
Bekendtgørelse 

EKSPROPRIATION 

 

Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg 

Udbygning af banestrækningen Orehoved-Holeby 

Delstrækning Nykøbing Falster By. Pålæg af servitut om eldrift 

 

Nedenstående dag afholdes ekspropriation i anledning af udbygning af det danske jernbane-

landanlæg 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, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-

rende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Fortegnelse nr. 61 opførte 

ejendomme i Guldborgsund Kommune og vedrører pålæg af servitut om eldrift. 

 

 

Tirsdag den 12. oktober 2021 

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på ejendommen Søvej 99, 4800 Nykøbing F.  

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-013. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 10.20 på ejendommen Søvej 97, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-014. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 10.40 på ejendommen Søvej 95, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-015. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.00 på ejendommen Søvej 93, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-016. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.20 på ejendommen Søvej 91, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-017. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 11.40 på ejendommen Søvej 89, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-018. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 12.00 på ejendommen Søvej 87, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-019. 

 

Forretningen fortsætter ca. kl. 12.20 på ejendommen Søvej 85, 4800 Nykøbing F. 

Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Fortegnelse nr. 61 under lb.nr. Nfb-020. 

 

 

 

 

 

 



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 sagen.  

 

Fortegnelse nr. 61 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Guldborgsund 

Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. 

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

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

www.komoe.dk  

 

Den 3. september 2021 

 

Henrik Hansen 
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