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Pålæg af servitutter om beskyttelse af konstruktion mv.  

1. hæfte 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13. november 2017  

 
Mandag den 13. november 2017 kl. 10.00 samledes 
kommissionen på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 
1362 København K for at afholde en kombineret 
besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anled-
ning af pålæg af servitutter om beskyttelse af kon-
struktion mv. i tilknytning til transfertunnel og me-
trotrappe ved Nørreport Station, Frederiksborggade 
øst, København K i henhold til jernbaneloven (Lov 
nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, nr. 6 og § 30, 
stk. 3 om sikring af statslige baneanlæg ved pålæg af 
servitutter.  

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne Sine H. Kjeldsen, de af trans-
port-, bygnings- og boligministeren udpegede med-
lemmer af kommissionen Helge Sølgaard og Leif 
Luxhøj-Pedersen, samt de fra den fælleskommunale 
liste udtagne medlemmer, Frants Hagen Hagensen 
og Anders Pedersen.  

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup.  

Fra Københavns Kommune mødte Caroline Eiler 
Gotved, Vejmyndighed, Teknik- og Miljøforvalt-
ningen.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen ved landinspektør Søren Kjerside Han-
sen. 

For Banedanmark mødte projektleder Bjørn Lykke 
Jensen, landinspektør Morten Krebs, COWI og in-
geniør William Rosengaard, Sweco.  

Fra Metroselskabet mødte enhedschef Christine 
Hammer.  

Endvidere mødte fra kommissariatet fuldmægtig 
Nanna Dahl Pedersen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Stephanie Ørre-
gaard Skou. 

Kommissarius fremlagde brev af 25. november 2016 
fra Transport- og Bygningsministeriet, hvormed sa-
gen er forelagt for ekspropriationskommissionen, og 
hvori der er givet bemyndigelse til at afholde en 
kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforret-
ning.  

Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til Tek-
niske bestemmelser, Frederiksborggade Øst i Køben-
havn, Klædebo og Nørrevold Kvarter, København, 
oktober 2017, tegn. nr. 1-CA-SA18-960008-DD-C-
52010 ver. 2 samt Arealfortegnelse nr. 1, Frederiks-
borggade Øst i København, Klædebo og Nørrevold 
Kvarter, København, oktober 2017, tegn.nr. 
TBDF_960008_I1_001, tegn.nr. TBDF_960008_I1-
_011, tegn.nr. TBDF_960008_I1_012, tegn.nr. 
TBDF_960008_I1_013, tegn.nr. TBDF_960008_I-
1_021,tegn.nr. TBDF_960008_I1_022, tegn.nr. 
TBDF_960008_I1_023 og tegn.nr. TBDF_960008_-
I1_024 alle dateret den 2. oktober 2017 samt tegn.nr. 
TBDF_960008_I1_002 og tegn.nr. TBDF_960008_-
I1_003 begge dateret den 3. oktober 2017.  

Følgende passerede:   

Besigtigelse 

Baggrund 

Banedanmark har etableret en ny trappe, der giver 
adgang til metroen på Nørreport Station (”Metrotrap-
pen”). Arbejdet har omfattet en forlængelse af den 
eksisterende, underjordiske transfertunnel på Nørre-
port Station (”tunnelen”) samt etablering af en trap-
peforbindelse til tunnelen fra Frederiksborggade.  

Anlægget af Metrotrappen blev godkendt af Finans-
udvalget ved aktstykke nr. 62, Folketingstidende E af 
30. januar 2013, og det daværende Transportministe-
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rium traf den 7. februar 2013 endelig beslutning om 
trappens etablering.   

Anlægsarbejdet er gennemført i offentligt vejareal, 
og det blev afsluttet i december måned 2015. Metro-
trappen er således i dag færdigetableret.   

