
Bekendtgørelse 

SUPPLERENDE BESIGTIGELSE 
 

Cityringen i København og på Frederiksberg - Sydhavnslinjen 

Nedennævnte dag afholdes en supplerende besigtigelsesforretning i anledning af etablering af 
en metro til Sydhavnen i København, jf. lov om en Cityring, lov nr. 552 af 6. juni 2007 med 
senere ændringer. 

Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører strækningen Skibbroen-Teglholmsgade, herunder metrostationen 
Enghave Brygge i Københavns Kommune. 

Onsdag den 30. januar 2019 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Copenhagen Island Hotel, Kalvebod Brygge 53, 1560 Køben-
havn V, hvor den omhandlede del af projektet vil blive gennemgået.  

Da der er tale om pålæg af servitut om metro, forventes de berørte ejendommen ikke besigtiget, 
medmindre forholdene gør det nødvendigt. 

På mødet gennemgås projektet, og ejere og brugere vil få mulighed for at stille spørgsmål og 
tale med Metroselskabet I/S og ekspropriationskommissionen. 

Enhver, der kan blive berørt enten direkte eller indirekte af anlægget, kan møde og udtale sig om 
projektet samt foreslå ændringer. Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes 
herved til at give møde. Grundejere m.fl., der efter det foreliggende projekt vil blive direkte berørt 
af anlægget, modtager et eksemplar af denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere 
og lejere om mødet. 

Det bemærkes, at ekspropriationskommissionen ikke kan ændre linjeføring samt lokalisering 
af stationer m.v., som er fastlagt i Kommuneplan for Københavns Kommune. 

Forslag til Supplerende Tekniske bestemmelser, Enghave Brygge nr. 1, er fremlagt til offentligt 
eftersyn på Sydhavnens Bibliotek Wagnersvej 19, 2450 København og Borgerservice Valby, 
Annexstræde 2, 2500 Valby.  

Spørgsmål vedrørende materialet kan rettes til anlægsmyndigheden Metroselskabet I/S, Metro-
vej 5, 2300 København S v/ landinspektør Dorthe Lykke Nielsen, tlf. 72 42 49 69, e-mail: 
dln@m.dk.  

 
Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 

Rentemestervej 8, 2400 København NV. 
Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 

www.komoe.dk  
 

Den 11. december 2018 

Sine H. Kjeldsen 
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