives nedenfor samtlige 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 nedenstående særlige be-
stemmelser. 

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. 

Repræsentanter fra matr.nr. 22gc Nr. Alslev By, Nr. 
Alslev spurgte til muligheden for at modtage noget af 
Banedanmarks eventuelle overskudsord fra projektet 
til opfyldning på deres ejendom, så ejendommen bli-
ver mere plan. Banedanmark oplyste, at det sandsyn-
ligvis godt kan aftales mellem parterne.  

Banedanmark oplyste, at de forberedende anlægsar-
bejder starter op allerede medio februar 2021. Selve 
anlægsarbejderne starter 1. april 2021 med spærring af 
et spor. Fra 1. maj 2021 vil begge spor være spærret i 
forbindelse med anlægsarbejderne. Banedanmark op-
lyste endvidere, at der vil pågå en omfattende anlægs-
aktivitet på et relativt lille område. Der skal bl.a. flyt-
tes skinner, sveller, skærver og overjord fra banen.  

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen godkendte herefter det forelagte pro-
jekt, og fastsatte følgende særlige bestemmelser: 
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Særlige bestemmelser  

Stationering Matr.nr. og adresse Beskrivelse af areal og 
rettighedserhvervelse 

Lodsejer 

St. 205.934-205.980 bvs. Matr.nr. 46æ Nr. Alslev 
By, Nr. Alslev  

Herthadalvej 1 (4840) 

Der eksproprieres perma-
nent areal til banen.  

Der pålægges servitut om 
eldrift. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal, herunder 
areal til arbejdsplads. 

Sharmall Nirmala 
Ventzel Stilling 

St. 205.951-205.971 bhs. Matr.nr. 22gc Nr. Alslev 
By, Nr. Alslev  

Mosevej 5, (4840) 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal. 

I/S Ibsens Mose 

St.206.048-206.105 bhs Matr.nr. 46b Nr. Alslev By, 
Nr. Alslev 

Nørre Alslev Jernbanegade 
12, (4840) 

Der eksproprieres perma-
nent areal til banen. 

Der pålægges servitut om 
eldrift. 

Der pålægges servitut om 
FTN-rørpakke. 

Der eksproprieres midlerti-
digt arbejdsareal, herunder 
areal til arbejdsplads. 

Spurvevej Holding ApS 

St. 206.105-206.144 bhs Matr.nr. 46ø Nr. Alslev By, 
Nr. Alslev Nørre Alslev 

Langgade 2A (4840) 

Der pålægges servitut om 
eldrift. 

Der pålægges servitut om 
FTN-rørpakke. 

Ejerforeningen Det Røde 
Magasin 

Ekspropriation 

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-
numre, foretog kommissionen herefter den rekvire-
rede ekspropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 57 
under lb.nr. Fan-016, Fan-019, Fan-021, Fan-023, 
Fan-024, Fan-025, Fan-026 og Fan-046 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.   

Spørgsmål om ekspropriationens lovlighed skal ind-
bringes for domstolene inden 6 måneder efter ekspro-
priationsbeslutningen, jf. ekspropriationsproceslovens 
§ 26, stk. 1. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Fan-016, matr.nr. 20a Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Skjoldmosevej 16, 4840 Nr. Alslev 
Ejer: Christian Lanter-Mortensen, Herthadalvej 22, 
4840 Nørre Alslev. 

Banedanmark oplyste, at der er indgået aftale med eje-
ren om midlertidig brug af det i arealfortegnelsen an-
givne arbejdsareal. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. 

Erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal afreg-
nes med ejeren af Banedanmark. 
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Lb.nr. Fan-019, matr.nr. 21g Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Mosevej 2, 4840 Nr. Alslev 
Ejeren, Jannik Ricardo Hagner, Mosevej 2, 4840 Nr. 
Alslev mødte  

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

Parterne redegjorde for deres synspunkter. Ejeren 
spurgte, om der skal fjernes beplantning på hans ejen-
dom. Banedanmark oplyste, at der skal fjernes en stor 
del af beplantningen på ejendommen, og at der vil 
komme til at være en del anlægsaktivitet på ejendom-
men og på naboejendommen. Der opsættes bygge-
pladshegn i arbejdsarealets afgrænsning efter nærmere 
aftale. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Det 
blev aftalt, at samtlige douglasgraner i ejendommens 
sydlige ende, hvoraf en del står uden for arbejdsarea-
let, fjernes af Banedanmark. Et større asketræ i kant af 
arbejdsareal og skel mod matr.nr. 20a Nr. Alslev By, 
Nr. Alslev søges bevaret, men erstattes. Ejer flytter 
selv oplag på arbejdsareal.  

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse, 40 m2 á 150 kr.:.............  6.000 kr. 
For servitut om eldrift, 740 m2, 10.000 kr.  
for 401-1.000 m2: ........................................10.000 kr. 
For tab af beplantning: ................................35.000 kr. 
For øvrige ulemper, herunder midlertidig  
brug af arbejdsareal og for selv at flytte  
oplag på arbejdsareal: .................................20.000 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ...................     400 kr. 
I alt: .............................................................71.400 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. april 
2021. 

