
Bekendtgørelse 

 BESIGTIGELSE 
 

Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg  
Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby 

Delstrækning Lolland 
 
Nedenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af det danske 
jernbanelandanlæg mellem Orehoved og Holeby i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen, jf. 
lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg i Danmark.  
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører delstrækningen fra jernbanens krydsning af Holebyvej/Nystedvej til 
entreprisegrænsen mod Kyst-Kyst projektet nordøst for Rødbyhavn. 
 
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundheds-
myndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte. 
 
 

Torsdag den 24. juni 2021 
 
Forretningen begynder kl.10.00 med et offentligt møde på Højbygaard Papirfabrik, Fabriksvej 
2, 4960 Holeby, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i mar-
ken efter følgende tidsplan: 
 
Forretningen fortsætter ca. kl.12.00 med besigtigelse af delstrækningen fra kommunegrænsen 
mellem Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune til underføringen af Hen (st. 242.300 
- st.243.000). 
Mødested: Ud for ejendommen Nystedvej 14, Skottemarke, 4960 Holeby. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl.13.30 med besigtigelse af delstrækningen omkring Flårupvej og 
Gammelhøjvej (st. 243.000 – st. 244.287). 
Mødested: Underføringen af Flårupvej, Skottemarke, 4960 Holeby.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.00 med besigtigelse af delstrækningen fra vandløb 24,3 til 
Errindlevvej (st. 244.287 – st. 247.545). 
Mødested: Underføringen af Kærstrupvej, 4960 Holeby. 
 

 
Fredag den 25. juni 2021 

 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af delstrækningen fra Errindlevvej til Højby-
gårdvej (st. 247.545 – st. 250.073). 
Mødested: Overføringen af Sognevejen, 4895 Errindlev. 
 



 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.00 med besigtigelse af delstrækningen fra Højbygårdvej til 
Ladhavevej (st. 250.073 – st. 252.000). 
Mødested: Overføringen af Højbygårdvej 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 12.30 med besigtigelse af delstrækningen fra Ladhavevej til en-
treprisegrænsen mod Kyst-Kyst projektet (st. 252.000 – st. 253.338). 
Mødested: Overføringen af Ladhavevej 
 
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 fremgår 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  
 
Banedanmarks forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 
eftersyn på Lolland Kommune, Torvet 3, 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 20. maj 2021 

 
Henrik Hansen 

 

http://www.komoe.dk/
mailto:komoe@komoe.dk
http://www.komoe.dk/

