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Protokol over åstedsforretning afholdt i anledning af 
påtænkt etablering af en cykelsti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende 
cykelsti ved Jydebjergvej. 
 
Den 10. juni 2014 afholdt Gribskov Kommune åstedsforretning på matr.nr. 6b, 
6bæ, 6cd, 6ce, 6cf, 6g, 16a, 16b, 16d, 23f Højelt By, Blistrup samt på matr.nr. 
1d, 6d, 6m, 6r og 9 Smidstrup By, Smidstrup i henhold til bestemmelserne i 
kapitel 5 i Lov 312 af 09.06.1971 om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1048 af 03.11.2011 og senere ændringer (herefter forkortet LOV). 
Åstedsforretningen var foranlediget af, at Gribskov Kommunes Byråd d. 28. 
april 2014 besluttede, at iværksætte ekspropriation af areal til etablering af en 
cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej. 
 
For Gribskov Kommune mødte: 
 Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen 
 Lone Røbel 

Torsten Forsberg  
 
For Dines Jørgensen & Co. mødte: 
 Jens Merrild Madsen 
 
Landinspektør Børge Tvilum, Tvilum Landinspektørfirma A/S, agerede 
mødeleder og protokollen førtes af Jonas Lassen Jensen, Tvilum 
Landinspektørfirma A/S. 
 
Til åstedsforretningen var følgende ejere indkaldt pr. brev dateret d. 9. maj 
2014. 
 
Lb.nr.: 1 Jytte Hansen 
Lb.nr.: 2 Jytte Hansen 
Lb.nr.: 3 Jytte Hansen 
Lb.nr.: 4 Louise Hammelsvang Pedersen 
Lb.nr.: 5 Navne- og adressebeskyttet 
Lb.nr.: 6 Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
Lb.nr.: 7 Navne- og adressebeskyttet 
Lb.nr.: 8 Navne- og adressebeskyttet 
Lb.nr.: 9 Natalia & Michal Zirra 
Lb.nr.: 10 Navne- og adressebeskyttet 
Lb.nr.: 11 Allan Poulsen 
Lb.nr.: 12 Bettina K. Rasmussen & Morten N. Sørensen 
Lb.nr.: 13 Kirsten Sigurd Poulsen 
Lb.nr.: 14 Gitte Brink Andersen 
Lb.nr.: 15 Susanne B. & Karsten Marcussen 
 
Øvrige retsligt interesserede var indvarslet til åstedsmødet ved offentlig 
bekendtgørelse i Ugeposten 4 uger forinden åstedsforretningen (i uge 19). 

30. juni 2014 
J.nr. 13380 / JLJ 
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Lb.nr. 1-3, matr.nr. 6cd, 23f og 6ce Højelt By, Blistrup 
 
For ovennævnte ejendomme mødte: ejer Jytte Hansen og Knud Hansen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af ca. 16 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6cd. 
• Afståelse af ca. 87 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 23f. 
• Afståelse af ca. 11 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6ce. 
• Midlertidig afståelse af ca. 422 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6cd.  
• Midlertidig afståelse af ca. 126 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 23f.  
• Midlertidig afståelse af ca. 74 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6ce.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Knud Hansen (KH) fremlagde forslag om at anlægsarbejdet kunne udføres i 
sommerhalvåret frem for vinterhalvåret for at mindske strukturskader i jorden. 
KH stillede ligeledes spørgsmål til arbejdsarealets anvendelse og 
nødvendigheden af dette. KH påpegede placeringen af elledning ved autoværn 
under Helsingevej til brug for kreaturhegn. Elledningen ønskes muligvis 
bevaret og trukket under cykelsti, således fremtidig kreaturhegning er mulig. 
KH fremlagde ønske om afholdelse af afleveringsforretning. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at 
etableringstidspunktet for cykelstien er en politisk og økonomisk beslutning.  
Arbejdsarealet skal både anvendes til jordoplæg og til arbejdsareal/kørsel og 
arbejdet udføres med hensynstagen til at undgå strukturskader i jorden. Med 
hensyn til elledningen vil dette forhold blive afklaret på det kommende 
ledningsejermøde, der skal afholdes forud for opstart af anlægsarbejdet. 
Torsten Forsberg lagde vægt på, at der findes en fornuftig løsning for ejeren. 
Gribskov Kommune var positiv over for afholdelse af afleveringsforretning. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender skriftlig kopi af krav og kommentarer 
fremlagt på åstedsforretningen til Torsten Forsberg eller Tvilum 
Landinspektørfirma A/S samt at forligstilbud fremsendes sammen med 
udsendelsen af protokollen. 
 
