
Taksationskommissionen for
Nordsjælland I og II

Den 31. juli 2015 kl. 9.00 afholdt Taksationskommissionen for Nordsjælland I og II møde.

Der foretoges TK 7/2010 Erstatningskrav i anledning af 
ekspropriation til cykelsti mellem 
Græsted og Helsinge. 

Kommissionen bestod af formanden, dommer Charlotte Meincke, samt af medlemmerne 
Bent Hansen og Carsten Toft-Hansen.

For Gribskov kommune var mødt Torsten Forsberg og landinspektør Kristian Baatrup. 

Grundejeren Ole Sander Knudsen var mødt.

Sagens parter er indkaldt ved brev af 1. juni 2015.  

Det tidligere fremlagte var til stede. Endvidere fremlagdes mail af 4. januar 2012 med bilag
fra Ole Sander Knudsen.

De eksproprierede arealer med omgivelser, herunder revner to steder i husets bagvæg, 
blev besigtiget. De mødende havde lejlighed til at udtale sig.

Der var enighed om den tilbudte erstatning for arealafståelse og hækbeplantning stor 
14.343,60 kr. 

Sagen drøftedes.

Efter Taksationskommissionens tilkendegivelse forligtes sagen således, at Gribskov 
kommune betaler yderligere 5.000 kr. til Ole Sander Knudsen for et fældet bøgetræ og 
enkelte revner i husets indvendige bagvæg i køkken og bad.

Mødet fortsatte på Hindborgs ejendom.

Tilstede var samme fra Taksationskommissionen og kommunen.

Grundejerne Birgitte og Bjarne Hindborg var mødt tillige med advokatfuldmægtig Louise 
Ekstrand og deres nabo, Ole Nielsen.

Sagens parter er indkaldt ved brev af 1. juni 2015.  

Det tidligere fremlagte var til stede.



De eksproprierede arealer med omgivelser blev besigtiget og de mødende havde lejlighed 
til at udtale sig.

Kommunen lovede at fjerne ”pinde” på ejendommen og i øvrigt drøfte resten af projektets 
forløb med grundejerne. Kommunen vil endvidere lægge asfalt og sætte ”sikkerhedsrør” i 
hver side af indkørslen. 

Efterfølgende afholdtes forhandlingsmøde i Gribskov kommunes lokaler på rådhuset.  

Grundejerne fremlagde erstatningsopgørelse og nedlagde påstand om erstatning stor 
184.772 kr.

Kommunens repræsentanter fastholdt den tidligere tilbudte erstatning.

De enkelte poster i grundejernes erstatningsopgørelse blev gennemgået og begge parter 
udtalte sig herom. 

Sagen procederedes.

Herefter forlod parterne midlertidigt mødet.

Efter rådslagning og votering foreslog Taksationskommissionen sagen forligt således:

16 træer á 1.150 kr. (jf. forlig i Helsingør ret) 18.500 kr.
Læbælte ca. 250 m á 8.000 kr. pr. 50 m 40.000 kr.
Advokatomkostninger 15.000 kr.
Fremmøde   1.000 kr.
Areal 12.272 kr.
Eget arbejde med opfyldn. af huller   3.500 kr.
Manglende landbrugsstøtte   1.000 kr.

I alt 91.272 kr. 

Grundejerne accepterede Taksationskommissionens forligsforslag.

Sagen udsat til den 10. september 2015 på kommunens stillingtagen til kommissionens 
forligsforslag.

Mødet hævet.

Charlotte Meincke
Formand


