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   Udskrift af forhandlingsprotokollen  

for ekspropriationskommissionen  
 

vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. 
 

Metro-Cityringen 
 

149. hæfte  
 

Møderne den 7. november og 3. december 2013 samt 14. januar og 4. februar 2014  
 
 

 
Torsdag den 7. november 2013 kl. 14.00 samledes 

kommissionen, efter mødet på Kongens Nytorv, på 

Metrovej 5, 2300 København S til en første gennem-

gang af DELTA Akustiks rapport af 31. oktober 

2013 (Teknisk Notat, Vurdering af støjberegninger i 

forbindelse med erstatninger til naboer).  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen samt de fra 

den fælleskommunale liste udvalgte medlemmer, 

Kim Christensen og Frants Hagen Hagensen.  

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-

side Hansen. 

Repræsentanten for Københavns Kommune, Jørgen 

Poulstrup, og repræsentanten for Frederiksberg 

Kommune, Tom Kjærbye Larsen, mødte ikke. 

Fra Metroselskabet I/S deltog enhedschef Christine 

Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, landinspek-

tør Henrik Weiersøe Jensen og advokat Hanne Møl-

beck (advokatfirmaet Bech-Bruun).  

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals. 

Følgende passerede: 

Metroselskabet har i sommeren 2013, på baggrund af 

kritik fra flere beboere, anmodet DELTA Akustik om 

at foretage en gennemgang og vurdering af den me-

tode, der ligger til grund for beregningerne af støjbi-

drag fra Metro-Cityringens byggepladser. Det er 

disse støjberegninger (støjudbredelseskort), der med 

baggrund i de af kommissionen udarbejdede ret-

ningslinjer (forhandlingsprotokollens 136. hæfte) 

ligger til grund for fastsættelsen af erstatninger til 

beboerne ved metroarbejdspladserne i forbindelse 

med den udvidede arbejdstid. 

DELTA Akustiks rapport af 31. oktober 2013 (Tek-

nisk Notat, Vurdering af støjberegninger i forbindel-

se med erstatninger til naboer) blev udleveret til de 

medlemmer, der ikke forinden havde rekvireret rap-

porten fra Metroselskabets hjemmeside.  

Claus Backalarz fra DELTA Akustik gennemgik 

rapporten på tilsvarende måde, som rapporten var 

blevet fremlagt for berørte beboere ved borgermøde 

d. 31. oktober 2013. Der var efter gennemgangen 

mulighed for at rette opklarende spørgsmål til DEL-

TA. 

DELTA har med baggrund i rapporten draget følgen-

de vigtige konklusioner: 

 At bruge fladekilder frem for punktkilder 

medfører ikke lavere støjbidrag og dermed 

lavere erstatning. 

 Beregningerne medregner refleksion fra 

egen facade, hvilket giver op til 2,5 dB(A) 

højere støjbidrag end i frit felt, som grænse-

værdier normalt gælder for. Dette giver alt 

andet lige højere erstatninger. 

 Ekspropriationskommissionens formulerin-

ger om midlingstider er ikke konsistente, der 

omtales både ”gennemsnitlig udendørs støj-

niveau om natten/aften” og ”den mest stø-

jende time”. Af sammen grund har Metro-

selskabet besluttet sig for at benytte Miljø-

styrelsens anbefalede midlingstider, som er 

henholdsvis 1 og ½ time i aften- og natperi-

oden i forbindelse med vurderingen af må-

lingerne af støj. 

 Støjbidragene vurderes for alle etager på 

grundlag af beregninger i 2. sals højde, 

hvilket medfører, at støjbidragene i stueeta-

gen og på 1. sal i gennemsnit overvurderes. 
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 De anvendte beregninger i netværk af punk-

ter på 5 m x 5 m kan af tekniske grunde i 

visse tilfælde medføre for høje eller for lave 

beregnede støjbidrag. Metroselskabet vil 

derfor gennemgå beregninger og forbedre 

modellen de steder, hvor dette gør sig gæl-

dende. Beboere, der er tildelt erstatning på 

grundlag af et for lille støjbidrag vil blive 

reguleret op. 

 Erstatninger gives som udgangspunkt for 

hele måneder ad gangen, også i måneder 

hvor der kun er arbejdet i en del af den ud-

videde arbejdstid. 

 Der gives ikke tillæg for tydeligt hørbare 

impulser i støjen fra byggepladserne. Det 

vurderes, at Ekspropriationskommissionen i 

deres valg af støjklasser og tilhørende er-

statninger har indregnet sådanne tillæg. 

 Visse kildestyrker virker lavt sat, hvorved 

støjbidragene fra disse kilder formodentlig 

undervurderes. 

 Visse driftstider virker korte, men vurderin-

gen af disse afhænger af den valgte mid-

lingstid. 

 De anvendte planlagte støjdæmpninger vir-

ker for visse kilder for optimistiske. 

 De løbende (faktiske) målinger i et eller to 

punkter ved hver byggeplads kontrolleres ef-

ter hver kalendermåned. Hvis der har fore-

kommet væsentlige og gentagne overskridel-

ser af støjgrænserne, skal der fremsendes 

fornyede støjkort til Ekspropriationskom-

missionen, og det kan komme på tale at øge 

erstatningerne for den pågældende måned. 

 For at gøre støjmodellerne og beregninger-

ne af erstatningerne operationelle, må der 

nødvendigvis foretages forenklinger af mo-

dellerne og driftsforudsætningerne. Generelt 

er forenklinger og vurderinger foretaget, så 

naboerne erstatningsmæssigt tilgodeses. 

