
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 

Femern Bælt – forbindelsen (kyst-kyst)  
 
Nedenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlægget af en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015.   
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører projektets Fase 3, der omfatter de permanente anlæg vest/nordvest for 
den eksisterende jernbane, primært det nye tilslutningsanlæg til Sydmotorvejen. 
 
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundheds-
myndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte. 
 

Torsdag den 17. juni 2021 og fredag den 18. juni 2021 
 
Forretningen begynder den 17. juni 2021 kl. 10.00 med et offentligt møde i Femern A/S’ info-
center, Vestre Kaj 50C, 4970 Rødby, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
Efter det offentlige møde samt den følgende dag vil ekspropriationskommissionen i fornødent 
omfang holde individuelle møder med ejerne af de berørte ejendomme og foretage besigtigelse 
i marken efter nærmere aftale med de enkelte ejere. 
 
Formålet med besigtigelsen er, at ekspropriationskommissionen på baggrund af Femern A/S’ 
præsentation og de fremkomne bemærkninger skal tage stilling til det fremlagte projekt.  
 
De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere. 
 
Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. 
  
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere 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 be-
kendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigel-
sesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
 
Femern A/S’ forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 
eftersyn ved Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. 
 

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

Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 
www.komoe.dk  

 
Den 7. maj 2021 
Henrik Hansen 
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