
Bekendtgørelse 

EKSPROPRIATION 
 

Sporrenovering af Østbanen  
Faxe Kommune 

 
Nedenstående dage afholdes ekspropriation i anledning af sporrenovering af Østbanen, jf. lov 
nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven).   
 
Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-
rende fast ejendom, omfatter ekspropriation af de i nedennævnte Arealfortegnelse nr. 5 opførte 
ejendomme i Faxe Kommune. 
 
 

Onsdag den 1. marts 2023 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 ved det berørte areal på ejendommen matr.nr. 13c St. Linde By, 
Karise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. F101. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 9.40 ved bygningerne på ejendommen Tinghusvej 6, 4653 Ka-
rise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. F102. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 ved bygningerne på ejendommen Tinghusvej 4, 4653 Ka-
rise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. F103. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.20 ved det berørte areal på ejendommen matr.nr. 12c Karise 
By, Karise (vest for jernbaneoverkørslen Dalbyvej). 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F104. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.15 ved bygningerne på ejendommen Drosselvej 39, 4653 Ka-
rise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelsen nr. 5 under lb.nr. 
F107. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.15 ved bygningerne på ejendommen Karl Af Rises Vej 10, 
4653 Karise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F108. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.00 ved det berørte areal på ejendommen matr.nr. 8a Karise 
By, Karise. 
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F105 og F116.  
 



Torsdag den 2. marts 2023 
 

Forretningen begynder kl. 9.00 ved bygningerne på ejendommen Banevej 2A-C, 4653 Karise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F110. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 9.50 på parkeringspladsen på ejendommen Solparken 1-32, 
4653 Karise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F111. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.50 ved bygningerne på ejendommen Møllevej 6C, 4653 Ka-
rise. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F114. 
 
Forretningen fortsætter kl. 12.45 ved det berørte areal på ejendommen matr.nr. 1c Jørslev By, 
Karise (på den del af arealet der er nærmest Møllevej). 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F115. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.45 ved jernbaneoverkørslen i st. 20.180 i Ganneskoven.  
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F118. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.15 ved det berørte areal på ejendommen matr.nr. 2f Tokke-
rup By, Faxe (sydøst for jernbaneoverkørslen Tokkerupvej). 
Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F119 og F121. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 16.10 ved det berørte areal på ejendommen matr.nr. 1i Tokke-
rup By, Faxe. 
Ekspropriationen vedrører den ejendom, der er opført i Arealfortegnelse nr. 5 under lb.nr. 
F120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
Arealfortegnelse nr. 5 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn på kommissaria-
tets hjemmeside. 
 

 
 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

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

 
Den 13. januar 2023 

 
Charlotte Münter  
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