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Hej Mads 
 
Som vi talte om i torsdags til ekspropriationsforretningen, vil vores entreprenør søge at holde sig på den vestlige 
mark, altså den mark hvor råstofgraven ligger. I vedlagte ansøgning om tilladelse til §19 plads, ansøgte jeg om en 
10.000 m2 stor plads inden for den østlige mark. Jeg vil gerne bede om at dette bliver ændret således, at vi i stedet 
søger om tilladelse til at §19 pladsen (10.000m2) kan lægges inden for området markeret med blå streg nedenfor, - 
dvs at entreprenøren kan lægge pladsen på enten den østlige eller vestlige mark, alt efter hvad der passer i hans 
logistik og arealudnyttelse.  
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Med venlig hilsen 
  
Mette Daugaard Petersen 
Projekteringsleder Miljø 
M: +45 93547524 
mdap@bane.dk 

Banedanmark 
Ringsted-Femern Banen 
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Hej Mads 
 
Hermed ansøgning om tilladelse til etablering §19 plads på byggepladsarealerne ved Engmosen på Lolland. 
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Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
 