Af sikkerhedsmæssige årsager er der behov for, at en 
række ejendomme i Frederiksborggade og Nørre 
Voldgade pålægges servitut om beskyttelse af kon-
struktionen mv. i tilknytning til Metrotrappen. Alle 
berørte ejendomme er allerede i dag pålagt servitut 
vedrørende beskyttelse af Metroen, og de offentlige 
vejarealer er omfattet af tilsvarende bestemmelser i 
henhold til tekniske aftaler mellem Metroselskabet 
I/S og Københavns Kommune. De tidligere pålagte 
servitutter og bestemmelser skal erstattes af og/eller 
suppleres med bestemmelser om beskyttelse af kon-
struktionen mv. i tilknytning til Metrotrappen.  

Servitutterne pålægges under henvisning til jernba-
nelovens § 30, stk. 2, nr. 6, samt § 30, stk. 3, om 
sikring af statslige baneanlæg ved pålæg af servitut-
ter. 

Teknisk løsning 

Etablering af den nye forbindelse til Nørreport me-
trostation via nedgang fra gågadeområdet ved Frede-
riksborggade, er udført af Banedanmark. Projektet 
tager udgangspunkt i aftalen ”Bedre mobilitet” fra 
26. november 2010. Projektet er først udarbejdet i 
form af en Definitionsfaserapport, dateret 1. maj 
2011, som efterfølgende er viderebearbejdet til en 
Programfaserapport, dateret 12. juni 2012. Program-
faserapporten udgjorde også udbudsmaterialet til 
totalentreprisen, som blev udført i perioden fra som-
meren 2013 til årsskiftet 2015. 

Projektet omhandlede en forlængelse af den eksiste-
rende transfertunnel mellem metrostationen og hen-
holdsvis fjern- og S-togs perronen, som blev ført op 
til gadeplan ved Frederiksborggade. Dette forløb 
danner hermed en direkte forbindelse mellem den 
gamle transfertunnel og gågaden. 

Konstruktionen er udført som en NATM-tunnel, der 
er en konstruktionsmetode som ikke kræver store 
udgravninger fra overfladen. Tunnelen er udført fra 
en byggegrube, som var placeret i Frederiksborg-
gade. Størstedelen af byggegruben er efterfølgende 
benyttet til den færdige trappekrone, således at stør-
relsen på byggegruben er begrænset i videst muligt 
omfang. 

Byggegruben er udført med indfatningsvægge udført 
som sekantpæle. Indfatningsvæggene var i den mid-

lertidige konstruktionsfase som udgangspunkt internt 
afstivet med stræk og trykstænger. Dog er der udført 
8 midlertidige jordankre i Frederiksborggade ind 
under matr.nr. 141b Klædebo Kvarter, København, 
hvoraf det ene strækker sig ud i Nørre Voldgade. 

Selve trappeskakten og transfertunnelen er udført ved 
at etablere fryserør i jorden, som har holdt udgrav-
ningsfronten frossen. Dette bevirker, at udgravnings-
fronten har været vandtæt, hvorfor grundvandsspejlet 
ikke har været påvirket under udgravningen. Under 
udgravningen er jorden løbende blevet understøttet af 
en midlertidig betonforing, som har sikret tunnelen 
mod kollaps. I tunnelen under Boulevardtunnelen i 
Nørre Voldgade er den midlertidige forring endvi-
dere forstærket med stålportaler, som har understøttet 
den del af Boulevardtunnelen, som blev undergravet.  

Efterfølgende er hele tunnelen og trappeskakten ud-
ført i traditionelt armeret in-situ beton, som er den 
permanent bærende konstruktion. Sideløbende med 
udstøbningen af alle de permanente konstruktioner, 
blev de midlertidige fryserør frakoblet og udfyldt 
med grout. Jordankrene er blevet deaktiveret, men 
efterladt passive i jorden.   

Forlængelsen af den eksisterende transfertunnel samt 
den nye trappe betyder, at de tidligere pålagte servi-
tutter vedr. beskyttelse af metroen skal ændres. De 
berørte matrikelnumre i Arealfortegnelse nr. 1 er: 
matr.nr. 138, 167a, 140, 141a, 141b, 142, 144, 145, 
146 og 164, som alle er beliggende i Klædebo Kvar-
ter, København. 

