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Ulla Cederberg
Dønnevældevej 70
3230 Græsted

Dato: 07-07-2014
J.nr.: 2014046

Ekspropriation, cykelsti langs Dønnevældevej I Græstedvej.

Kære Ulla Cederberg

I forlængelse af vores åstedsforretning d. 12.06.2014 fremsendes hermed kopi af protokol og de notater, jeg
gjorde mig under mødet.

Jeg håber, at det noterede er retvisende for drøftelserne, men såfremt du har væsentlige bemærkninger til
protokollen må du meget gerne skrive til mig inden for tre uger (nærmere betegnet inden d. 1. august).

Protokollen forelægges herefter for byrådet til endelig ekspropriationsbeslutning.

Ifred v,8nligsen

stia, Baatr p
fandirispektø

Jkb@lspkon.dk

Landinspektørkontoret

Baatrup & Thomsen AIS
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Tlf. 49 22 09 86
Fax.4926 6086
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GOleleje Centret
Alfavej 45
3250 GOleleje
Tlf. 4847 09 86

El København
Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tlf. 33 130986

Landinspektøraktieselskab
CVR nr. 18389398
Bank Nordea:
Reg. 2255
Konto 0274 311 274
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Protokol

over åstedsforretning afholdt i anledning af etableret sti mellem Græsted og Helsinge

Byrådet i Gribskov Kommune har på møde d. 28.04.14 truffet principiel beslutning om at
færdiggøre processen til implementering af stiplanen i Gribskov Kommune.
Implementeringen sikres ved gennemførelse af ekspropriationssag.

Foranlediget heraf afholdtes der d. 12.06.2014 åstedsforretning. Fremgangsmåden ved
ekspropriation og åstedsforretning afholdes efter reglerne om ekspropriation vedrørende fast
ejendom, jf. Lov om offentlige Veje, kap. 5.

TïI stede var:

Fra Gribskov Kommunes Byråd:
Brian Lyck Jørgensen

Fra Gribskov Kommune — Center for Bolig Vej og Vand:
Torsten Forsberg
Christian Sabber Jensen

Desuden deltog:
Landinspektør Kristian Baatrup

Protokollen blev ført af:
Landinspektø rassistent Rasmus Rask Søndergaard

Grundejere, der direkte berøres at anlægget, var indvarslet ved brev af 08.05.201 4. Øvrige med retlig
interesse var indvarslet ved oftentlig bekendtgørelse, annonceret stedlige nyhedsmedier, på kommunens
hjemmeside og ved offentlig fremlæggelse af ekspropriationsmaterialer på Gribskov Rådhus.

Der kom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed.
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Åstedsforretningen begyndte d 12.06.2014 kl. 09.00 og fandt sted på de berørte ejendomme, hvor det var
muligt at besigtige arealerne. De nye skel var forud for åstedsforretningen blevet afsat af
Landinspektørkontoret AIS. Planlagte tidspunkter fremgår af nedenstående:

Løbenr. Berørt ejendom Adkomsthaver Dato & Ca. tidspunkt for
(retlig interesse) besigtigelse

Kl.
60 1 m Dønnevælde By, Ulla Cederberg

Græsted Donnevældevej 70 torsdag d. 12.06.2014
(Donnevældevej 70) 3230 Græsted kl. 09.00

61 2e Hemmingstrup By, Anita Elisabeth Dorthea Høeg
Valby Hemmingstrupvej 1 torsdag d. 12.06.2014

fHemmingstrupvej 1) 3200 Helsinge kl. 09.30
Anita Elisabeth Dorthea Høeg

62 4d og 4h Sletelte By, Birgitte Hindborg
Valby Bjarne Hindborg torsdag d. 12.06.201 4

(Græstedvej 51) Græstedvej 51 kl. 10.00
3200 Helsinge

63 3d Sletelte By, Dan Eyvind Juul Malberg
Valby Græstedvej 39 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 39) 3200 Helsinge kl. 10.30

64 8k Nejlinge By, Jens Martin Dandanell
Helsinge Græstedvej 33 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 33) 3200 Helsinge kl. 11.00

Ved hvert besøg redegjordes for den påtænkte ekspropriation og for hvordan projektet ville berøre den
omhandlede ejendom.

De fremmødte ejere, brugere og andre interesserede fik lejlighed til at komme med bemærkninger til de
påtænkte foranstaltninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og fremføre de synspunkter som de
mente burde have indflydelse på erstatningens størrelse. Det blev oplyst, at ejere, lejere, brugere og andre
der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til åstedsforretningen eller inden for en frist
på tre uger efter de har modtaget kopi af protokollen til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte
foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de
synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens størrelse.

Det bemærkedes, at eventuelle under åstedsforretningen (og senere inden den endelige
ekspropriationsbeslutning) trufne aftaler om erstatningens størrelse — eller andre forhold i forbindelse med
den påtænkte ekspropriation — blev indgået under forbehold at ekspropriationens fremme på det under
åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbehold for byrådets endelige beslutning. Det blev
ligeledes præciseret, at størrelsen på de endelige erstatninger først kendes når det endelige projekt
foreligger og at eventuel godkendelse at erstatningsforslaget alene vedrører enhedspriser.

