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BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION 
 

Nedennævnte dag gennemføres supplerende besigtigelse og ekspropriation i anledning af etablering af 
Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår stationen på Kongens Nytorv, jf. Lov 
om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007. Forretningen afholdes efter reglerne i lov om 
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.  
 
Forretningen omhandler tilføjelser til projektet omkring Kongens Nytorv herunder etablering af 
supplerende pumpebrønde samt ret til udførelse af jordforstærkning, opsætning af moniteringsudstyr i 
en række ejendomme omkring den kommende metrotunnel,  
 
 

 
Onsdag den 11. marts 2015 

 
 
Supplerende besigtigelse 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 ved hjørnet af Kongens Nytorv 19, 1050 København K (foran Hviids 
Vinstue), hvor Metroselskabets forslag til supplerende tekniske bestemmelser vedrørende Kongens 
Nytorv vil blive gennemgået i henhold til ”Supplerende besigtigelse, Kongens Nytorv nr. 3”.  
 

Herefter vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse af de berørte 
lokaliteter. 

  
 
Ekspropriation 
Under forudsætning af kommissionens godkendelse vil der umiddelbart efter det indledende møde ske 
ekspropriation, som anført i ”Arealfortegnelse, Kongens Nytorv nr. 4” vedrørende følgende 
ejendomme og vejarealer.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.00 ved Lille Kongensgade/Kongens Nytorv og omfatter 
ekspropriation vedrørende disse vejarealer som anført i fortegnelsens under lb.nre. Kgn-049 og Kgn-
097. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.15 ved ejendommen Kongens Nytorv 19/Lille Kongensgade 4 og 
omfatter ekspropriation vedrørende ejendommen som anført i fortegnelsen under lb.nre. Kgn-003, 
Kgn-003/Br001, Kgn-003/Br007 og Kgn-003/Br007/L001.  
  
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.00 ved ejendommen Kongens Nytorv 21/Lille Kongensgade 6 og 
omfatter ekspropriation vedrørende ejendommen som anført i fortegnelsen under lb.nr. Kgn-004. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.30 ved Magasin, Kongens Nytorv 15 (indgangen mod Kongens 
Nytorv) og omfatter ekspropriation af ejendommen som anført i fortegnelsen under lb.nre. Kgn-001 og 
Kgn-001/Br001.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.30 ved McDonalds, Kongens Nytorv 17 og omfatter ekspropriation 
vedrørende ejendommen som anført i fortegnelsen under lb.nre. Kgn-002, Kgn-002/Br001, Kgn-
002/Br001/L001 og Kgn-002/Br001/L001/001. 
 

Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 ved McDonalds, Kongens Nytorv 17 og omfatter ekspropriation 
vedrørende ejendommen som anført i fortegnelsen under lb.nre. Kgn-002/Br002, Kgn-
002/Br002/L001, Kgn-002/Br003, Kgn-002/Br003/L001, Kgn-002/Br004, Kgn-002/Br004/L001 og 
Kgn-002/Br005.   



 
 
 
 
 
 
 

Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde.  
 
Forslag til supplerende tekniske bestemmelser ”Supplerende besigtigelse Kongens Nytorv nr. 3” med 
tilhørende planer samt ”Arealfortegnelse, Kongens Nytorv nr. 4” med tilhørende planer er fremlagt til 
offentligt eftersyn i Borgerservice, Nyrupsgade 1, København V.  

Spørgsmål til besigtigelses- og ekspropriationsmaterialet kan rettes til anlægsmyndigheden 
Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S. v/ landinspektør Jesper Nielsen (tlf. 72 42 47 49 – 
jeni@m.dk)  

 
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Frederiksholms Kanal 4B, 2. sal, 1220 København K.   

Tlf. 33 92 72 30     komoe@komoe.dk   
den 6. februar 2015 

 
Helle S. Andersen 
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