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INFORMATION

LINJEBESIGTIGELSE
Er du nabo til en kommende statsvej, eller kommer den nye vej til at berøre din ejendom,
bliver du indkaldt til en linjebesigtigelse.
Linjebesigtigelsen er den første af to besigtigelser, den
anden hedder detailbesigtigelsen. Ved linjebesigtigelsen
skal en uvildig kommission - Ekspropriationskommissionen bedømme og godkende Vejdirektoratets forslag til en linjeføring for den nye vej. Derfor er det Ekspropriationskommissionen, der indkalder til en linjebesigtigelse.
Alle berørte grundejere modtager en skriftlig invitation
til at deltage i besigtigelsen mindst fire uger før. De har
også fået et kort, der viser vejens udformning. Derudover
er vejens forløb blevet markeret med flag i marken inden
besigtigelsen.
Linjebesigtigelsen vil også blive annonceret i de lokale
aviser, og alle der har interesse i vejprojektet er velkomne.
Vejdirektoratet har på det tidspunkt et forslag til, hvor
vejen skal gå, men kender endnu ikke vejens præcise
udformning. Vejprojektet er altså ikke så detaljeret, at
vi kender konsekvenserne for de enkelte ejendomme.
VIL DU VIDE MERE ?
Hvis du vil vide mere om Vejdirektoratet eller
vejprojektet kan du gå ind på vejdirektoratet.dk
Har du som nabo eller grundejer kommentarer til den planlagte linjeføring, er det vigtigt at du møder op til linjebesigtigelsen og giver din mening til kende. Er der fx relevante
indvendinger til placeringen af vejen, kan Ekspropriationskommissionen forlange, at Vejdirektoratet undersøger
sagen yderligere, inden den tager stilling til linjeføringen.
BESIGTIGELSEN
En linjebesigtigelse består typisk af tre dele;
1. Et offentligt møde
2. En besigtigelse
3. En samlet vurdering og godkendelse af projektet,
der afsluttes med en protokolskrivning

Et offentligt møde
Linjebesigtigelsen begynder med et offentligt møde i lokalområdet, hvor Vejdirektoratet præsenterer forslaget til
linjeføringen af den ny vej.
Selve besigtigelsen
Efter det offentlige møde besigtiger Ekspropriationskommissionen området og lytter til, hvad vejens naboer
og Vejdirektoratet har at sige om projektet. Har der under
det offentlige møde været særligt fokus på nogle steder
i vejprojektet, vil de steder typisk få et besøg.
EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN
Ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans, der
ikke er underlagt andre myndigheder end Folketinget.
Ekspropriationskommissionen bedømmer og godkender
det vejprojekt, Vejdirektoratet planlægger, for blandt andet
at kontrollere, at den enkelte borger ikke bliver hårdere ramt
end højst nødvendigt.
Vejprojektet kan ikke gennemføres uden Ekspropriationskommissionens godkendelse af projektet.
Det er også Ekspropriationskommissionen, der gennemfører
ekspropriationer og fastsætter erstatningen.
Beslutninger skrives i en protokol
Når Ekspropriationskommissionen har set på forholdene
i marken, beslutter den, om den vil godkende vejprojektet,
som det er, eller om der er ting, der skal ændres, inden
den endelige godkendelse kan finde sted.
Beslutningerne skrives i en protokol sammen med bemærkninger og forslag fra borgerne. Protokollen bliver
offentliggjort på Kommissariatets hjemmeside.
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