
Bekendtgørelse 

 
SUPPLERENDE BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION 

 
Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt  

Jernbanestrækningen Hillerød - Snekkersten 
 
Nedenstående dag afholdes supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af nedlæg-
gelse af overkørsel 117, Toelt, jernbanestrækningen Hillerød-Snekkersten, jf. lov nr. 686 af 27. 
maj 2015 (jernbaneloven). 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører supplerende besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte Are-
alfortegnelse opførte ejendomme i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. 
   
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundheds-
myndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte. 
 
 

Tirsdag den 14. september 2021 
Supplerende besigtigelse 
 
Forretningen begynder kl. 9.30 med et offentligt møde ved Reerstrupvej 13, 3490 Kvistgård, 
nord for broen over jernbanen, hvor ændringerne til projektet vil blive gennemgået. 
 
Under forudsætning af kommissionens godkendelse vil der i umiddelbar forlængelse af besig-
tigelsen ske ekspropriation fra de berørte ejendomme, der er opført i Arealfortegnelsen, efter 
nedenstående tidsplan. 
 
Ekspropriation 
 
Forretningen begynder kl. 10.15 ved Reerstrupvej 13, 3490 Kvistgård, nord for broen over jern-
banen. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelsen under lb.nr.1.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.30 ved overkørsel 117, Toelt, ved ejendommen Toeltvej 15, 
3050 Humlebæk. 
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Arealfortegnelsen under lb.nr. 3, 4 og 
5. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 12.00 ved ejendommen Toeltvej 17, 3050 Humlebæk. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelsen under lb.nr. 2.  
 
Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde. 
 
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelses- og ekspropriati-
onsforretningen.  



 
Forslag til tekniske bestemmelser samt Arealfortegnelse (lb.nr. 1-5) med tilhørende planer er 
fremlagt til offentligt eftersyn på Helsingør Kommune, Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 
Helsingør og Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. 

 
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Rentemestervej 8, 2400 København NV. 
Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 

www.komoe.dk  
 

Den 10. august 2021 
 

Sine H. Kjeldsen 
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