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138 Ekspropriationsbeslutning vedr. krydsombygninger på
Stevnsvej i Strøby Egede
05.26.00-G00-2-17 – LarsJorg
Resumé
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at der eksproprieres arealer og rettigheder til udvidelse af
Stevnsvej i forbindelse med ombygning af kryds ved Hybenrosevej og Valnøddevej.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller til KB, at
1. det med hjemmel i lov om offentlige veje, § 102 jf. § 96 besluttes at ekspropriere de
for projektet nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det ved
åstedsforretningen foreliggende grundlag og som senere er revideret i arealfortegnelse
nr. 2, ekspropriationsplan nr. 3 og 4, og som dette er forelagt lodsejerne under lb.nr. 1,
2, 3, 4, 5, 6 og 7.
2. de under forbehold af ekspropriationens fremme og kommunalbestyrelsens godkendelse
fremsatte forligstilbud godkendes.
3. det i medfør af lov om offentlige veje § 119 stk. 4 vedtages, at udbetaling af erstatning
til ejerne kan ske uden panthaversamtykke.
Beslutning
Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Janne Halvor Jensen (O)
Godkendt.
Sagsfremstilling
Stevns Kommune afholdt den 12. september 2017 åstedsforretning i forbindelse med de
planlagte ombygninger af Stevnsvej ved Hybenrosevej og Valnøddevej.
I alt 4 lodsejere var indvarslet til åstedsforretningen. Projektet og ekspropriationens omfang
blev beskrevet for de fremmødte lodsejere. En lodsejer mødte ikke op.
På grund af indsigelser fremsat ved åstedsforretningen af ejerne af lb. nr. 3 om bl.a.
cykelstiforløbet i forhold til en planlagt støjvold på ejendommen, blev sagen sat i bero og
projektets udformning revurderet.
Plan og Teknik udvalget besluttede herefter på sit møde den 14. november, at de to kryds
skulle anlægges uden højresving-baner og på baggrund af den beslutning er projektet nu
ændret.
Ekspropriationen sker på baggrund af det ændrede projekt, idet det er vurderet, at
ændringerne ikke er så væsentlige, at det er nødvendigt med en ny åstedsforretning inden der
kan træffes ekspropriationsbeslutning. Orientering om dette er sendt til de berørte lodsejere
med 3 ugers frist for kommentarer og indsigelser. Der er ikke indkommet indsigelser mod den
nye udformning af projektet. Nærmere detaljer om erstatningsfastsættelse m.v. fremgår af
indstillingsskrivelsen fra LE34, der er vedlagt som bilag sammen med de fremsendte
erstatningstilbud.
Lovgrundlag
Lov om offentlige veje kapitel 10 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
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Økonomi
Arealerstatningerne finansieres af det til projektet afsatte og frigivne rådighedsbeløb.







Bilag
Erstatningstilbud - lb nr 5 2 0
Erstatningstilbud - lb nr 4 og 7 3 0
Indstillingsskrivelse LE34
Ekspropriationsplan nr. 3
Ekspropriationsplan nr 4 1 0 (2)
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