Efter afholdelsen åstedsforretningen har KH fremsendt kommentarer og 
ønsker, der er vedlagt som bilag A. 
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Lb.nr. 4, matr.nr. 6g Højelt By, Blistrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Louise Hammelsvang Pedersen og 
Nicolai Bircow Lassen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af ca. 5 m² til etablering af cykelsti. 
• Midlertidig afståelse af ca. 247 m² til arbejdsareal.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren stillede spørgsmål til retableringen af arbejdsarealet efter projektets 
gennemførelse samt til muligheden for genopstilling af hegn. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at 
arbejdsarealet afleveres retableret med muldjord. I den tilbudte erstatning er 
genopstillingen af hegn indregnet og ejerne har mulighed for selv at flytte hegn 
og beplantning, som ønskes bevaret, inden anlægsarbejdet påbegyndes af 
entreprenøren. 
 
Herefter fremlagde Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 5, 7, 8 og 10, matr.nr. 6cf, 6b, 16b og 16d Højelt By, Blistrup 
 
For ovennævnte ejendomme mødte: ejer Merethe Christensen Færch. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af ca. 36 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6cf. 
• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6b. 
• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 16b. 
• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 16d. 
• Midlertidig afståelse af ca. 123 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6cf.  
• Midlertidig afståelse af 0 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6b.  
• Midlertidig afståelse af 0 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 16b.  
• Midlertidig afståelse af 0 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 16d.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren ytrede ønske om at beholder indikatorlampe på automatikskab til 
pumpebrønd ud for indkørsel. Ejeren stillede spørgsmål til om tre store 
fyrretræer på matr.nr. 6cf bevares. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at forholdet 
vedr. automatikskabet skal drøftes med forsyningsselskabet i forbindelse med 
ledningsejermødet, da skabet skal flyttes. 
De tre fyrretræer står i arbejdsarealet, hvor træer som udgangspunkt ikke 
fjernes, hvorfor fyrretræerne ikke indgår i erstatningstilbuddet. Der blev 
ligeledes redegjort for, at ejeren selv har mulighed for at fjerne træer og 
beplantning på vejarealet inden anlægsarbejdet påbegyndes af entreprenøren. 
 
Herefter fremlagde Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 6, matr.nr. 6bæ Højelt By, Blistrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: Preben Olsen, som repræsentant for ejer 
Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6bæ. 
• Midlertidig afståelse af ca. 148 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6bæ.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Preben Olsen redegjorde for, at vandværket ikke var interesseret i at 
vandledningen langs Helsingevej placeres dybt under terræn efter etablering af 
cykelstien. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter tog Preben Olsens kommentar til 
efterretning og svarede at forholdet vil blive diskuteret på ledningsejermødet. 
 
Herefter fremlagde Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 9, matr.nr. 16a Højelt By, Blistrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Natalia og ejer Michal Zirra. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af ca. 132 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 16a. 
• Midlertidig afståelse af ca. 96 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 16a.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejerne ytrede ønske om at det store træ i indkørsel bevares. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at træet 
bevares, men beskæres i det omfang det måtte være nødvendigt. Der tilbydes 
erstatning for træet selvom det bevares, da der er risiko for at træet tager skade, 
som følge af anlægsarbejdet og eventuel beskæring. 
 
Herefter fremlagde Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 11, matr.nr. 6d Smidstrup By, Smidstrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Allan Poulsen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af ca. 62 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6d. 
• Midlertidig afståelse af ca. 4180 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6d.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren stillede spørgsmål til om arbejdsarealets størrelse kunne mindske, 
særligt omkring punktnumrene 195-198 jf. den fremsendte ekspropriationsplan. 
Ejeren fremlagde, at han af kommunen var blevet påbudt at etablere et 
beplantningsbælte 3 m fra grøften mod Helsingevej, uden at være blevet gjort 
bekendt med, at beplantningsbæltet blev etableret på vejarealet. Ejeren 
fremlagde ligeledes at Pavillion/reklameskilt for Smidstrup Camping er opført 
på vejarealet med byggetilladelse fra kommunen. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at 
omstændighederne omkring beplantningsbæltet og pavillionen/skiltet skal 
undersøges nærmere inden der kan tages stilling til erstatningen herfor. Det 
undersøges om arbejdsarealets størrelse kan mindskes. 
 