Ved åstedsforretningen var følgende dokumenter medbragt og kunne fremlægges:

1. Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol af 28.04.2014 om foreløbig ekspropriationsbeslutning (samt
den forudgående politiske beslutning i udvalgene).

2. Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer (udskrift at Lov om offentlige veje,
kapitel 5).
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3. Kopi af indkaldelse fremsendt til lodsejerne d. 08.05.2014

4. Arealfortegnelse

5. Ekspropriationsplan

Dokumenterne har tillige været fremlagt til offentligt eftersyn på Rådhuset i Helsinge fra tirsdag d.
06.05.2014 til torsdag d. 12.06.2014.
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Lobenr. 60
torsdag d. 12.06.2014 kl. 9.00.

Ejendommen matr.nr. im Donnevælde By, Græsted
(Dønnevældevej 70)

Ekspropriat:
Ulla Cederberg
Dønnevældevej 70
3230 Græsted

Mødt ved åstedsforretningen:
Ulla Cederberg og Bo Cederberg.

Ekspropriationskommitéen gennemgik projektet og påviste indgreb på den berørte ejendom.

Ekspropriationsindgreb og byrådets forslag tïl erstatning:

Ydelse Enhedspris m2lstMb.m. Erstatning

Arealafståelse 0 0 0

Ialt 0

(Eventuel justering af ejendomsskatten ved næste vurdering er indeholdt i erstatningen,
hvorfor der ikke foretages refusion el/er krav om tilbagebetaling.)

Adgangsforhold:

Der sker ingen ændring af adgangsforhold

Ekspropriats bemærkninger:
Det blev bemærket, at anlægge/se af cykelstien har frataget grundejer uforstyrret færden i egen have og
udsigt.
Grundejer har opført hegn i skel mod cyke/sti for at markere ejendomsgrænsen.
Grundejer fremførte at have haft udgifter til opførelse at hegn for Ca. 70.000 kr., hvilket grundejer mente
med rimelighed burde erstattes, idet hegnets opførelse er en konsekvens at cyke/stiens anlægge/se.

Ejer fremsatte følgende modforslag til erstatning, som byrådet bedes tage stil/ing til:

Ydelse Enhedspris m2/stMb.m. Erstatning

Udgifter til nyt hegn 10.000,00 10.000,00

I alt 10.000,00
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Ekspropriationskommitéens bemærkninger:
Det blev bemærket, at det var en mulighed at indgå aftale om erstatning af udgifter til hegn, men at det i
sidste ende er en politisk beslutning.

d 12.06.2014

ejer godkender ved signatur ekspropriationen og en erstatning på 70.000 kr.

Ulla Cederberg
som ejer af matr.nr. i m Dønnevælde By, Græsted

Ekspropriationskommitéens påtegning:
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Anita Elisabeth Dorthea Høeg
Hemmingstrupvej i
3200 Helsinge

Dato: 07-07-2014
J.nr.: 2014046

Ekspropriation, cykelsti langs Dønnevældevej I Græstedvej.

Kære Anita Høeg

I forlængelse af vores åstedsforretning d. 12.06.2014 fremsendes hermed kopi at protokol og de notater, jeg
gjorde mig under mødet.

Jeg håber, at det noterede er retvisende for drøftelserne, men såfremt du har væsentlige bemærkninger til
protokollen må du meget gerne skrive til mig inden for tre uger (nærmere betegnet inden d. 1. august).

Protokollen forelægges herefter for byrådet til endelig ekspropriationsbeslutning.

ed lig ilen

ri4Lrup
landi spekt r

kb@lspkon.dk

LandinspektØrkontoret

Baatrup & Thomsen AIS

www.landinspektorkontoret.dk
post@landinspektorkontoret.dk

HeIsingør E Grlbskov
Ole Rømers Vej 3 GOleleje Centret
3000 Helsingør Alfavej 4a
Tlf. 4922 0986 3250 GOleleje
Fax. 49 266086 Tlf. 4847 0986

København
Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tlf. 33 130986

Landinspektøraktieselskab
CVR nr. 183893 98
Bank Nordea:
Reg. 2255
Konto 0274 311 274
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Protokol

over åstedsforretning afholdt i anledning af etableret sti mellem Græsted og Helsinge

Byrådet i Gribskov Kommune har på møde d. 28.04.14 truffet principiel beslutning om at
færdiggøre processen til implementering af stiplanen i Gribskov Kommune.
lmplementeringen sikres ved gennemførelse af ekspropriationssag.

Foranlediget heraf afholdtes der d. 12.06.2014 åstedsforretning. Fremgangsmåden ved
ekspropriation og åstedsforretning afholdes efter reglerne om ekspropriation vedrørende fast
ejendom, jf. Lov om offentlige Veje, kap. 5.

Til stede var:

Fra Gribskov Kommunes Byråd:
Brian Lyck Jørgensen

Fra Gribskov Kommune — Center for Bolig Vej og Vand:
Torsten Forsberg
Christian Sabber Jensen

Desuden deltog:
Landinspektør Kristian Baatrup

Protokollen blev ført af:
Landinspektø rassistent Rasmus Rask Søndergaard

Grundejere, der direkte berøres af anlægget, var indvarslet ved brev af 08.05.2014. Øvrige med retlig
interesse var indvarslet ved offentlig bekendtgørelse, annonceret stedlige nyhedsmedier, på kommunens
hjemmeside og ved offentlig fremlæggelse at ekspropriationsmaterialer på Gribskov Rådhus.