Endvidere medfører den nye transfertunnel og trappe, 
at de tekniske aftaler mellem Københavns Kommune 
og Metroselskabet vedrørende Nørre Voldgade (Nør-
revold Kvarter) og Frederiksborggade (Klædebo 
Kvarter) skal ændres, som anført i Arealfortegnelse 
nr. 1. 

Tegningsoversigt 

Konstruktionstegning 

Tegningsnummer 1-CA-SA18-960008-DD-c-52010 
Ver. 02.00 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde 

Banedanmark redegjorde for de fremlagte servitut-
tekster og forklarede, at der er tale om tidligere på-
lagte metroservitutter, i forbindelse med anlæg af 
Ørestadsbanen, som enten skærpes eller suppleres. 
Det blev præciseret, at servitutterne er sikkerhedsser-
vitutter til sikring af tunnel og skaktkonstruktionen. 
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Servitutterne skal sikre, at der ikke i fremtiden fore-
tages noget, der kan skade metroanlæggene og der-
med passagernes sikkerhed. Servitutterne er endvi-
dere udarbejdet i overensstemmelse med internatio-
nale sikkerhedsforskrifter. Metrotrappen, som er 
etableret af Banedanmark, er efter anlæg overdraget 
til Metroselskabet, og Metroselskabet er derfor påta-
leberettiget i forhold til de servitutter, som pålægges. 
Det blev forklaret, at formålet med servitutterne ikke 
er at forhindre nyopførelse af byggeri eller til- og 
ombygning på ejendommene, der pålægges servitut, 
men at sikre en dialog mellem ejere og Metroselska-
bet med henblik på muliggørelse af det ønskede pro-
jekt. Servitutterne udstikker således et råderum, og 
hvis dette råderum ikke er tilstrækkeligt, skal ejerne i 
dialog med Metroselskabet for at drøfte muliggørel-
sen af det ønskede projekt ved fremlæggelse af do-
kumentation med henblik på at få en dispensation til 
projektet. Banedanmark fremhævede blandt andet, at 
genopførelse af eksisterende bygninger ikke er om-
fattet af begrænsningerne i forhold til belastning, 
men det vil være nødvendigt at indgå i dialog med 
Metroselskabet om, hvordan genopførelse nærmere 
kan ske.  

Banedanmark redegjorde endvidere for en ændring af 
zonebetegnelserne for Nørre Voldgade (lb.nr. NVK-
001). 

Banedanmark har fremsendt en supplerende materi-
alesamling til kommissariatet den 10. november 2017 
indeholdende udskrift af forhandlingsprotokollen 
vedrørende anlæg i henhold til Ørestadsloven hæfte 
48 og hæfte 51 samt brev af 3. januar 2003 med bilag 
fra Ørestadsselskabets advokat. På denne baggrund 
har Banedanmark anført, at principperne for erstat-
ningsfastsættelsen skal være de samme som ved de 
tidligere pålagte servitutter på Ørestadsbanen.  

Christine Hammer henviste til Metroselskabets pjece 
”Hvad må man som nabo til Metroen?” 
(www.m.dk/~/media/Metro/PDF/PDF%202008/na
bofolder1.pdf), som overordnet gennemgår bestem-
melser og begrænsninger i forbindelse med servitut-
pålæg på naboejendomme til den underjordiske del af 
Københavns Metro.   

Repræsentanten fra København Kommunes vejmyn-
dighed spurgte til, hvor dybt fryserør og de midlerti-
dige jordankre er placeret ved anlægget af Metro-
trappen.  

Banedanmark oplyste, at fryserør og midlertidige 
jordankre ligger ca. 3 m under terræn.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 138 Klædebo 
Kvarter, København spurgte til muligheden for at 
overskride de tilladte fladebelastninger og bygge 
højere end 6 etager samt muligheden for at udnytte 
tagetagen.  

Banedanmark oplyste, at med hensyn til at forhøje 
bygningen er det et område, som er reguleret i kom-
muneplanen. Hvis man efter kommuneplanen får 
tilladelse til ombygning, skal man efterfølgende søge 
Metroselskabet om dispensation hertil.  

Metroselskabet tilføjede, at der tidligere er givet til-
ladelse til at udnytte tagetager på naboejendomme til 
metroen. Desuden er der også blevet givet tilladelse 
til etablering af (lette) altaner.  

