J.nr.: 2104696

Arealerhvervelse til anlæg af 2 minus 1 vej eller brede cykelbaner langs
Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V. Hæsinge

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.
I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Vejle, den 25. maj 2021

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

1

Ejer:

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 24 m2

Matr.nr. 4e
Tørringe By,
Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 11
5672 Broby

Bemærkninger

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

2

Ejer:

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 13 m2

Matr.nr. 4g
Tørringe By,
Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 13
5672 Broby

Bemærkninger

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

3

Ejer:

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 1336 m2

Matr.nr. 1d og
4az Tørringe
By, Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 63
5672 Broby

Bemærkninger

(3 delarealer)

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

Bemærkninger

4

Ejer:

Pålæg af
oversigtsservitut
ca. 548 m2

Jf. ekspropriationsplan.

Matr.nr. 6a
Tørringe By,
Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 80
5672 Broby

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.
5

Ejer

Ejer:
Matr.nr. 6i, 6g
og 8e Tørringe
By, Sdr. Broby
samt og 20c V.
Hæsinge By, V.
Hæsinge

Berørt areal

Bemærkninger

Til fremtidigt
Jf. ekspropriationsplan.
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 1294 m2
(5 delarealer)

Ejendommens
adresse:
Stokkebrovej 5
5672 Broby

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

6

Ejer:

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 226 m2

Matr.nr. 7f
Tørringe By,
Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 84
5672 Broby

Bemærkninger

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

7

Ejer:

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 521 m2

Matr.nr. 12b
Tørringe By,
Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 90
5672 Broby

Bemærkninger

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.

Ejer

Berørt areal

8

Ejer:

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 421 m2

Matr.nr. 15
Tørringe By,
Sdr. Broby
Ejendommens
adresse:
Søndervej 77
5672 Broby

Bemærkninger

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

J.nr.: 2104696

Dato: 25. maj 2021

AREALFORTEGNELSE / PROJEKTBESKRIVELSE.

I forbindelse med sikring af cyklister langs med Søndervej og Birkevej mellem Brobyværk og V.
Hæsinge ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune i henhold til lov om offentlige veje, kap. 10, at
erhverve nødvendige arealer til at ombygge vejstrækningen mellem Brobyværk og V. Hæsinge til
enten en 2 minus 1 vej eller, hvor kravet om trafikantens mødesigt for en 2 minus 1 vej ikke kan
opretholdes bl.a. pga. vejens kurvede forløb, anlægges der 1,2 – 1,5 m brede cykelbaner.
Faaborg-Midtfyn Byråd har den 11. maj 2021 vedtaget at igangsætte forligs- og åstedsforretning
for projektet med henblik på frivillig forligsaftale eller ekspropriation.
Nærværende arealfortegnelse med bilag og tilhørende kortbilag beskriver nærmere indgrebet på
de enkelte ejendomme.

Lb Ejendom/
.nr matr.nr.
.
9

Ejer

Matr.nr. 33 V.
Ejer:
Hæsinge By, V.
Hæsinge
Ejendommens
adresse:
Birkevej 97
5672 Broby

Berørt areal

Bemærkninger

Jf. ekspropriationsplan.
Til fremtidigt
kommunalt
vejareal/cykelsti
mv.,
eksproprieres
ca. 360 m2

For ejendommen vedlægges OISudskrift med seneste offentlige
grundværdi- og
ejendomsvurdering m.v.