Herefter fremlagde Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
 
Efter afholdelsen åstedsforretningen har ejeren fremsendt supplerende 
kommentarer og ønsker, der er vedlagt som bilag B. 
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Lb.nr. 12, matr.nr. 6m Smidstrup By, Smidstrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Bettina K. Rasmussen og ejer Morten N. 
Sørensen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af ca. 27 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6m. 
• Midlertidig afståelse af ca. 35 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6m.  

 
Herefter fremlagde Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren ytrede ønske om at nøddetræ i forhave bevares samt at der opføres 
støttemur, der giver mulighed for at bygge en eventuel mur ovenpå. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at det 
nøddetræet er placeret i arbejdsarealet, hvorfor det bevares. Dog har Gribskov 
Kommune valgt at tilbyde erstatning for træet på grund af risikoen for at træet 
beskadiges som følge af eventuel nødvendig beskæring. Efter ejernes ønske vil 
der blive opført en støttemur frem for en plantestensvæg. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 13, matr.nr. 9 Smidstrup By, Smidstrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Kirsten Sigurd Poulsen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 9. 
• Midlertidig afståelse af 0 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 9.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren ytrede ønske om at taksplante ved indkørsel bevares, som den står 
placeret på vejarealet. 
 
Gribskov Kommunes repræsentanter svarer til det ovenstående, at taksplanten 
ikke vurderes at skulle fjernes, da den umiddelbart står i rabatarealet (på 
vejarealet). 
 
Herefter fremlægge Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 14, matr.nr. 6r Smidstrup By, Smidstrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Gitte Brink Andersen og Ralf Brink 
Andersen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 6r. 
• Midlertidig afståelse af ca. 634 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 6r.  

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren havde ikke bemærkninger til det fremlagte. 
 
Herefter fremlægge Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Lb.nr. 15, matr.nr. 1d Smidstrup By, Smidstrup 
 
For ovennævnte ejendom mødte: ejer Karsten Marcussen og Johanne Brøns 
Marcussen. 
 
Formand for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, bød velkommen og orienterede 
om byrådets beslutning om anlæg af cykelstien. 
 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlige indvarsling. 
Der fremkom ingen indsigelser mod åstedsforretningens lovlighed. 
 
Landinspektør Børge Tvilum redegjorde for den påtænkte ekspropriation ud fra 
det fremsendte ekspropriationsmateriale, som omfattede: 
 

• Afståelse af 0 m² til etablering af cykelsti fra matr.nr. 1d. 
• Midlertidig afståelse af ca. 582 m² til arbejdsareal fra matr.nr. 1d. 

 
Ejeren havde efterfølgende lejlighed til, at komme med bemærkninger, 
herunder at fremsætte forslag til ændringer og til at fremføre synspunkter, som 
kan have indflydelse på erstatningens størrelse. 
 
Ejeren havde ikke bemærkninger til det fremlagte. 
 
Herefter fremlægge Børge Tvilum Gribskov Kommunes erstatningstilbud. 
 
Det blev aftalt, at ejerne fremsender eventuelle supplerende krav og 
kommentarer til Torsten Forsberg eller Tvilum Landinspektørfirma A/S samt at 
forligstilbud fremsendes sammen med udsendelsen af protokollen. 
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Der er iht. LOV § 48, stk. 3 en frist på 3 uger efter åstedsforretningen til, for 
sagens parter og andre retligt interesserede at fremkomme med bemærkninger 
til den planlagte ekspropriation, herunder ændringsforslag. Der er ligeledes 
mulighed for, at komme med synspunkter, som de mener bør have indflydelse 
på erstatningens fastsættelse. Fristen udløber tirsdag d. 1. juli 2014. 
 
Efter ovennævnte frist på 3 uger udløber træffer vejbestyrelsen (Gribskov 
Kommune) på grundlag af det fremkomne beslutning om, hvorvidt og i 
bekræftende fald hvorledes ekspropriationen og foranstaltningerne skal 
gennemføres. 
 