Repræsentanterne for ejeren af matr.nr. 141b Klæ-
debo Kvarter, København anførte, at servitutpålæg-
gene medfører øgede omkostninger i forbindelse med 
større dokumentationskrav.  

Banedanmark oplyste, at det er de samme bestem-
melser som indgik i de tidligere servitutter, og at det 
kun er belastningsbestemmelserne og bestemmel-
serne om oplag, der er skærpet vedrørende denne 
ejendom.  

Metroselskabet forklarede supplerende, at der alle-
rede under den tidligere pålagte metroservitut er et 
dokumentationskrav. Ejeren skal dokumentere, at de 
ønskede ændringer eller ombygninger ikke vil med-
føre skade på metrokonstruktionen.  

Repræsentanten for ejeren af matr.nr. 138 Klædebo 
Kvarter, København oplyste, at der i ejendommen er 
ved at blive etableret en ny restaurant med udendørs-
servering, og repræsentanten spurgte i den forbin-
delse til, om det vil være i strid med servitutbestem-
melserne. 

Banedanmark oplyste, at der er en ”negativzone” i 
forbindelse med et køreareal for redningskøretøjer 
samt et flugtsvejsareal ud for metrotrappen, men 
ejendommen ligger ikke indenfor denne zone.  

Repræsentanten for Københavns Kommune tilføjede, 
at tilladelse til udendørsservering skal søges hos 
kommunen og gives for ét år ad gangen.  

Der blev spurgt til hvordan forholdet til de andre 
naboejendomme håndteres i forbindelse med ombyg-
ninger mv.  

Repræsentanten for Københavns Kommune oplyste, 
at dette forhold vil indgå i kommunens byggesagsbe-
handling.  

http://www.m.dk/%7E/media/Metro/PDF/PDF%202008/nabofolder1.pdf
http://www.m.dk/%7E/media/Metro/PDF/PDF%202008/nabofolder1.pdf
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Kommissionens vurderinger og beslutning 

Det fremgår af det fremsendte materiale samt oplys-
ningerne på mødet, at der er tale om pålæg af servi-
tutter, der beskytter metrokonstruktionerne og der-
med også metropassagerernes sikkerhed. Servitut-
terne er af samme type og tjener samme formål, som 
de metroservitutter kommissionen pålagde mange 
ejendomme i Københavns indre by i forbindelse med 
anlægget af Ørestadsbanen. Kommissionen finder, at 
der vedrørende de omhandlende ejendomme er tale 
om et naturligt og nødvendigt supplement til/skær-
pelse af de oprindelige metroservitutter, som de om-
handlende ejendomme blev pålagt i forbindelse med 
Ørestatsbanen. 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen det fremlagte projekt.  

Ekspropriation 

I forbindelse med pålæg af metroservitutter som føl-
ge af etablering af metrotrappen på Frederiksborg-
gade (øst) skærpes eller suppleres de oprindelig på-
lagte metroservitutter, der er pålagt de omhandlende 
ejendomme. Kommissionen har i forbindelse med 
pålæg af de oprindelige metroservitutter i 1998-2003 
fastlagt nogle principper for erstatningsfastsættelsen. 
Der henvises til forhandlingsprotokollen for Øre-
stadsbanens 3., 37., 48., 51. og 52. hæfte. Udover 
ovennævnte henvisning til forhandlingsprotokollerne 
for Ørestadsbanen, skal kommissionen henvise til 
taksationskommissionens afgørelser i KFE 98.303 og 
KFE 01.274.  

Det er kommissionens opfattelse, at de principper, 
som kommissionen fastlagde i forbindelse med de 
oprindelige metroservitutter også finder anvendelse i 
omhandlende sager. 