Der kom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed.



LANDINSPEKTØR KO NTO RET

Åstedsforretningen begyndte d 12.06.2014 kl. 09.00 og fandt sted på de berørte ejendomme, hvor det var
muligt at besigtige arealerne. De nye skel var forud for åstedsforretningen blevet afsat af
Landinspektørkontoret AIS. Planlagte tidspunkter fremgår af nedenstående:

Lobenr. Berørt ejendom Adkomsthaver Dato & Ca. tidspunkt for
(retlig interesse) besigtigelse

Kl.
60 im Donnevælde By, Ulla Cederberg

Græsted Dønnevældevej 70 torsdag d. 12.06.2014
(Dønnevældevej 70) 3230 Græsted kl. 09.00

61 2e Hemmingstrup By, Anita Elisabeth Dorthea Høeg
Valby Hemmingstrupvej 1 torsdag d. 12.06.2014

(Hemmingstrupvej 1) 3200 Helsinge kl. 09.30
Anita Elisabeth Dorthea Høeg

62 4d og 4h Sletelte By, Birgitte Hindborg
Valby Bjarne Hindborg torsdag d. 12.06.207 4

(Græstedvej 51) Græstedvej 51 kl. 10.00
3200 Helsinge

63 3d Sletelte By, Dan Eyvind Juul Malberg
Valby Græstedvej 39 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 39) 3200 Helsinge kl. 10.30

64 8k Nejlinge By, Jens Martin Dandanell
Helsinge Græstedvej 33 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 33) 3200 Helsinge kl. 11.00

Ved hvert besøg redegjordes for den påtænkte ekspropriation og for hvordan projektet ville berøre den
omhandlede ejendom.

De fremmødte ejere, brugere og andre interesserede fik lejlighed til at komme med bemærkninger til de
påtænkte foranstaltninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og fremføre de synspunkter som de
mente burde have indflydelse på erstatningens størrelse. Det blev oplyst, at ejere, lejere, brugere og andre
der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til åstedsforretningen eller inden for en frist
på tre uger efter de har modtaget kopi af protokollen til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte
foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de
synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens størrelse.

Det bemærkedes, at eventuelle under åstedsforretningen (og senere inden den endelige
ekspropriationsbeslutn ing) trufne aftaler om erstatningens størrelse — eller andre forhold i forbindelse med
den påtænkte ekspropriation — blev indgået under forbehold af ekspropriationens fremme på det under
åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbehold for byrådets endelige beslutning. Det blev
ligeledes præciseret, at størrelsen på de endelige erstatninger først kendes når det endelige projekt
foreligger og at eventuel godkendelse af erstatningsforslaget alene vedrører enhedspriser.

Ved åstedsforretningen var følgende dokumenter medbragt og kunne fremlægges:

1. Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol af 28.04.2014 om foreløbig ekspropriationsbeslutning (samt
den forudgående politiske beslutning i udvalgene).

2. Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer (udskrift af Lov om offentlige veje,
kapitel 5).
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3. Kopi af indkaldelse fremsendt til lodsejerne d. 08.05.2014

4. Arealfortegnelse

5. Ekspropriationsplan

Dokumenterne har tillige været fremlagt til offentligt eftersyn på Rådhuset i Helsinge fra tirsdag d.
06.05.2014 til torsdag d. 12.06.201 4.
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Løbenr. 61
torsdag d. 12.06.2014 kl. 9.30

Ejendommen matr.nr. 2e Hemmingstrup By, Valby
(Hemmingstrupvej 1)

Ekspropriat:
Anita Elisabeth Dorthea Høeg
Hemmingstrupvej 1
3200 Helsinge

Mødt ved åstedsforretningen:
Anita Elisabeth Dorthea Høeg

Ekspropriationskommitéen gennemgik projektet og påviste indgreb på den berørte ejendom.

EksProDriationsindgreb oq byrådets forslag til erstatning:

Ydelse Enhedspris m2/stkllb.m. Erstatning

Arealafståelse ekskl. vej 13,00 51 663,00

Arealafståelse vej 0 12 0

Beplantning 3.000,00 i 3.000,00

I alt 3.663,00

(Eventuel justering af ejendomsskatten ved næste vurdering er indeholdt i erstatningen, hvorfor der ikke
foretages refusion eller krav om tilbagebetaling.)

Adgangsforhold:

Der sker ingen ændring af adgangsforhold

Ekspropriats bemærkninger:
Det blev bemærket, at der i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien blev fældet nogle gamle træer,
der ikke alene havde værdi i sig selv, men også fungerede som læhegn for træerne bagved.
Rækken af træerne bagved har ikke været/er ikke i stand til at overleve, efter fældningen af forreste
række, og derfor anslog Anita Høeg at have haft’ ville få udgifter til nye træer for Ca. 6.000 kr.
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Ejer fremsatte følgende modforslag til erstatning, som byrådet bedes tage stilling til:

Enhedspris m2/stkllb.m. Erstatning
Ydelse

Arealafståelse ekskl. vej 13,00 51 663,00

Arealafståelse vej 0 12 0

Beplantning 6.000,00 1 6.000,00

I alt 6.663,00

Ekspropriationskommitéens bemærkninger:
Der var ingen væsentlige bemærkninger hertil.
Det bemærkes, at erstatningen af træerne i udgangspunktet var 3000 kr og at der ikke i den forbindelse
var taget stilling til efterfølgende stormskader.

d 12.06.2014

ejer godkender ved signatur ekspropriationen og en erstatning på 6.663.00 kr.