Meddelelse om ekspropriationsbeslutningens indhold og om 
foranstaltningernes gennemførelse sammen med udskrift af eventuelle 
indgåede aftaler tilsendes ejere og brugere, andre erstatningsberettigede samt 
andre retligt interesserede, der har givet møde under åstedsforretningen. 
Meddelelsen skal i forhold til hver enkelt indeholde oplysning om, hvilke 
indskrænkninger der sker i hans rettigheder ved ekspropriationen, samt 
oplysning om adgangen til at påklage ekspropriationsbeslutningen og om 
fristen herfor. Eventuelt revideret arealfortegnelse skal medfølge. 
 
Såfremt der ikke, inden vejbestyrelsen træffer bestemmelse om 
ekspropriationens gennemførelse, er indgået aftale om erstatningens størrelse, 
eller såfremt sådan aftale ikke tiltrædes af vejbestyrelsen, kan vejbestyrelsen i 
forbindelse med meddelelsen fremsætte forslag til erstatningens fastsættelse 
med angivelse af de erstatningsposter, dette omfatter. 
Meddelelsen skal i givet fald indeholde oplysning om, at erstatningen vil blive 
fastsat af taksationsmyndighederne, hvis erstatningsforslaget ikke antages 
inden en af vejbestyrelsen fastsat frist på ikke under 4 uger fra modtagelsen. 
Tilsvarende oplysning om sagens indbringelse for taksationsmyndighederne 
skal gives, hvis skriftligt erstatningsforslag ikke fremsættes. 
 
Åstedsforretningen sluttede. 
    Ref. Jonas Lassen Jensen 
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Jonas Lassen Jensen

Fra: Tvilum Landinspektørfirma
Sendt: 12. juni 2014 09:50
Til: Jonas Lassen Jensen; Børge Tvilum
Emne: VS: Åstedsforretning på Skåremosegård.

 
 
Fra: knud hansen [mailto:kn.h.hansen@gmail.com]  
Sendt: 12. juni 2014 09:49 
Til: Tvilum Landinspektørfirma 
Cc: tfors@gribskov.dk; bjnie@gribskov.dk 
Emne: Åstedsforretning på Skåremosegård. 
 
  
Landinspektør Børge Tvilum. 
  
  
Hermed fremsender vi efter ønske fra dig, men også i vores interesse, vore bemærkninger til 
ekspropriationsprotokol. 
  
Indledningsvis gør vi opmærksom på, at vi ikke har indvendinger mod ekspropriationsformålet, nemlig at 
etablere cykelsti mellem Blistrup og Smidstrup. 
  
1. Når kommunen kræver arbejdsareal, stiller vi forslag om, at arbejdet udføres i sommerhalvåret. Kørsel i 
marken i sommerhalvåret giver kun mulighed for at lave svære strukturskader på marken. Kørsel i marken i 
vinterhalvåret giver sikkerhed for at lave svære strukturskader medmindre jorden er frosset. Vi føler det 
krænkende, at kommunen vil tiltvinge sig ret til at køre på vores mark på et tidspunkt, hvor vi ikke 
selv kunne finde på at gøre det, og derved ødelægge den! 
  
2. Forlængning af eksisterende rørføring til elektrisk hegn under vej aftales nærmere med kommunen. 
  
3. Vi ønsker, at der bliver afholdt afleveringsforretning, når cykelstien er færdig. 
  
4. Vi ønsker ikke at afstå jord, men accepterer afståelse af jord til ekspropriationsformålet. 
På grund af vore erfaringer med kommunen og for at undgå eventuel senere tvist, ønsker vi følgende 
bemærkninger, som ifølge gældende lov burde være unødvendige, ført til protokols: "Såfremt 
ekspropriationsformålet ikke gennemføres inden for et nærmere aftalt tidspunkt, tilbageføres jorden til 
ejendommen til samme pris eller uden beregning. Dette ønskes indført, da vi tidligere har oplevet at 
kommunen har ment sig berettiget til at bruge, - og har brugt, eksproprieret jord fra vores ejendom til andet 
end ekspropriationsformålet."  
  
  
Erstatningsspørgsmålet. 
  
1. Som udgangspunkt forventer vi, at alle forudsete og uforudsete udgifter, der kan henføres til projektet, 
betales af kommunen. 
  
