
 
Bekendtgørelse  

 
 

  
EKSPROPRIATION  

 
 

Nedennævnte dag afholdes ekspropriation i anledning af Anlæg af Cityringen i København og 
Frederiksberg for Metrostation Skjolds Plads, 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.  
 
Forretningen omfatter forlængelse af midlertidig ekspropriation af arealer og rettigheder i forbindelse 
med anlæg af metroarbejdspladsen ved Skjolds Plads. Ekspropriationskommissionen vil ved denne 
forretning ikke foretage besigtigelse af lokaliteten, da der udelukkende er tale om en forlængelse af 
nogle midlertidige indgreb, som tidligere er besigtiget af kommissionen.  
 

Tirsdag den 6. september 2016 
 

Forretningen begynder kl. 9.00 på Caféen Skjolds Plads, Skjolds Plads 2, 2200 København N og 
omfatter ekspropriation vedrørende de ejendomme, som er anført i Arealfortegnelse Skjolds Plads 
Nr. 10 under lb.nr. Rmm-014, Rmm-018, Rmm-019, Rmm-020, Rmm-021, Rmm-022, Rmm-023, 
Rmm-024, Rmm-024/Br001, Rmm-024/Br002, Rmm-024/Br002/L001, Rmm-024/Br003, Rmm-
024/Br004 og Rmm-024/Br004/L001, Rmm-025, Rmm-026, Rmm-027, Rmm-028, Rmm-029, 
Rmm-030, Rmm-030/Br001, Rmm-030/Br001/L001, Rmm-030/Br002, Rmm-078, Rmm-
082, Rmm-083 og Rmm-084. 

 
På mødet gennemgås indgrebene og de enkelte ejere og brugere vil derefter have mulighed for at tale 
individuelt med ekspropriationskommissionen og Metroselskabet.  
 
Efterfølgende vil ekspropriationskommissionen tage stilling til erstatningsspørgsmål for de berørte 
ejere og brugere. 
  
Ejere, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde.  
Grundejere, der direkte vil blive berørt af anlægget, modtager et eksemplar af denne bekendtgørelse og 
bedes orientere eventuelle brugere herom.  
 
Arealfortegnelse Skjolds Plads nr. 10 med tilhørende kortbilag er fremlagt til offentligt eftersyn i 
Borgerservice Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV.  
 
Spørgsmål vedr. arealfortegnelserne kan rettes til anlægsmyndigheden Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 
2300 København S, v/ landinspektør Søren Henriksen, tlf.: 72 42 46 71, e-mail shen@m.dk   

 
 

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

Tlf. 33 92 72 30, e-mail komoe@komoe.dk  
d. 22. juli 2016 
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