Anita Elisabeth Dorthea Høeg
som ejer af matr.nr. 2e

Ekspropriationskommitéens påtegning:
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Birgitte og Bjarne Hindborg
Græstedvej 51
3200 Helsinge

Dato: 07-07-2014
J.nr.: 2014046

Eksproprïation, cykelsti langs Dønnevældevej I Græstedvej.

Kære Birgitte og Bjarne Hindborg

I forlængelse af vores åstedsforretning d. 12.06.2014 fremsendes hermed kopi af protokol og de notater, jeg
gjorde mig under mødet.

Jeg håber, at det noterede er retvisende for drøftelserne, men såfremt I har væsentlige bemærkninger til
protokollen må I meget gerne skrive til mig inden for tre uger (nærmere betegnet inden d. 1. august).

Protokollen forelægges herefter for byrådet til endelig ekspropriationsbeslutning.

ed v4j1ig hiisén

K stiq Baatrup
andinpektør

kb@lspkon.dk

Landinspektørkontoret

Baatrup & Thomsen AIS

www.landinspektorkontoret.dk
post@landinspektorkontoret.dk

Helsingør
Ole Rømers Vej 3
3000 Helsingør
Tlf. 49 22 09 86
Fax.49 266086

Gr/bskov
GOleleje Centret
Alfavej 4a
3250 GOleleje
Tlf. 4847 09 86

København
Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tlf. 33 130986

Landinspektøraktieselskab
CVRnr. 18389398
Bank Nordea:
Reg. 2255
Konto 0274 311 274
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Protokol

over åstedsforretning afholdt i anledning af etableret sti mellem Græsted og Helsinge

Byrådet i Gribskov Kommune har på møde d. 28.04.14 truffet principiel beslutning om at
færdiggøre processen til implementering af stiplanen i Gribskov Kommune.
Implementeringen sikres ved gennemførelse af ekspropriationssag.

Foranlediget heraf afholdtes der d. 12.06.2014 åstedsforretning. Fremgangsmåden ved
ekspropriation og åstedsforretning afholdes efter reglerne om ekspropriation vedrørende fast
ejendom, jf. Lov om offentlige Veje, kap. 5.

Til stede var:

Fra Gribskov Kommunes Byråd:
Brian Lyck Jørgensen

Fra Gribskov Kommune — Center for Bolig Vej og Vand:
Torsten Forsberg
Christian Sabber Jensen

Desuden deltog:
Landinspektør Kristian Baatrup

Protokollen blev ført af:
Landinspektørassistent Rasmus Rask Søndergaard

Grundejere, der direkte berøres af anlægget, var indvarslet ved brev af 08.05.2014. Øvrige med retlig
interesse var indvarslet ved offentlig bekendtgørelse, annonceret stedlige nyhedsmedier, på kommunens
hjemmeside og ved offentlig fremlæggelse af ekspropriationsmaterialer på Gribskov Rådhus.

Der kom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed.
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Åstedsforretningen begyndte d 12.06.2014 kl. 09.00 og fandt sted på de berørte ejendomme, hvor det var
muligt at besigtige arealerne. De nye skel var forud for åstedsforretningen blevet afsat af
Landinspektørkontoret AIS. Planlagte tidspunkter fremgår af nedenstående:

Lobenr. Berørt ejendom Adkomsthaver Dato & Ca. tidspunkt for
(retlig interesse) besigtigelse

Kl.
60 lm Dønnevælde By, Ulla Cederberg

Græsted Dønnevældevej 70 torsdag d. 72.06.2014
(Dønnevældevej 70) 3230 Græsted kl. 09.00

61 2e Hemmingstrup By, Anita Elisabeth Dorthea Høeg
valby Hemmingstrupvej 1 torsdag d. 12.06.2014

(Hemmingstrupvej 1) 3200 Helsinge kl. 09.30
Anita Elisabeth Dorthea Høeg

62 4d og 4h Sletelte By, Birgitte Hindborg
Valby Bjarne Hindborg torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 51) Græstedvej 51 kl. 10.00
3200 Helsinge

63 3d Sletelte By, Dan Eyvind Juul Malberg
Valby Græstedvej 39 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 39) 3200 Helsinge kl. 10.30

64 8k Nejlinge By, Jens Martin Dandanell
Helsinge Græstedvej 33 torsdag d. 12.06.2074

(Græstedvej 33) 3200 Helsinge kl. 11.00

Ved hvert besøg redegjordes for den påtænkte ekspropriation og for hvordan projektet ville berøre den
omhandlede ejendom.

