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Ekspropriationsbeslutning - dobbeltrettet cykelsti fra
Maglebyvej til Kirkevej
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LarsJorg
Åben sag

Sagsfremstilling
Den 26. og 27. april 2011 afholdt Stevns Kommune åstedsforretning i
forbindelse med arealerhvervelsen til etablering af en dobbeltrettet
cykelsti fra Maglebyvej i Strøby til Kirkevej i Klippinge.
Ved åstedsforretningen blev projektet og ekspropriationens omfang
beskrevet for de berørte lodsejere, som i arealfortegnelsen og protokollen
fra åstedsforretningen betegnes løbe nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Kopi af protokol og
arealfortegnelse vedlægges som bilag.
Der fremkom ved åstedsforretningen ikke indsigelser mod dennes lovlighed.
16 af de 20 lodsejere har givet samtykke til at anlægsarbejderne kan
opstartes umiddelbart efter meddelelse af ekspropriationsbeslutning.
Der er pr. d.d. indgået forlig med løbe nr. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
17 og 19.
Der er i indsigelsesperioden efter åstedsforretningen modtaget
bemærkninger fra lb. nr. 1, 16 og 18.
Bemærkningerne fra lb. nr. 1 er afleveret efter modtagelsen af
landinspektørens indstillingsskrivelse.
En detaljeret beskrivelse af grundlaget for erstatningsfastsættelsen samt
bemærkninger vedr. de enkelte lb.nr. fremgår af den vedhæftede
indstillingsskrivelse.
Der er i de foreliggende forligstilbud tilbudt erstatninger for ialt kr.
866.000,- Udgifterne til arealerstatningerne afholdes af
anlægsbevillingen på 8.680.000 kr.til gennemførelse af cykelstiprojektet.

Retsgrundlag
Lov nr. 312 af 9. juni 1971, jf. lovbekendtgørelse 893 af 9. september 2009,
kapitel 5.

Bilag der henligger i sagen:
 1-327061 - Åben - Indstilling vedr. Cykelsti - Protokol_forligstilbud_1605-2011.pdf
 2-327060 - Åben - Indstilling vedr. Cykelsti Indstilling_Stevns_Kommune.pdf
 3-327063 - Åben - Indstilling vedr. Cykelsti - Arealfortegnelse_18-052011.pdf

Indstilling
Forvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen,
1. at bemærkninger til erstatningstilbuddenes størrelse må afvises med
henvisning til praksis - erstatningsspørgsmålene sendes til taksation, hvis
lodsejerne fortsat ikke ønsker at tiltræde det fremsatte forligstilbud,
2. at det i medfør af lov om offentlige veje § 49 besluttes at ekspropriere de
nødvendige arealer og rettigheder, alt i overensstemmelse med det på
åstedsforretningerne foreliggende grundlag og som dette er forelagt
lodsejere med nævnte ændringer,
3. at de under forbehold af ekspropriationens fremme og
kommunalbestyrelsens godkendelse fremsatte forligstilbud godkendes, dog
med ændring i indhold f.s.v.a. sikkerhedshegn på lb.nr. 18,
4. at det i medfør af lov om offentlige veje §64 stk. 2, vedtages, at
udbetaling af erstatning til ejere kan ske uden panthaversamtykke.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2011
Ikke til stede: Jørgen Gregersen (L)
Kaj Weng (V) erklærede sig inhabil og forlod mødet.
Indstillingen godkendt.

