
 

 
 

 

 

Ejvind Guldberg  

Solagervej 13 

4653 Karise  

 

 

 

 

 

Erstatningstilbud for afståelse af areal til anlæg sti ved Græsvej 

  

Idet der henvises til protokol fra åstedsforretning, den 16. november 2020 

fremsendes herved følgende erstatningstilbud: 

 

Lb. nr. 2 – Matr. Nr. 1l, Jørslev By - Karise 

 

Erstatningstilbud: 

 

Arealafståelse: 65 m2 erhvervsareal á 200 kr.  13.000 kr. 

Erstatning for fjernelse af beplantning:     2.000 kr. 

Samlede erstatning ved påtænkt ekspropriation:  15.000 kr. 

 

Nævnte erstatningstilbud er fremsat med forbehold for Byrådets 

godkendelse i forbindelse med en kommende beslutning om 

ekspropriation. 

 

Herudover blev mulighederne for etablering af et fortov - langs 

ejendommen matr. nr. 10 bk, Karise by, Karise - drøftet. 

Idet det eksisterende træhegn på nævnte strækning delvis er placeret på 

vejarealet vil der i forbindelse med det kommende anlægsarbejde kun 

være muligt at etablere et fortov i en bredde af ca. 0,9 m. 

Herudover vil det – grundet hegnets placering på vejarealet – på hjørnet af 

Solagervej/Græsvej - være nødvendigt at fjerne en strækning af ca. 10 m 

for at give mulighed for færdsel med større køretøjer. 

 

Begge parter kan derfor have en interesse i at finde en løsning, hvor 

hegnet placeres på ejers grund således, at der dels kan anlægges et 

bredere fortov – dels gives mulighed at udforme vejanlægget således, at 

svingradier kan tilpasses til de køretøjer, der færdes i erhvervsområdet. 

 

Faxe Kommune tilbyder derfor – på ekspropriationslignende vilkår – og med 

forbehold af Byrådets godkendelse følgende erstatning i relation til matr. nr. 

10 bh, Karise by, Karise – beliggende Solagervej 13: 

 

Arealafståelse: 30 m2 have/erhvervsareal a´ 200 kr.   6.000 kr. 

Erstatning for ekst. træhegn: 50 m á 700 kr.  35.000 kr. 

Ulempeerstatning:      4.000 kr. 

 

Samlede erstatning vedr. matr. nr.   45.000 kr.  

   

Postadresse: 

Center for Ejendomme 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev 

 

Telefon 56 20 29 00 

Telefax 56 20 30 90  

www.faxekommune.dk 

 

jobi@faxekommune.dk 

 

Dato 8. dec. 2020 

 



 

Såfremt der kan opnås enighed om foranstående aftale er Faxe Kommune 

indstillet på – uden beregning - at fjerne det eksisterende hegn inkl. 

fundament, således at der er klar til jeres opsætning af nyt hegn. 

 

Faxe kommune afholder landinspektørudgifter i forbindelse med de 

matrikulære ændringer ved arealoverførsler og skelændringer. 

   

Såfremt foranstående erstatningstilbud kan accepteres bedes dette gjort 

ved underskift af nærværende erstatningstilbud, der returneres til Faxe 

Kommune. 

 

Venlig hilsen 

 

John Birkegaard 

Seniorkonsulent  

Mobil tlf.: 61720927  

 

Dato…………….  

Foranstående erstatningstilbud accepteres  

 

Underskrift - ejer 

 

………………………………………….. 