De fremmødte ejere, brugere og andre interesserede fik lejlighed til at komme med bemærkninger til de
påtænkte foranstaltninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og fremføre de synspunkter som de
mente burde have indflydelse på erstatningens størrelse. Det blev oplyst, at ejere, lejere, brugere og andre
der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til åstedsforretningen eller inden for en frist
på tre uger efter de har modtaget kopi af protokollen til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte
foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de
synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens størrelse.

Det bemærkedes, at eventuelle under åstedsforretningen (og senere inden den endelige
ekspropriationsbeslutning) trufne aftaler om erstatningens størrelse — eller andre forhold i forbindelse med
den påtænkte ekspropriation — blev indgået under forbehold af ekspropriationens fremme på det under
åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbehold for byrådets endelige beslutning. Det blev
ligeledes præciseret, at størrelsen på de endelige erstatninger først kendes når det endelige projekt
foreligger og at eventuel godkendelse af erstatningsforslaget alene vedrører enhedspriser.

Ved åstedsforretningen var følgende dokumenter medbragt og kunne fremlægges:

1. Udskrift at Byrådets beslutningsprotokol af 28.04.2014 om foreløbig ekspropriationsbeslutning (samt
den forudgående politiske beslutning i udvalgene).

2. Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer (udskrift at Lov om offentlige veje,
kapitel 5).
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3. Kopi af indkaldelse fremsendt til lodsejerne d. 08.05.2014

4. Arealfortegnelse

5. Ekspropriationsplan

Dokumenterne har tillige været fremlagt til offentligt eftersyn på Rådhuset i Helsinge fra tirsdag d.
06.05.2014 til torsdag d. 12.06.2014.
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Lobenr. 62
torsdag d. 12.06.2014 kl. 10.00

Ejendommen matr.nr. 4d og 4h Sletelte By, Valby
(Græstedvej 51)

Ekspropriat:
Birgitte Hindborg
Bjarne Hindborg
Græstedvej 51
3200 Helsinge

Mødt ved åstedsforretningen:
Jens Martin Dandanell, Ulf Jensen, Advokat Ret og Råd Louise Ekstrand, Birgitte Hindborg og Bjarne
Hindborg.

Ekspropriationskommitéen gennemgik projektet og påviste indgreb på den berørte ejendom.

Eksproi,riationsindareb oa byrådets forslaa til erstatning:

Ydelse Enhedspris m2/stkllb.m. Erstatning

Arealafståelse 13,00 1009 13.117,00

Beplantning - læbælte 14.000,00 1 14.000,00

I alt 27.717,00

(Eventuel justering af ejendomsskatten ved næste vurdering er indeholdt i erstatningen, hvorfor der ikke
foretages refusion eller krav om tilbagebetaling.)

Adgangsforhold:

Der sker ingen ændring af adgangsforhold

Ekspropriats bemærkninger:
Bjarne Hindborg gav udtryk for at være overrasket over, at erstatningsforslaget ikke var højere end
foreslået i 2072. Desuden mente han, at et stykke at det eksproprierede areal er havejord og derfor har
en højere kvadratmeterpris, der så vidt han er oplyst ligger på Ca. 450-550 kr./m2.

Bjarne fremførte yderligere, at han fandt beregningsmetoden for erstatningen at de fældede træer
besynderlig, og han var forundret over, at der ikke var der ikke var taget udgangspunkt i standarden
VATO3.

Bjarne havde desuden optaget en video, som han viste, hvor sivgrøften stod under vand. Han
anmodede om, at den blev lavet smallere for at hindre vand på hans ejendom.
Han anmodede om at indgå en aftale for at sikre, at kommunens anlæg ikke ville påføre ham udgifter.
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Ekspropriationskommitéens bemærkninger:
Ekspropriationskommitéen nævnte, at de ville fremsende en arealopgørelse over havearealet, således
det var muligt at udarbejde forslag til ny erstatningsberegning. Denne ville blive fremlagt for byrådet.

Det blev nævnt, at VATO3 i udgangspunktet har til formål, at skabe et grundlag for værdisætning af
solitære træer, alleer, karakter- og signaturtræer, mens læbælter på Iangbrugsejendomme typisk har
været opfattet som en “Iandbrugsafgrøde med lang omløbstid”. Det blev medgivet, at der i forbindelse
med værdisætning af læbælterne ikke altid bliver taget stilling til egentlig herlighedsværdi.

Der vil blive kigget på oversvømmelsesproblemerne omkring sivgrøften, da denne ikke burde volde
grundejeren problemer. Der var stor enighed om, at anlægget skulle dimensioneres således det kan
håndtere vandmængder i normalsituationen.

d 12.06.2014

Birgitte Hindborg Bjarne Hindborg
som ejer af matr.nr. 4d og 4h Sletelte By, Valby

Ekspropriationskommitéens påtegning:
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Dan Eyvind Juul Malberg
Græstedvej 39
3200 Helsinge

Dato: 07-07-2014
J.nr.: 2014046

Ekspropriation, cykelstï langs Dønnevældevej I Græstedvej.

Kære Dan Malberg

I forlængelse af vores åstedsforretning d. 12.06.2014 fremsendes hermed kopi af protokol og de notater, jeg
gjorde mig under mødet.

