
FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 1 
 
Berørt matr. nr.  6cd Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Jytte Hansen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 16 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 422 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 16   m²                                 á kr. 15,00      kr. 240,00 
 
Arbejdsareal       ca. 422 m²                                 á kr. 7,50        kr. 3.165,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                            kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                          kr. 4.405,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 
 
 

 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Jytte Hansen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 2 
 
Berørt matr. nr.  23f Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Jytte Hansen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 87 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 126 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 87   m²                                á kr. 15,00     kr. 1.305,00 
 
Arbejdsareal       ca. 126 m²                                á kr. 7,50       kr. 945,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 3.250,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Jytte Hansen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 3 
 
Berørt matr. nr.  6ce Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Jytte Hansen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 11 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 74 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 11   m²                                á kr. 15,00     kr. 165,00 
 
Arbejdsareal       ca. 74 m²                                  á kr. 7,50       kr. 555,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 1.720,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Jytte Hansen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 4 
 
Berørt matr. nr.  6g Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Louise Hammelsvang Pedersen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 5 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 247 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 5   m²                                 á kr. 15,00     kr. 75,00 
 
Arbejdsareal       ca. 247 m²                               á kr. 7,50       kr. 1.852,50 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
140 m dyrehegn  á 100,00 kr.                                                                          kr. 14.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 16.927,50 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Louise Hammelsvang Pedersen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 5 
 
Berørt matr. nr.  6cf Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Merethe Christensen Færch 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 36 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 123 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 36   m²                                 á kr. 15,00    kr. 540,00 
 
Arbejdsareal       ca. 123 m²                                 á kr. 7,50      kr. 922,50 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
Beplantning                                                                          kr. 5.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 7.462,50 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Merethe Christensen Færch



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 6 
 
Berørt matr. nr.  6bæ Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Udsholt Vandværk A.m.b.a. 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 148 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                                 á kr. 15,00     kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 148 m²                               á kr. 7,50       kr. 1.110,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 2.110,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Udsholt Vandværk A.m.b.a.



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 7 
 
Berørt matr. nr.  6bæ Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Merethe Christensen Færch 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 0 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                                 á kr. 15,00     kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 0 m²                                   á kr. 7,50       kr. 0,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
83 m dyrehegn á 100,00 kr.                                                                                       kr. 8.300,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 9.300,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 
Dato:________ Underskrift:________________________________________ 

                     Merethe Christensen Færch



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 8 
 
Berørt matr. nr.  16b Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Merethe Christensen Færch 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 0 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                                 á kr. 15,00     kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 0 m²                                   á kr. 7,50       kr. 0,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 1.000,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Merethe Christensen Færch



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 9 
 
Berørt matr. nr.  16a Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Natalia Zirra & Michal Zirra 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 132 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 96 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 132   m²                             á kr. 550,00    kr. 72.600,00 
 
Arbejdsareal       ca. 96 m²                                 á kr. 275,00    kr. 26.400,00 
 
Arbejdsareal       ca. 329 m²                               á kr. 50,00      kr. 16.450,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
100 m fasthegn á 350,00 kr.                                                                                      kr. 35.000,00 
 
Beplantning                                                                                                               kr. 20.000,00 
 
Ulempe                                                                        kr. 50.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 221.450,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Natalia Zirra & Michal Zirra



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 10 
 
Berørt matr. nr.  16d Højelt By, Blistrup 
 
Ekspropriat: Merethe Christensen Færch 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 0 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                                 á kr. 15,00     kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 0 m²                                   á kr. 7,50       kr. 0,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 1.000,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Merethe Christensen Færch



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 11 
 
Berørt matr. nr.  6d Smidstrup By, Smidstrup 
 
Ekspropriat: Allan Poulsen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 62 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 4180 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter 
endt etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej 
til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 62   m²                                 á kr. 15,00    kr. 930,00 
 
Arbejdsareal       ca. 4180 m²                               á kr. 7,50      kr. 31.350,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
Beplantning                                                                                                               kr. 15.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 48.280,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Allan Poulsen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 12 
 
Berørt matr. nr.  6m Smidstrup By, Smidstrup 
 
Ekspropriat: Bettina K. Rasmussen & Morten N. Sørensen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 27 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 35 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 27   m²                               á kr. 550,00    kr. 14.850,00 
 
Arbejdsareal       ca. 35 m²                                 á kr. 275         kr. 9.625,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                         kr. 1.000,00 
 
28 m dyrehegn á 100,00 kr.                                                                                      kr. 2.800,00 
 
Beplantning                                                                                                               kr. 20.000,00 
 
Ulempe                                                                        kr. 100.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 148.275,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Bettina K. Rasmussen & Morten N. Sørensen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 13 
 
Berørt matr. nr.  9 Smidstrup By, Smidstrup 
 
Ekspropriat: Kirsten Sigurd Poulsen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 0 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                               á kr. 15,00       kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 0 m²                                 á kr. 7,50         kr. 0,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 1.000,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Kirsten Sigurd Poulsen



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 14 
 
Berørt matr. nr.  6r Smidstrup By, Smidstrup 
 
Ekspropriat: Gitte Brink Andersen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 634 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                                 á kr. 15,00      kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 634 m²                               á kr. 7,50        kr. 4.755,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
40 m fasthegn á 350,00 kr.                                                                                        kr. 14.000,00 
 
188 m dyrehegn á 100,00 kr.                                                                                     kr. 18.800,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 38.555,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Gitte Brink Andersen

  



FORLIGSTILBUD 
 
I forbindelse med ekspropriation til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 
 
Løbe nr. 15 
 
Berørt matr. nr.  1d Smidstrup By, Smidstrup 
 
Ekspropriat: Susanne B. & Karsten Marcussen 
 
Ekspropriationsindgreb:  

- Ca. 0 m² afstås til etablering af offentlig sti mellem Blistrup og 
Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej.  

- Ca. 582 m² afstås midlertidigt til arbejdsareal og afleveres tilbage i retableret stand efter endt 
etablering af offentlig sti mellem Blistrup og Smidstrup fra rundkørsel ved Udsholtvej til 
eksisterende cykelsti ved Jydebjergvej 

 
Forligstilbud (betinget): 
 
Erstatning for: 
Eksproprieret areal ca. 0   m²                                 á kr. 15,00     kr. 0,00 
 
Arbejdsareal       ca. 582 m²                               á kr. 7,50       kr. 4.365,00 
 
Alle øvrige tab, skader og ulemper, herunder: 
 
Fremmøde                                                          kr. 1.000,00 
 
80 m dyrehegn á 100,00 kr.                                                                                       kr. 8.000,00 
 
 
I alt                                                                        kr. 13.365,00 
 
 
Forligsbud er betinget af Gribskov Kommunes endelige beslutning om ekspropriationens                      
gennemførelse. 

 
 
 
 

Ved underskrift accepteres ovenstående erstatningstilbud fra Gribskov Kommune: 
 

Dato:________ Underskrift:________________________________________ 
                     Susanne B. & Karsten Marcussen 