2. Varig eksproprieret jord foreslås erstattet med 18 kr. pr.m2. (Vi er blevet fortalt, at dette beløb udbetales 
til igangværende arbejder på Tølløsebanen.) 
  
3. Lån af jord til arbejdsareal foreslår kommunen erstattet med 7,50 kr. pr. m2. 
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4. Der udbetales afgrødeerstatning for vinterhvede til høst i 2015 for arbejdsareal i agerjord, da den ikke kan 
etableres.  
  
5. Erstatning for f.eks. afgrøder, strukturskade og grundbeløb foreslås udbetalt efter landsaftale indgået 
mellem Landbrug & Fødevarer og FVD og DANVA. 
  
6. Endvidere drøftes: Enkeltbetaling for 2014 
                                  Grundbetaling for 2015. 
                                  Generhvervelse af inddrevne betalingsrettigheder til brug i 2016 og fremover. 
                                  Diverse indberetning til NaturErhvervsstyrelsen. 
  
7. Kommunen sørger for genetablering af græs i eng med nogenlunde tilsvarende græsarter, som forefindes i 
dag, og sørger ligeledes for, at der ikke er dybe hjulspor.  
  
8. Skriftlig aftale udfærdiges med forbehold for uforudsete udgifter og med stillingtagen til ovennævnte 
bemærkninger. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Jytte og Knud Hansen. 
  
  
Kopi til: Torsten Forsberg, projektleder. 
             Bo Jul Nielsen,     udvalgsformand, Teknisk Udvalg. 
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Jonas Lassen Jensen

Fra: tfors@gribskov.dk
Sendt: 17. juni 2014 10:53
Til: Jonas Lassen Jensen
Emne: Vs: ekspropriation

Hej Jonas, jeg har fået bemærkninger / indsigelse fra Smidstrup Camping. 

Med venlig hilsen 
 
 
Torsten Forsberg 
Gribskov Kommune 
Center for Bolig, Vej og Vand 
 
Omstilling Tel: 72496009 Mail: tms@gribskov.dk 
Direkte Tel: 72496852 Mail: tfors@gribskov.dk 

----- Videresendt af Torsten Forsberg/TFORS/Gribskov den 17-06-2014 10:51 ----- 
 
Fra: TMS/Gribskov@GRIBSKOV 
Til: Torsten Forsberg/TFORS/Gribskov,  
Dato: 17-06-2014 08:04 
Emne: Vs: ekspropriation 

 
 
 
 
----- Videresendt af  den 17-06-2014 08:04 ----- 
 
Fra: Smidstrup Camping <info@smidstrup-camping.dk> 
Til: <tms@gribskov.dk>,  
Dato: 16-06-2014 10:23 
Emne: ekspropriation 

 
 
 
hej torsten. 
med hensyn til de fastsatte erstatninger er jeg meget uenig . 
1.de pladser der er berørt har en meget større indtjening end det  
fastsatte og dermed et stort tab vil foreslå at det bliver rettet til  
100.000 da det jo ikke kun er de 5 pladser der ligger yderst der bliver  
berørt men også de 5 ved siden af da vi ikke får nogen til at ligge så  
tæt på gravearbejde ,og måske får vi ingen ud på de 40 pladser der  
ligger der på grund af støj og så vil tabet være meget større. 
2 med hensyn til det beplantnings bælte der skal fjernes vil det koste  
40.000 at etablere et nyt og det er lavt sat denne udgift ønskes  
ligeledes erstattes .beplantnings bæltet er etableret i henhold til den  
krævede lokalplan 347.01 kortbillag 1 
3 med hensyn til skiltet er der byggetilladelse til dette og  
godkendelse så jeg er meget i tvivl om de afsatte skel mærker er korekte  
men under alle omstændigheder ønskes det indgå i erstatningen da det var  
meget dyrt at få fremstillet ca.55.000 
 
 
 
med hensyn til arbejds plads opbevaring kan jeg tilbyde den del der  
ligger til venstre for campingpladsen som vi talte om for 40.000 i  
perioden 1 oktober til 1 juli 2015 
 mvh allan poulsen 20400577 ps svar vedrørende arbejds plads ønskes  
hurtigt da jeg skal infomere andre 
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