Jeg håber, at det noterede er retvisende for drøftelserne, men såfremt du har væsentlige bemærkninger til
protokollen må du meget gerne skrive til mig inden for tre uger (nærmere betegnet inden d. 1. august),

Protokollen forelægges herefter for byrådet til endelig ekspropriationsbeslutning.
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Protokol

over åstedsforretning afholdt i anledning af etableret sti meflem Græsted og Helsinge

Byrådet i Gribskov Kommune har på mode d. 28.04.14 truffet principiel beslutning om at
færdiggøre processen til implementering af stiplanen i Gribskov Kommune.
Implementeringen sikres ved gennemførelse af ekspropriationssag.

Foranlediget heraf afholdtes der d. 12.06.2014 åstedsforretning. Fremgangsmåden ved
ekspropriation og åstedsforretning afholdes efter reglerne om ekspropriation vedrørende fast
ejendom, jf. Lov om offentlige Veje, kap. 5.

Til stede var:

Fra Gribskov Kommunes Byråd:
Brian Lyck Jørgensen

Fra Gribskov Kommune — Center for Bolig Vej og Vand:
Torsten Forsberg
Christian Sabber Jensen

Desuden deltog:
Landinspektør Kristian Baatrup

Protokollen blev ført af:
Landinspektørassistent Rasmus Rask Søndergaard

Grundejere, der direkte berøres at anlægget, var indvarslet ved brev af 08.05.201 4. Øvrige med retlig
interesse var indvarslet ved offentlig bekendtgørelse, annonceret stedlige nyhedsmedier, på kommunens
hjemmeside og ved offentlig fremlæggelse af ekspropriationsmaterialer på Gribskov Rådhus.

Der kom ingen indsigelser mod åstedstorretningens lovlighed.
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Åstedsforretningen begyndte d 12.06.2014 kl. 09.00 og fandt sted pä de berørte ejendomme, hvor det var
muligt at besigtige arealerne. De nye skel var forud for åstedsforretningen blevet afsat af

Landinspektø rkontoret AIS. Planlagte tidspunkter fremgår af nedenstående:

Løbenr. Berørt ejendom Adkomsthaver Dato & Ca. tidspunkt for
(retlig interesse) besigtigelse

Kl.
60 im Dønnevælde By, Ulla Cederberg

Græsted Dønnevældevej 70 torsdag d. 12.06.2014
(Donnevældevej 70) 3230 Græsted kl. 09.00

61 2e Hemmingstrup By, Anita Elisabeth Dorthea Høeg
Valby Hemmingstrupvej 1 torsdag d. 12.06.2014

(Hemmingstrupvej 1) 3200 Helsinge kl. 09.30
Anita Elisabeth Dorthea Høeg

62 4d og 4h Sletelte By, Birgitte Hindborg
Valby Bjarne Hindborg torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 51) Græstedvej 51 kl. 10.00
3200 Helsinge

63 3d Sletelte By, Dan Eyvind Juul Malberg
Valby Græstedvej 39 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 39) 3200 Helsinge kl. 10.30

64 8k Nejlinge By, Jens Martin Dandanell
Helsinge Græstedvej 33 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 33) 3200 Helsinge kl. 1 1.00

Ved hvert besøg redegjordes for den påtænkte ekspropriation og for hvordan projektet ville berøre den

omhandlede ejendom.

De fremmødte ejere, brugere og andre interesserede fik lejlighed til at komme med bemærkninger til de
påtænkte foranstaltninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og fremføre de synspunkter som de
mente burde have indflydelse på erstatningens størrelse. Det blev oplyst, at ejere, lejere, brugere og andre
der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til åstedsforretningen eller inden for en frist

på tre uger efter de har modtaget kopi af protokollen til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte
foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de
synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens størrelse.

Det bemærkedes, at eventuelle under åstedsforretningen (og senere inden den endelige
ekspropriationsbeslutning) trufne aftaler om erstatningens størrelse — eller andre forhold i forbindelse med
den påtænkte ekspropriation — blev indgået under forbehold af ekspropriationens fremme på det under
åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbehold for byrådets endelige beslutning. Det blev

ligeledes præciseret, at størrelsen på de endelige erstatninger først kendes når det endelige projekt

foreligger og at eventuel godkendelse af erstatningsforslaget alene vedrører enhedspriser.

Ved åstedsforretningen var følgende dokumenter medbragt og kunne fremlægges:

1. Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol af 28.04.2014 om foreløbig ekspropriationsbeslutning (samt

den forudgående politiske beslutning i udvalgene).

2. Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer (udskrift af Lov om offentlige veje,
kapitel 5).
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3. Kopi af indkaldelse fremsendt til lodsejerne d. 08.05.2014

4. Arealfortegnelse

5. Ekspropriationsplan

Dokumenterne har tillige været fremlagt til offentligt eftersyn på Rådhuset i Helsinge fra tirsdag d.
06.05.2014 til torsdag d. 12.06.201 4.
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Lobenr. 63
torsdag d. 12.06.2014 kl. 10.30

Ejendommen matr.nr. 3d Sletelte By, Valby
(Græstedvej 39)

Ekspropriat:
Dan Eyvind Juul Malberg
Græstedvej 39
3200 Helsinge

Mødt ved åstedsforretningen:
Dan Malberg, Britta Svensson og Ole Hansen

Ekspropriationskommitéen gennemgik projektet og påviste indgreb på den berørte ejendom.

