
 

 

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. 2:   Matr.nr. 1l Jørslev By, Karise 

Lucernevej 2, 4653 Karise 

 

Ejer: Ejvind Guldberg 

Solagervej 13 

4653 Karise 

 

   

 

Følgende var mødt: Ejvind Guldberg og Marianne Ørgaard 

 

Protokol mm. ønskes fremsendt til: maoea@faxekommune.dk 

 

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

asfaltbelægning i en bredde på ca. 3 meter på den østlige side af græsvej. For at få plads til stien, vil kørebanen 

blive rykket ca. 1 m mod vest og der etableres et fortov udfor denne ejendom. 

Grundet det nuværende skels placering i fortovsarealet ved Lucernevej 2 vil der være behov for at erhverve 

ekstra areal fra denne ejendom til anlægget.  

Det blev aftalt, at Ejvind Guldberg kontaktes af John Birkegaard for en gennemgang af detailprojektet, når dette 

foreligger.  

 

Ejvind Guldberg bemærkede, at han ikke ønsker et fortov og ikke kan se mening med etableringen. Desuden går 

der ingen på det eksisterende fortov. Marianne Nørgaard var enig og bemærkede, at der således bliver et fortov 

fra ingenting til ingenting. Desuden bliver der med dette projekt etableret en dobbeltrettet fællessti, så fodgæn-

gere har et fortov, de kan gå på der. 

 

Ved besigtigelse af afmærkning af det kommende skel bemærkede John Birkegaard, at den eksisterende beplant-

ning vil blive ryddet indtil det nye skel og lygtepælen, som står ved Lucernevejs udmunding i Græsvej vil forment-

lig blive flyttet. Ejvind Guldberg bemærkede, at han ønsker, at hele beplantningen med ca. 4 meters bredde skal 

fjernes (med rod) indtil det eksisterende hegn. Desuden ønsker han et nyt vedligeholdelsesfrit hegn (komposit i 

højden 1.80 meter) på hele strækningen langs ejendommen mod Græsvej, inklusiv langs ejendommen matr.nr. 

10bk Karise By, Karise, hvor det eksisterende plankeværk skal fjernes. 

 

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. Der tages udgangspunkt i erstatning for 

areal til brug for bolig i stedet for erhverv, da gældende lokalplan giver mulighed for, at der må opføres en bolig 

i tilknytning til virksomheden på ejendommen. Desuden vil der blive tilbudt en mindre erstatning for beplantnin-

gen, som fjernes. Ejvind Guldberg bemærkede, at han er indstillet på at indgå en aftale med kommunen om ikke 

at modtage et beløb for arealet, der eksproprieres og desuden at forære en strimmel jord fra ejendommen, 

matr.nr. 10bk Karise By, Karise til kommunen til brug for vejprojektet. Til gengæld skal kommunen stå for at 



 

etablere et nyt hegn på hele strækningen ud for ejendommen, matr.nr. 1l Jørslev By, Karise og matr.nr. 10bk 

Karise By, Karise mod Græsvej. Hvis prisen for et hegn overstiger prisen for arealerne, er Ejvind Guldberg indstillet 

på at betale differencen. John Birkegaard sagde afslutningsvis, at kommunen vil se nærmere på erstatningen og 

ser positivt på, at der kan indgås en aftale om erstatning.   

 

Åstedsforretningen afsluttedes. 

 

 

Karise, d. 16. november 2020 

 

 

Vibeke Stærdahl Nielsen 

Landinspektør 


