Bekendtgørelse

BESIGTIGELSE
Lynetteholm
Anlæg af adgangsvej fra Prøvestenen til Refshaleøen

Nedenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af adgangsvej fra Prøvestenen til Refshaleøen, jf. lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm.
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom og vedrører alene anlæg af adgangsvejen fra Prøvestenen over Kraftværksøen og
til Refshaleøen i Københavns Kommune.
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte.
Onsdag den 22. september 2021
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde på parkeringspladsen nord for Refshalevej over for indkørslen til Lynetten Bådehavn (parkeringspladsen på den modsatte side af
bådehavnen), Refshalevej, 1432 København K, hvor projektet vil blive gennemgået.
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i marken efter følgende tidsplan:
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.00 med besigtigelse på Refshaleøen
Mødested: Ved broen over B&W’s tørdok, nær Refshalevej 191, 1432 København K
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.45 med besigtigelse af søterritoriet fra Kraftværksvej
Mødested: Kraftværksvej ved busvendeplads, nær Kraftværksvej 33, 2300 København S
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.30 med besigtigelse på Prøvestenen
Mødested: Prøvestensbroen ved indgangen til Meldgaard Miljø A/S, K-vej 1, 2300 København
S
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 bekendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigelsesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk

By- og Havn I/S’ forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på Borgerservice Sundby, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S.
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