Ekspropriationsindgreb og byrådets forslag til erstatning:

Ydelse Enhedspris m2/stkllb.m. Erstatning

Arealafståelse 13,00 798 10.374,00

Beplantning — læbælte 1 1.1 00,00 1 i 1 .1 00,00

I alt 21.474,00

(Eventuel justering at ejendomsskatten ved næste vurdering er indeholdt i erstatningen, hvorfor der ikke
foretages refusion eller krav om tilbagebetaling.)

Adgangsforhold:

Der sker ingen ændring af adgangsforhold

Ekspropriats bemærkninger:
Dan udtrykte utilfredshed med, at der efter hans udsagn var fældet og ryddet træer og buske på mere
end det eksproprierede areal. Han mente, at der var tale om fældning og rydning for Ca. 700.000 kr.

Dan var uforstående overfor, at det var blevet ryddet fra den ene dag til den anden uden at være blevet
varslet.

Træerne og buskene fungerede tidligere som støjværn mod den larmende vej, og når det er nu er
fjernet, havde Dan Malberg et ønske om at kunne forhøje jordvolden.
Dan Malberg var indstillet på at godkende ekspropriationen men ikke erstatningsbeløbet. Der blev dog
stillet forslag om, at er erstatningen ville kunne godkendes, såfremt Gribskov kommune var indstillede
på, at meddele landzonetilladelse til forhøjelse atjordvolden med 80-700 cm for at kompensere for den
nu manglende beplantning.
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Ekspropriationskommitéens bemærkninger:
Kommitéen bemærkede hertil, at de ikke var vidende om, at der skulle være blevet fældet eller ryddet
træer og buskads på andet end det eksproprierede areal.
Med hensyn til forhøjelse af jordvolden kunne de ikke indgå en sådan aftale med det samme, da det
krævede en landzonetilladelse og dermed ikke var en del af ekspropriationen.

d. 12.06.2014

ejer godkender ved signatur ekspropriationen, men ikke erstatningen

Dan Eyvind Juul Malberg
som ejer af matr.nr. 3d Sleteilte By, Valby

Ekspropriationskommitéens påtegning:
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Jens Martin Dandanell
Græstedvej 33
3200 Helsinge

Dato: 07-07-2014
J.nr.: 2014046

Ekspropriation, cykelsti langs Dønnevældevej I Græstedvej.

Kære Martin Dandanell

I forlængelse af vores åstedsforretning d. 12.06.2014 fremsendes hermed kopi af protokol og de notater, jeg
gjorde mig under mødet.

Jeg håber, at det noterede er retvisende for drøftelserne, men såfremt du har væsentlige bemærkninger til
protokollen må du meget gerne skrive til mig inden for tre uger (nærmere betegnet inden d. 1. august),
Protokollen inkl, ændrede erstatningsforslag forelægges herefter for byrådet til endelig
ekspropriationsbeslutning.
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Protokol

over åstedsforretning afholdt i anledning af etableret sti mellem Græsted og Helsinge

Byrådet i Gribskov Kommune har på møde d. 28.04.14 truffet principiel beslutning om at
færdiggøre processen til implementering af stiplanen i Gribskov Kommune.
Implementeringen sikres ved gennemførelse af ekspropriationssag.

Foranlediget heraf afholdtes der d. 12.06.2014 åstedsforretning. Fremgangsmåden ved
ekspropriation og åstedsforretning afholdes efter reglerne om ekspropriation vedrørende fast
ejendom, jf. Lov om offentlige Veje, kap. 5.

Til stede var:

Fra Gribskov Kommunes Byråd:
Brian Lyck Jørgensen

Fra Gribskov Kommune — Center for Bolig Vej og Vand:
Torsten Forsberg
Christian Sabber Jensen

Desuden deltog:
Landinspektør Kristian Baatrup

Protokollen blev ført af:
Landinspektø rassistent Rasmus Rask Søndergaard

Grundejere, der direkte berøres at anlægget, var indvarslet ved brev af 08.05.2014. Øvrige med retlig
interesse var indvarslet ved offentlig bekendtgørelse, annonceret stedlige nyhedsmedier, på kommunens
hjemmeside og ved offentlig fremlæggelse af ekspropriationsmaterialer på Gribskov Rådhus.

Der kom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed.
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Åstedsforretningen begyndte d 12.06.2014 kl. 09.00 og fandt sted på de berørte ejendomme, hvor det var
muligt at besigtige arealerne. De nye skel var forud for åstedsforretningen blevet afsat af
Landinspektø rkontoret AIS. Planlagte tidspunkter fremgår af nedenstående:

Løbenr. Berørt ejendom Adkomsthaver Dato & Ca. tidspunkt for
(retlig interesse) besigtigelse

Kl.
60 im Dønnevælde By, Ulla Cederberg

Græsted Dønnevældevej 70 torsdag d. 12.06.2014
(Donnevældevej 70) 3230 Græsted kl. 09.00

61 2e Hemmingstrup By, Anita Elisabeth Dorthea Høeg
Valby Hemmingstrupvej 1 torsdag d. 12.06.2014

