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Rebild kommune har vedtaget at iværksætte ekspropriation til: 

Etablering af cykelsti ved Skaarupvej i Ravnkilde.

Ekspropriationen sker i medfør af §§ 94 og 96 - 98 i lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 
27.12.2014 med senere ændringer). 

I den anledning afholdtes fredag den 27. juli 2018 åstedsforretning efter reglerne i §§ 100 og 101. 
Ved åstedsforretningen blev der redegjort for de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemfø-
relse af projektet.  

Ekspropriationsplaner og lodsejerfortegnelse, som angiver ekspropriationens omtrentlige omfang, 

har fra d. 29. juni 2018 været fremlagt til eftersyn ved Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530
Støvring.

Annoncering af åstedsforretningen er sket i på Rebild Kommunes hjemmeside fra den 29. juli 2018. 

Ejere af de ejendomme, som berøres af ekspropriationen, var indvarslet ved skrivelse til de respek-
tive ejeres e-bokse afsendt d. 29. juli 2018. Lodsejerfortegnelse og relevant ekspropriationsplan var 
medsendt til de enkelte lodsejere.  

Ekspropriationens omtrentlige omfang var nærmere beskrevet i indvarslingen og var afmærket med 
flag/spraymaling ved åstedsforretningens afholdelse den 27. juli 2018.  

Der fremkom ingen indsigelser imod forretningens lovlige indvarsling. 

Ved åstedsforretningen deltog følgende: 

Fra Rebild Kommune 
Ole Frederiksen, Teknik og Miljøudvalget 
Lea Liv Pedersen, Ingeniør, Center Plan, Byg og Vej 
Rasmus Beck Nielsen, Ingeniør, Center Plan, Byg og Vej 

Øvrige: 
Philip Vestergaard, Ingeniør, SWECO 
Peter Foged, landinspektør, LANDINSPEKTØRCENTRET LG98 A/S, Hobro 

Der fremlagdes: 

1. Ekspropriationsplaner
2. Lodsejer- og arealfortegnelse

Vejstrækningen blev gennemgået, og ejerne havde givet møde i det omfang, det fremgår af det ef-
terfølgende. 

Under besigtigelsen blev hver enkelt af de fremmødte ejere gjort bekendt med det nærmere omfang 
af de påtænkte foranstaltninger, idet de omtrentlige vejskel m.v. blev påvist i marken. Ejerne havde 
lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til projektet, til at fremsætte forslag til eventuelle 
ændringer, samt til at redegøre for de ulemper og andre forhold, som kunne få indflydelse på pro-
jektet og erstatningsfastsættelsen.  
Samtidig forhandlede byrådets repræsentant med hver enkelt ejer om eventuelle ændringer af pro-
jektet og om erstatningens størrelse, således som det nærmere fremgår af det efterfølgende. 
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Alle indgåede aftaler er under forbehold for, at ekspropriationen fremmes på det under 
åstedsforretningen foreliggende grundlag og under forbehold af byrådets tiltræden. 

Der fremkom følgende kommentarer/bemærkninger: 

Lb.nr. 1: 

Fremmødt – Henrik Degn 

- Der bør etableres mere end 1 bump på Skaarupvej – der bør etableres et tættere på skolen

- Forvaltningen har noteret sig ønsket og dette vil blive behandlet sammen med de øvrige 
trafiksikkerhedsprojekter

- Lodsejer skal have gravet fjernvarme og vand ned – gerne inden asfaltindstikket til ejen-

dommen etableres

- Det vil forsøges at koordinere arbejderne, men lodsejer må gerne påbegynde arbejdet 
hurtigst muligt

- Det skal koordineres, så der hele tiden er adgang til ejendommen (kunder/tung trafik skal 

haveadgang til ejendommen) – det skal aftales nærmere med entreprenøren

- Ingen bemærkning

- Lodsejer vil gerne aftage overskudsjord, der kan placeres i 2 anviste lavpunkter på marken

- Ingen bemærkning

- Der samles vand på marken ud for eksisterende helleanlæg samt ved vejen ind til ejendom-

men – vand løber ikke ud på vejen

- Ingen bemærkning

- Lodsejer vil gerne flytte vejen/indkørslen til ejendommen

- Ingen bemærkning

- Der er ingen dræn i arealet, hvor cykelstien ønskes etableret

- Ingen bemærkning 

Lb.nr.: 2 

Mødte ikke op 

Forretningen påbegyndtes kl. 9.30 og blev ledet af Ole Frederiksen. 

Forretningen blev afsluttet kl. 10.30  

Ole Frederiksen 

---------------------------------------------------- 

Ole Frederiksen 




