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Principbeslutning om arealerhvervelse til fortov langs Haverslevvej 

Sagsnr: 05.13.00-P20-7-18 
Sagen afgøres i: Byrådet 

Sagsresume 
Sagen afgøres i: Byrådet 
 
Der skal erhverves areal i forbindelse med etablering af fortov langs Haverslevvej i Haver-
slev. 
 
Byrådet skal godkende at tilkendegive at ville ekspropriere såfremt arealer ikke erhverves 
ved frivillig aftale. 
Byrådet skal samtidig udpege en repræsentant fra Byrådet til deltagelse i åstedsforretnin-
ger. 
 

Sagsfremstilling 
Byrådet godkendte den 28. juni 2018 at arbejdet med etablering af fortov og hastigheds-
dæmpning langs Haverslevvej kunne igangsættes. Byrådet godkendte den 29. august 
2019 prioritering af trafiksikkerhedsmidler, hvor det bl.a. blev godkendt, at der skulle ske 
arealerhvervelse til realisering af fortovet. Fortovet skal gå fra børnehaven i Haverslev til 
eksisterende stisystem ved Mølhøjvangen. Der er tale om ca. 170 m fortov. Se bilag 
"oversigtskort over fortov i Haverslev".  
 
Følgende ejendomme skal afstå areal: 
Matr.nr. Ejerlav Adresse Ejendommens 

anvendelse 
Areal Ejer 

18b Haverslev By, 
Haverslev 

Mølhøjvangen Fællesareal 5 m² Rebild Kommune 

3a Haverslev By, 
Haverslev 

Haverslevvej 154 Beboelsesejendom 
Ej landbrug 

65 m² Privat 

3af Haverslev By, 
Haverslev 

Haverslevvej 156 Institution 40 m² Rebild Kommune 

I bilag "Fortov Haverslev eksprop" fremgår det hvilke arealer, som skal eksproprieres. 
 
Forvaltning vil gå i forhandling med ejeren af Haverslevvej 154, for at få en frivillig aftale 
til erhvervelse af det nødvendige areal til etablering af fortovet. Hvis der ikke kan indgås 
frivillig aftale, ønskes det at ekspropriere arealerne, for at gennemføre projektet.  
 
Byrådet skal godkende, at der er vilje til at foretage ekspropriation efter Vejlovens § 96, 
hvis det ikke er muligt at opnå enighed ved frivillig aftale. 
Byrådet skal desuden udpege en repræsentant fra Byrådet til at deltage i åstedsforretning, 
hvis der ikke kan opnås enighed ved frivillig aftale. 
 
Arealer ejet af kommunen skal ikke eksproprieres. 
 

Økonomi 
Anlægsbevilling på samlet set 750.000 kr. 
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Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd an-
befaler 
 
at der igangsættes ekspropriation til arealerhvervelse efter Vejlovens § 96, hvis der ikke 

kan opnås enighed gennem frivillig aftale 

at der udpeges en repræsentant fra Byrådet til deltagelse i åstedsforretning. 
 
 
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. december 2020, pkt. 247: 

Indstilles godkendt. Kim Edberg blev udpeget som repræsentant ved åstedsforretning 
 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 304: 

Indstilles godkendt. 
 
 

Beslutning 
Godkendt. 
 
Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 
 

Bilag 

 Oversigtskort over fortov i Haverslev 
 Fortov Haverslev eksprop 

Bilag/Punkt%20159%20Bilag%201%20Oversigtskort_over_fortov_i_Haverselv.pdf
Bilag/Punkt%20159%20Bilag%202%20Fortov_haverslev_eksprop.pdf

