
 

 

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL 

vedr. 

ekspropriation til etablering af stianlæg ved Græsvej i Karise 

Åstedsforretning afholdt den 16. november 2020 
 

 

I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende etablering af stianlæg på del af den østlige side af Græsvej, 

blev der afholdt åstedsforretning med henblik på ved ekspropriation at gennemføre de arealerhvervelser og øv-

rige foranstaltninger, der vil være nødvendige for projektet.  

 

Ekspropriationen påtænkes gennemført med hjemmel i §§ 96-98 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 

om offentlige veje m.v.). 

 

For kommunen mødte byrådsmedlem Eli Jacobi Nielsen, seniorkonsulent John Birkegaard og landinspektør Vi-

beke Stærdahl Nielsen, LE34 A/S. 

 

Protokollen førtes af landinspektør Vibeke Stærdahl Nielsen. 

 

De ved forretningen berørte ejere og evt. brugere er indvarslet til åstedsforretningen ved e-boks af 19. oktober 

2020. 

 

Øvrig retlige interesserede er indvarslet ved offentlig bekendtgørelse på kommunens hjemmeside den 19. okto-

ber 2020. 

 

Mod forretningens lovlighed fremkom ingen indsigelser. 

 

Åstedsforretningen påbegyndtes kl. 10.00 og omfattede de i nævnte arealfortegnelse anførte løbenumre 1 og 2. 

 

Der blev redegjort for ekspropriationen og dennes nærmere omfang, herunder påvistes for de fremmødte, hvor-

ledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre ejendommen og rettigheder hertil. 

 

De fremmødte fik lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til 

at fremføre de synspunkter, der måtte have indflydelse på erstatningens størrelse.  

 

De under åstedsforretningen trufne aftaler i forbindelse med den påtænkte ekspropriation blev indgået under 

forbehold af ekspropriationens fremme på det under åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbe-

hold af politisk godkendelse. 

 

Fremlagt ved åstedsforretningen var Arealfortegnelse nr. 1 af 16. oktober 2020 og Ekspropriationsplan nr. 1 af 

16. oktober 2020.  



 

Lb.nr. 1:   Matr.nr. 23 Jørslev By, Karise 

Græsvej 1a, 4653 Karise 

 

Ejer: Hovedejendom opdelt i 3 ejerlejligheder 

 

Ejerlejlighed nr. 1 og nr. 3: Faxe Ældreboligselskab, cvr. 26451086 

Ejerlejlighed nr. 2: Faxe Kommune 

 

  

 

Følgende var mødt: Inger Andersen (formand for Faxe Ældreboligselskab), Kim Kristiansen (ejendomsmester), 

Ove Larsen (driftschef i Boligkontoret Danmark) og Benjamin Larsen (Vicevært) 

 

Protokol mm. ønskes fremsendt til: kkri@bdk.dk og ovla@bdk.dk og via e-boks. 

  

John Birkegaard redegjorde for stiprojektet, herunder beskrivelse af at den dobbeltrettede fællessti udføres med 

asfaltbelægning i en bredde på ca. 3 meter med græsrabat mellem kørebane og sti ved denne ejendom. 

Det blev aftalt, at Kim Kristiansen og Ove Larsen kontaktes af John Birkegaard for en gennemgang af detailpro-

jektet, når dette foreligger.  

 

De fremmødte spurgte, om der bliver etableret en afgrænsning (eksempelvis en hæk) mellem ejendommen og 

den kommende sti. John Birkegaard redegjorde for, at der er forskellige muligheder, men umiddelbart vil kom-

munen plante en bøgehæk. De fremmødte havde ønske om, at der bliver plantet en ensartet hæk på hele stræk-

ningen mellem ejendommen og stien, selvom en del af denne strækning ikke vedrører ekspropriationen. 

Inger Andersen spurgte, om ekspropriationen af de ca. 170 m2 påvirker bebyggelsesgraden. Til dette svarede 

John Birkegaard, at det gør det, men han kunne ikke præcis huske, hvad bebyggelsesprocenten er i lokalplanen 

og deraf, hvor mange m2 byggeret, det drejer sig om. Inger Andersen vil få et skriftligt svar herpå efter åsteds-

forretningen. 

 

John Birkegaard redegjorde for, at anlægsprojektet forventes at starte op til foråret og have en varighed af ca. 3 

måneder, dette betinget af, at ekspropriationen bliver politisk godkendt. Der vil gennem hele anlægsfasen være 

adgang til ejendommen. Ved adgangen til ejendommen (ind- og udkørsel) skal et skilt flyttes, lygtepæl kan umid-

delbart blive stående og adgangen vil blive markeret med kantsten i begge sider, hvilket ikke er tilfældet i dag.  

 

Ved ejendommens nordlige skel mod matr.nr. 9ll Karise By, Karise var de fremmødte enige om, at kommunen 

kan fælde de to yderste træer mod Græsvej, hvilket vil have en positiv indflydelse på det 3. træ i rækken med at 

”få plads”. 

 

For så vidt angår erstatning redegjorde Vibeke Stærdahl Nielsen, at kommunen var indstillet på at tilbyde en m2-

pris på 200 kr., som svarer til niveauet for m2-pris for boliger i området. Desuden er kommune indstillet på at 
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plante en bøgehæk som afgrænsning mellem hele ejendommens vestside mod den kommende sti. Dog ikke ved 

ind- og udkørslen til ejendommen og heller ikke nord for ind- og udkørslen, hvor der er eksisterende tæt beplant-

ning. De fremmødte havde ingen bemærkninger til erstatningsniveauet.  

 

Åstedsforretningen afsluttedes. 

 

 

 

Karise, d. 16. november 2020 

 

 

Vibeke Stærdahl Nielsen 

Landinspektør 

 