For så vidt angår erstatningsprincipper og erstat-
ningstaksterne, udtalte kommissionen tilbage i 1998-
2003 bl.a. følgende (udpluk): 

Indledningsvis bemærkes, at indholdet og omfanget 
af servitutbestemmelser, der bliver pålagt den enkelte 
ejendom først og fremmest afhænger af to forhold: 
typen af metrokonstruktion der skal beskyttes og hvor 
langt der er fra ejendommen til den pågældende me-
trokonstruktion. Servitutrettighederne over de be-
rørte ejendomme erhverves i form af en ekspropria-
tion, hvoraf følger, at der skal udbetales erstatning 
for ethvert tab, der forårsages ved servitutpålægget. 
Forårsager servitutpålægget intet tab, er der ingen 
krav på erstatning.  

Det almindelige udgangspunkt for afgørelse af dette 
spørgsmål vil være, om der ved servitutpålægget sker 
nogen begrænsning i opretholdelse og vedligehol-
delse af den bestående tingenes tilstand eller en 
sandsynlig fremtidig udnyttelsesmulighed. Dersom 
der ikke bliver sådanne begrænsninger, således at 
servitutpålægget ikke indebærer noget tab, der skal 
erstattes, finder Kommissionen, at der i relation til 
servitutpålægget alene bliver tale om at yde en min-
dre erstatning for den ulempe, som selve tinglysnin-
gen af servitutten medfører.  

Det er Kommissionens opfattelse, at der - med gan-
ske få undtagelser - ikke ved pålæg af servitutterne er 
sket en værdiforringelse af ejendommene. Den regu-
lering, som allerede gælder for udnyttelsen af de 
ejendomme, der pålægges servitut til beskyttelse af 
Metro’s stationer og skakte m.v., indebærer, at me-
trobeskyttelsesservitutten i realiteten kun lægger 
meget begrænsede restriktioner på langt de fleste af 
de berørte ejendomme.  Yderligere udnyttelse, eller 
anden udnyttelse, er i meget betydelig grad begræn-
set af en række andre forhold og anden retlig regule-
ring end metrobeskyttelsesservituttens tilstedevæ-
relse. Det gælder således med hensyn til Kommune-
planens generelle begrænsning om byggeri i højden 
– at der højst må bygges 4-5 etager i de historiske 
bydele og 5-6 etager i brokvartererne - hvortil kom-
mer planbestemmelser om bebyggelsesprocenter, 
hvis helt overvejende træk er, at den meget omfat-
tende udnyttelse, der finder sted vedrørende de en-
kelte ejendomme, udelukker yderligere byggeri. En-
delig sætter fredningsbestemmelser og bestemmelser 
om bevaringsværdighed i sig selv klare begrænsnin-
ger for byggeri og ændringer af eksisterende til-
stande. Servitutten forhindrer ikke, at der kan gen-
opføres et byggeri der svarer til det eksisterende på 
de berørte ejendomme.  

Da servitutpålægget ikke indebærer noget tab, der 
skal erstattes, finder Kommissionen, at der i relation 
til servitutpålægget alene bliver tale om at yde en 
mindre erstatning for den ulempe, som selve tinglys-
ningen af servitutten medfører.  

Kommissionen er dog opmærksom på, at servituttens 
tilstedeværelse kan medføre visse mindre ulemper 
fremover, idet tilstedeværelsen fordrer en vis agtpå-
givenhed fra ejernes side og evt. henvendelse til den 
påtaleberettigede ved større ændringer på ejendom-
men. 

For de ejendomme, der ikke pålægges bestemmelser 
om oplag, ledninger og potentialudligning finder 
kommissionen, at ulempeerstatningen som hovedre-
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gel passende vil kunne fastsættes til 1.000 kr. sva-
rende til, hvad der er fastsat for de almindelige tun-
nelservitutter. For ejendomme, der pålægges be-
stemmelser om oplag, ledning m.v., men ikke om 
belastning og udgravning, er erstatningen ligeledes 
fastsat til 1.000 kr.  

Ved ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, forud-
sættes ulempeerstatningen ydet med 1.000 kr. pr. 
”moderejendom”, uanset at tinglysning sker på hvert 
ejerlejlighedsblad i tingbogen. 

Kommissionen finder, at der for visse ejendomme 
foreligger nogle særlige forhold vedrørende be-
grænsninger i belastninger og udgravninger, som 
bør udløse en noget større ulempeerstatning end 
anført ovenfor. Her finder kommissionen, at erstat-
ningen skal fastsættes til 5.000 kr.  