(Hemmingstrupvej 1) 3200 Helsinge kl. 09.30
Anita Elisabeth Dorthea Høeg

62 4d og 4h Sletelte By, Birgitte Hindborg
Valby Bjarne Hindborg torsdag d. 7 2.06.2014

(Græstedvej 51) Græstedvej 51 kl. 10.00
3200 Helsinge

63 3d Sletelte By, Dan Eyvind Juul Malberg
Valby Græstedvef 39 torsdag d. 12.06.2014

(Græstedvej 39) 3200 Helsinge kl. 10.30

64 8k Nejlinge By, Jens Martin Dandanell
Helsinge Græstedvej 33 torsdag d. 12.06.207 4

(Græstedvej 33) 3200 Helsinge kl. i 7.00

Ved hvert besøg redegjordes for den påtænkte ekspropriation og for hvordan projektet ville berøre den
omhandlede ejendom.

De fremmødte ejere, brugere og andre interesserede fik lejlighed til at komme med bemærkninger til de

påtænkte foranstaltninger, herunder at fremsætte forslag til ændringer og fremføre de synspunkter som de

mente burde have indflydelse på erstatningens størrelse. Det blev oplyst, at ejere, lejere, brugere og andre
der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til åstedsforretningen eller inden for en frist
på tre uger efter de har modtaget kopi af protokollen til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte
foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de
synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens størrelse.

Det bemærkedes, at eventuelle under åstedsforretningen (og senere inden den endelige
ekspropriationsbeslutning) trufne aftaler om erstatningens størrelse — eller andre forhold i forbindelse med
den påtænkte ekspropriation — blev indgået under forbehold af ekspropriationens fremme på det under

åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbehold for byrådets endelige beslutning. Det blev
ligeledes præciseret, at størrelsen på de endelige erstatninger først kendes når det endelige projekt
foreligger og at eventuel godkendelse af erstatningsforslaget alene vedrører enhedspriser.

Ved åstedsforretningen var følgende dokumenter medbragt og kunne fremlægges:

1. Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol af 28.04.2014 om foreløbig ekspropriationsbeslutning (samt
den forudgående politiske beslutning i udvalgene).

2. Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer (udskrift af Lov om offentlige veje,

kapitel 5).
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3. Kopi af indkaldelse fremsendt til lodsejerne d. 08.05.2014

4. Arealfortegnelse

5. Ekspropriationsplan

Dokumenterne har tillige været fremlagt til offentligt eftersyn på Rådhuset i Helsinge fra tirsdag cL
06.05.2014 til torsdag d. 12.06.2014.
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Lobenr. 64
torsdag d. 12.06.2014 kl. 11 .00

Ejendommen matr.nr. 8k Nejlinge By, Helsinge
(Græstedvej 33)

Ekspropriat:
Jens Martin Dandanell
Græstedvej 33
3200 Helsinge

Mødt ved åstedsforretningen:
Jens Martin Dandanell og Bjarne Hindborg

Ekspropriationskommitéen gennemgik projektet og påviste indgreb på den berørte ejendom.

Ekspropriationsindgreb oa byrådets forslag til erstatning:

Ydelse Enhedspris m2lstk/lb.m. Erstatning

Arealafståelse 495,30 22 10.896,60

Nærhedsgener 30.000,00 i 30.000,00

Hækbeplantning 200,00 30 6.000.00

I alt 46.896,60

(Eventuel justering at ejendomsskatten ved næste vurdering er indeholdt i erstatningen, hvorfor der ikke
foretages refusion eller krav om tilbagebetaling.)

Adgangsforhold:
Der sker ingen ændring at adgangsforhold

Ekspropriats bemærkninger:
Jens Martin Dandanell viste ekspropriationskommitéen revner i huset og bemærkede, at mange at dem
var kommet som følge at vejarbejdet i forbindelse med anlægning at cykelstien.
Jens Martin Dandanell bemærkede i øvrigt at have taget billeder at revnerne og at have været i dialog
med såvel Kommunen som entreprenøren omkring dem.
Mht. det foreslåede erstatningsforslag, mente Jens Martin at erstatningen for hækbeplantningen skulle
hæves fra de forslåede 6.000 kr til 72.000 krog at erstatning for nærhedsgener hæves fra de foreslåede
30.000kr til 50.000 kr.

Ejer fremsatte følgende modforslag til erstatning, som byrådet bedes tage stilling til:

Ydelse Enhedspris m2/stkllb.m. Erstatning

Arealafståelse 495,30 22 10.896,60

Nærhedsgener 50.000,00 1 50.000,00

Hækbeplantn ing 400,00 30 12.000.00
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I alt 76.896,60

Ekspropriationskommitéens bemærkninger:
Kommitéen medgav at have været i dialog med Jens Martin omkring revnerne og fremførte yderligere, at
dette forhold bør håndteres som en forsikringssag. At det ikke allerede var gjort, måtte bero på en
misforståelse, men de var indstillet på at samarbejde med Jens Martin om at indgive en anmeldelse.

d. 12.06.2014

ejer godkender ved signatur ekspropriationen og en erstatning på 72.896,60kr.

Jens Martin Dandanell
som ejer af matr.nr. 8k Nejlinge By, Helsinge


