
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION 
 
Nedennævnte dag gennemføres ekspropriation i anledning af etablering af Metro til Sydhavnen i Køben-
havn for så vidt angår metrostationen Mozarts Plads og afholdes supplerende besigtigelse for så vidt angår 
metrostationerne Sluseholmen samt Havneholmen, jf. Lov nr. 552 af 6. juni 2007 med ændring ved lov 
nr. 156 af 18. februar 2015. Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriati-
on vedrørende fast ejendom. 
 
Ekspropriationen omfatter den i Arealfortegnelse Mozarts Plads nr. 2 opførte ejendom m.v. i Københavns 
Kommune.Besigtigelsen omfatter de i Supplerende tekniske bestemmelser nr. 1 for Sluseholmen samt de 
i Supplerende tekniske bestemmelser nr. 1 for Havneholmen opførte ejendomme m.v. i Københavns Kom-
mune.  
 

Mandag den 30. januar 2017 
 
Ekspropriationsforretning vedr. metrostationen Mozarts Plads 
Ekspropriationsforretningen begynder kl. 9.00 ved Mozarts Plads 2, 2450 København SV, på gårdsiden, og 
omfatter ekspropriation vedrørende ejendommen, som er anført i arealfortegnelse Mozarts Plads nr. 2 under 
lb.nr. Mop-016.  
 
Supplerende besigtigelsesforretning vedr. metrostationen Sluseholmen 
Besigtigelsesforretningen begynder kl. ca. 10.00 ved Frederikskaj 2, 2450 København SV, på parkerings-
pladsen på hjørnet af Sydhavnsgade og Frederikskaj overfor Borgmester Christiansens Gade, og vedrører 
areal til ledningsomlægninger.  
 
Besigtigelsesforretningen fortsætter kl. ca. 10.30 ved Sluseholmen 1, 2450 København SV, på parkerings-
pladsen på hjørnet af Sjællandsbroen og Sluseholmen, og vedrører areal og arbejdsareal til midlertidig vej 
eller sti.  
 
Supplerende besigtigelsesforretning vedr. metrostationen Havneholmen 
Besigtigelsesforretningen begynder kl. ca. 11.30 ved Havneholmen 5, 1561 København V, på parkerings-
pladsen mellem Havneholmen og privat fællesvej Kalvebod Brygge ved rundkørslen. 
 
Enhver, der kan blive berørt enten direkte eller indirekte af baneanlægget, kan møde og udtale sig om projek-
tet 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 den linjeføring samt lokalisering af stationer 
m.v., som er fastlagt i kommuneplanen for Københavns Kommune.   
 
Arealfortegnelse Mozarts Plads nr. 2 med tilhørende kortbilag, Supplerende Tekniske Bestemmelser nr. 1 
Sluseholmen samt Supplerende Tekniske Bestemmelser nr. 1 Havneholmen er fremlagt til offentligt eftersyn 
i Københavns Borgerservice, Nyropsgade 7, 1602 København V, og på Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 
19, 2450 København.  
 
Spørgsmål til arealfortegnelsen eller supplerende tekniske bestemmelser kan rettes til anlægsmyndigheden 
Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S v/ landinspektør Anna Sandmann Pedersen (tlf. 72 42 46 
64 – ansp@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 
den 23. december 2016 

Helle S. Andersen 
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