Kommissionen finder, i lighed med tidligere, at på-
læg af servitutterne ikke medfører nogen reel be-
grænsning i ejerens råden og den fremtidige udnyt-
telse af de omhandlede ejendomme, ligesom servi-
tutpålæggene ikke medfører en forringelse af ejen-
domsværdien. Der henvises til ovennævnte fra be-
tragtninger fra kommissionens behandling af de op-
rindelige metroservitutter. 

Da de oprindelige metroservitutter vedrørende om-
handlede ejendomme er pålagt tilbage i 2003 og så-
ledes for ca. 15 år siden, finder kommissionen, at 
ovennævnte takster skal reguleres op under hensyn til 
den prisudvikling, der har været i perioden. Kommis-
sionen fastsætter herefter, at der i stedet for de oven-
nævnte takster på henholdsvis 1.000 kr. og 5.000 kr. 
(2003-niveau) opreguleres til henholdsvis 1.500 kr. 
og 6.500 kr. (2017-niveau). 

Kommissionen har herefter fastsat et grundbeløb på 
1.500 kr. for pålæg af (del)servitut vedrørende be-
lastning og/eller udgravning og et grundbeløb på 
1.500 kr. for pålæg af (del)servitut vedr. oplag, led-
ninger m.v. (dvs. 3.000 kr. ved pålæg af begge del-
servitutter). Såfremt servitutten omhandler særlige 
(restriktive) forhold vedrørende begrænsninger i be-
lastninger og/eller udgravninger, kan dette udløse en 
ekstra ulempeerstatning, typisk på 6.500 kr. (eventuel 
både på del-servitut om belastning og del-servitut om 
udgravning, altså 13.000 kr. i alt).  

Hvis ejendommene tidligere har været pålagt den 
pågældende type (del)servitut, vil der kun blive betalt 
et grundbeløb (1.500 kr.) i det omfang servitutten er 
udvidet/skærpet, og der vil ikke blive betalt et grund-
beløb, hvis der samtidig skal betales en højere ulem-
peerstatning (typisk 6.500 kr.), idet grundbeløbet for 

så vidt allerede er betalt ved pålæg af den oprindelige 
(del)servitut i 2003. 

Kommissionen foretog den rekvirerede ekspropria-
tion vedrørende de i Arealfortegnelse nr. 1 under 
lb.nr. Klæ-001, Klæ-002, Klæ-003, Klæ-004, Klæ-
005, Klæ-006, Klæ-007, Klæ-008, Klæ-009, Klæ-
010, Klæ-012 og Nvk-001 opførte ejendomme. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Klæ-001, matr.nr. 138 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Frederiksborggade 5, 1360 Kø-
benhavn K 
For ejeren, FB 40 ApS, CVR: 14226435, c/o Aber-
deen Asset Management A/S, Strandvejen 58, 2., 
2900 Hellerup, mødte Bjarne Rasmussen, Aberdeen 
Asset Management Denmark A/S.  

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-002, matr.nr. 140 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Frederiksborggade 7, 1360 Kø-
benhavn K 
Ejeren, Frederiksborggade Copenhagen DK S.à.r.l, 
48 Boulevard, Grande-Duchesse Charlotte, L – 1330 
Luxemburg, mødte ikke.   

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-003, matr.nr. 141a Klædebo Kvarter, 
København, beliggende Frederiksborggade 9, 1360 
København K 
Ejeren, Ejerforeningen Frederiksborggade 9, CVR: 
33001487, c/o EDC Niels Kofoed A/S, Østergade 14, 
7400 Herning, mødte ikke.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-004, matr.nr. 141b Klædebo Kvarter, 
København, beliggende Frederiksborggade 11, 1360 
København K 
For ejeren, Amagertorv 18-20 ApS, CVR: 18131544, 
c/o KD-Selskaberne, Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg, 
mødte Steen Vammen og Carsten Nielsen.  
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Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Repræsentanterne oplyste, at der er planer om at gra-
ve kælderen ud, indrette tagetagen og sænke stue-
etagen til gadeniveau, men der er ikke givet bygge-
tilladelse hertil endnu.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-005, matr.nr. 142 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Frederiksborggade 14, 1360 
København K 
Ejeren, Ejendomspartnerselskabet af 1/7 2003, CVR: 
27134971, Ejby Industrivej 38, Postboks 1468, 2600 
Glostrup, mødte ikke.  

