Bekendtgørelse

BESIGTIGELSE
Elektrificering af jernbanestrækningen
Roskilde – Kalundborg
Holbæk Kommune
På nedennævnte dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af elektrificeringen af jernbanestrækningen Roskilde – Kalundborg, jf. lov nr. 609 af 12. juni 2013. Forretningen vedrører pålæg af
servitut om eldrift, fældning af beplantning og erhvervelse af midlertidige adgangsveje til fældningsarbejder på en kortere delstrækning vest for Holbæk Station. Formålet med besigtigelsen er, at
ekspropriationskommissionen på baggrund af Banedanmarks præsentation og de fremkomne bemærkninger på forretningen skal tage stilling til det fremlagte projekt.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast
ejendom.
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte.

Mandag den 1. marts 2021
Besigtigelsesforretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde på Hotel Sidesporet, Ahlgade
1B, 4300 Holbæk, hvor projektet vil blive gennemgået.
Kommissionen vil efter det offentlige møde tage principiel stilling til Banedanmarks projektforslag.
Kommissionen vil som udgangspunkt ikke foretage en besigtigelse i marken, medmindre der fremsættes konkrete anmodninger herom på det offentlige møde eller ved indsendelse af anmodning
herom til kommissariatet forud for mødet. Ejendomme, der alene pålægges eldriftsservitut eller berøres i mindre omfang af fældning af beplantning, vil normalt ikke blive besigtiget.
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.
Der gøres opmærksom på, at ekspropriationskommissionens forretninger er undtaget fra det gældende
forsamlingsforbud, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 § 4, nr. 4.
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 bekendtgørelse.
Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigelsesprotokollen vil
blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk

Banedanmarks forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne,
Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk.
www.komoe.dk
Den 21. januar 2021
Henrik Hansen