Jannik Hagner 

Lb.nr. Fan-021, matr.nr. 46æ Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Herthadalvej 1, 4840 Nørre Alslev 
For ejeren, Sharmali Nirmala Ventzel Stilling, Sct. 
Clemensvej 61 A, 4760 Vordingborg mødte ægtefælle 
Hans Erik Ventzel Nielsen. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt fra medio marts 2021 til ca. 1. november 2021. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende  

 

Forlig 

For arealafståelse, 50 m2 á 60 kr.: ..............   3.000 kr. 
For servitut om eldrift, 440 m2, 10.000 kr.  
for 401-1.000 m2: ....................................... 10.000 kr. 
For tab af beplantning: ...............................   2.000 kr. 
For midlertidig brug af arbejdsareal: .........   1.500 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ..................      200 kr. 
I alt: ............................................................ 16.700 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. april 
2021. 

Hans Erik Ventzel Nielsen 

Lb.nr. Fan-023, matr.nr. 46ad Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Hollandiavej 2, 4840 Nørre Alslev 
For ejeren, Agrovi I/S v/Nordsjællands Landbofor-
ening, Industrivænget 22, 3400 Hillerød mødte Lars 
Møller Andersen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. Det blev 
konstateret, at der ikke er beplantning, som skal fjer-
nes som følge af servitut om eldrift.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Fan-024, matr.nr. 46ac Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Hollandiavej 4, 4840 Nørre Alslev 
For ejeren, Agrovi I/S v/Nordsjællands Landbofor-
ening, Industrivænget 22, 3400 Hillerød mødte Lars 
Møller Andersen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. Det blev 
konstateret, at der ikke er beplantning, som skal fjer-
nes som følge af servitut om eldrift.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Fan-025, matr.nr. 46b Nr. Alslev By, Nr. Alslev 
For ejeren, Spurvevej Holding ApS, Nr. Alslev Jernba-
negade 12, 4840 Nørre Alslev mødte Bjarne Wulff. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt fra medio april 2021 til ca. 1. november 2021 
som adgang for entreprenøren til arbejder på banen. 
Arealet vil ikke blive afspærret, og vil som udgangs-
punkt kunne anvendes af ejeren i anlægsperioden. 

Banedanmark oplyste endvidere, at arealet bliver re-
tableret/udbedret såfremt der i forbindelse med brugen 
konstateres skader på asfaltbelægningen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 
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Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende  

Forlig 

For arealafståelse, 50 m2 á 300 kr.:.............15.000 kr. 
For servitut om eldrift, 490 m2, 10.000 kr. 
for 401-1.000 m2: ........................................10.000 kr. 
For servitut om fibertransmissionskabel,  
30 m2 á 35 kr.: ............................................  1.050 kr. 
For midlertidig brug af arbejdsareal: ..........  8.000 kr. 
Ejendomsskattekompensation: ...................  1.000 kr. 
I alt: .............................................................35.050 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. april 
2021. 

Bjarne Wulff 

Lb.nr. Fan-026, matr.nr. 46ø Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Nr. Alslev Langgade 2A, 4840 Nørre 
Alslev 
For ejeren, Ejerforeningen Det Røde Magasin, AD-
VICE Ejendomsadministration A/S, Rådhustorvet 4C, 
4760 Vordingborg mødte Erik Lise. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der blev indgået følgende  

 

Forlig 

For servitut om eldrift, 470 m2, 10.000 kr.  
for 401-1.000 m2: ....................................... 10.000 kr. 
For servitut om fibertransmissionskabel,  
80 m2 á 35 kr.: ............................................   2.800 kr. 
I alt: ............................................................ 12.800 kr. 

Erstatningen udbetales uden renter inden den 1. april 
2021. 

Erik Lise 

Lb.nr. Fan-046, matr.nr. 22gc Nr. Alslev By, Nr. Als-
lev, beliggende Mosevej 5, 4840 Nørre Alslev 
For ejeren, I/S Ibsens Mose, (administrator Per Jesper 
Jensen, Knud Olsensgade 15, 4840 Nørre Alslev) 
mødte Henry Foged, Palle Jørgensen og Søren Holm. 

Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet forventes an-
vendt fra 15. februar 2021 til udgangen af 2021 til brug 
for færdsel med arbejdskøretøjer til banen. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Da 
arealet til midlertidig brug er privat fællesvej, bliver 
der ikke tale om erstatning. Banedanmark udbedrer 
eventuelle skader på den private fællesvej, som den 
midlertidige brug måtte give anledning til. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.

 

 

 

 

Henrik Hansen 

Henning A. Rasmusen     Søren G. Nielsen     Bent Jørgensen     Johannes Studstrup 

Evy Møller Nielsen     Inger Juhl Larsen        Lars Pedersen 

/Iben Held Jensen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Mette Bergmann Andersen 