Administrator: Nordea Ejendomsinvestering A/S, 
Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-006, matr.nr. 144 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Frederiksborggade 12, 1360 
København K 
Ejeren, Aberdeen Property Copenhagen Delta ApS, 
c/o Aberdeen Asset Management, CVR: 35227954, 
Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup, mødte ikke.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-007, matr.nr. 145 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Frederiksborggade 10, 1360 
København K 
Ejeren, Ejendomsselskabet af 18. juni 1992 ApS, 
CVR: 16248797, Sct. Mogens Gade 1, 8800 Viborg, 
mødte ikke.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-008, matr.nr. 146 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Frederiksborggade 8, 1360 Kø-
benhavn K  
Ejeren af ejerlejlighed nr. 1, Ejendomsselskabet af 
18. juni 1992 ApS, CVR: 16248797, Sct. Mogens 
Gade 1, 8800 Viborg, mødte ikke.  

Ejeren af ejerlejligheder nr. 2-7, Pensionskassen for 
Sundhedsfaglige, CVR: 71973514, Tuborg Boule-
vard 3., 2900 Hellerup, mødte ikke.  

Administrator: DEAS A/S, CVR: 20283416, Dirch 
Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-009, matr.nr. 164 Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende Nørre Voldgade 90, 1358 Kø-
benhavn K 
Ejeren, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, CVR: 
71973514, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, mød-
te ikke.  

Administrator: DEAS A/S, CVR: 20283416, Dirch 
Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-010, matr.nr. 167a Klædebo Kvarter, 
København, beliggende Nørre Voldgade 82, 1358 
København K 
Ejeren, E/F Nørre Voldgade 82, Venstres Ungdom, 
CVR: 32621481, Nørre Voldgade 82, 3. sal, 1358 
København K, mødte ikke. 

Administrator: Chaos Consulting Group, Gammel 
Mønt 19 A, 3, 1117 København K.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne.  

Lb.nr. Klæ-012, litra 7000b Klædebo Kvarter, Kø-
benhavn, beliggende kommunevej nr. 1936, Frede-
riksborggade 
For ejeren, Københavns Kommune, CVR: 64942212, 
Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, 
Njalsgade 13, 2300 København S, mødte Caroline 
Eiler Gotved.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Banedanmark oplyste, at der vil blive indgået et til-
læg til tidligere indgået aftale: ”Stationsforpladser og 
skaktarealer, Teknisk Aftale mellem Ørestadsselska-
bet I/S og Københavns Kommune vedrørende drift, 
maj 2002” mellem Banedanmark, Metroselskabet og 
Københavns Kommune. Aftalen vil senere blive 
fremsendt til kommissionens godkendelse og proto-
koltilførsel.  
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Lb.nr. Nvk-001, litra 7000v Nørrevold Kvarter, Kø-
benhavn beliggende kommunevej nr. 5220, Nørre 
Voldgade 
For ejeren, Københavns Kommune, CVR: 64942212, 
Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse, 
Njalsgade 13, 2300 København S, mødte Caroline 
Eiler Gotved.  

Banedanmark oplyste, at zonebetegnelserne ændres.  

Der eksproprieres som anført i rettelsesblad til areal-
fortegnelsen.  

Banedanmark oplyste, at der vil blive indgået et til-
læg til tidligere indgået aftale: ”Stationsforpladser og 
skaktarealer, Teknisk Aftale mellem Ørestadsselska-
bet I/S og Københavns Kommune vedrørende drift, 
maj 2002” mellem Banedanmark, Metroselskabet og 
Københavns Kommune. Aftalen vil senere blive 
fremsendt til kommissionens godkendelse og proto-
koltilførsel.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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