Dette forhold suppleret med de månedlige 

kontroller af støjberegningerne gør, at 

DELTA vurderer de anvendte principper 

som velegnede til at beregne erstatningernes 

størrelse.   

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

Helle S. Andersen 

 

/Pia Pals 

 

Tirsdag den 3. december 2013 kl. 14.00 samledes 

kommissionen i Kommissariatet, Frederiksholmska-

nal 4B, 2. sal, 1220 København K, for en foreløbig 

og generel drøftelse af de problemstillinger som 

DELTA Akustiks rapport af 31. oktober 2013 samt 

Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse af 7. novem-

ber 2013 (vedr. metroarbejderne ved Marmorkirken) 

måtte rejse set i forhold til de af kommissionens i 

forhandlingsprotokollens 136. hæfte fastsatte ret-

ningslinjer for erstatning i forbindelse med udvidelse 

af arbejdstiderne på metroarbejdspladserne ved an-

læg af en Metro Cityring i København og på Frede-

riksberg (jf. lov nr. 552 af 6. juni 2007). 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen samt de fra 

den fælleskommunale liste udvalgte medlemmer, 

Kim Christensen og Frants Hagen Hagensen.  

Som repræsentant for Københavns Kommune tiltråd-

te Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune til-

trådte Tom Kjærbye Larsen kommissionen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-

side Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 

Pals. 

Kl. 15.00 tiltrådte Claus Backalarz, DELTA Akustik 

mødet. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-

sen. 
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Følgende passerede: 

Drøftelse af DELTA Akustiks rapport samt Na-

tur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. metro-

arbejderne ved Marmorkirken. 

Formålet med mødet er for det første, at kommissio-

nen får lejlighed til at drøfte, om den af DELTA 

Akustik udarbejdede rapport af 31. oktober 2013 

giver anledning til spørgsmål og evt. justeringer set i 

forhold til de af kommissionen i forhandlingsproto-

kollens 136. hæfte fastsatte retningslinjer for erstat-

ning i forbindelse med udvidelse af arbejdstiderne på 

metroarbejdspladserne.  

Formålet med mødet er for det andet at få drøftet, 

om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 7. 

november 2013 af klage over det af Københavns 

Kommune fastsatte påbud af 15. juli 2013 om udvi-

det arbejdstid ved Marmorkirken, giver anledning til 

spørgsmål og evt. justeringer set i forhold til de af 

kommissionens fastsatte retningslinjer for erstatning 

i forbindelse med udvidelse af arbejdstiderne. 

Kommissionen har i forbindelse med gennemgangen 

og forståelse af det ret omfangsrige og meget teknisk 

betonede materiale rekvireret særlig sagkyndig bi-

stand, i henhold til ekspropriationsproceslovens § 9, 

hos DELTA Akustik. 

Kommissionen har i mail af 25. november 2013 fra 

Københavns Kommune fået oplyst, at Københavns 

Kommune, på baggrund af Natur- og Miljøklage-

nævnets ophævelse af det af kommunen udstedte 

påbud af 15. juli 2013 og hjemvisningen af sagen og 

på baggrund af fornyet henvendelse fra Metrosel-

skabet, overvejer udstedelse af nyt påbud vedrørende 

Marmorkirken. Der forelå på mødetidspunktet endnu 

ikke noget udkast til nyt påbud fra København 

Kommune. 

Kommissionen foretog med bistand fra sagkyndig 

Claus Backalarz, Delta Akustik, en indledende drøf-

telse af de spørgsmål og problemstilling som hen-

holdsvis DELTA Akustiks rapport og Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelser rejser.  

Kl. 16.00 tiltrådte for Metroselskabet I/S enhedschef 

Christine Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, 

landinspektør Henrik Weiersøe Jensen og advokat 

Hanne Mølbeck (advokatfirmaet Bech-Bruun) mødet. 

Kommissionens medlemmer og den særlig sagkyn-

dige havde herefter mulighed for at stille opklarende 

spørgsmål til Metroselskabet. 

Kommissionen konkluderede følgende: 

Under hensyn til, at der endnu ikke forligger et nyt 

påbud eller udkast til påbud fra Københavns Kom-

mune vedrørende metroarbejderne ved bl.a. Mar-

morkirken besluttede kommissionen at udskyde den 

videre behandling af sagen og fortsætte sine drøftel-

ser ved et møde d. 14. januar 2014.  

Kommissionen vil således afvente Københavns 

Kommunes udstedelse af nyt påbud eller udkast 

hertil, forinden kommissionen samlet set tager stil-

ling til, om der er behov for korrektioner eller tilfø-

jelser til de af kommissionen tidligere fastsatte ret-

ningslinjer vedrørende erstatning i forbindelse med 

udvidet arbejdstid. 

Besøg på arbejdspladser i udvidet arbejdstid 

samt besøg på tunnelarbejdsplads (i tidsrummet 

mellem kl. 18-22). 

Efter mødet i kommissariatet besøgte kommissionen 

arbejdspladserne ved Øster Søgade og København H, 

hvor der for tiden foregår metroarbejde i udvidet 

arbejdstid. Endelig besøgte kommissionen arbejds-

pladsen ved Nørrebroparken, der overgik til tunnel-

arbejdsplads pr. 12. juli 2013. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

 

Helle S. Andersen 

 

/Sine H. Kjeldsen 
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Tirsdag den 14. januar 2014, kl. 10.00 samledes 

kommissionen på ny i Kommissariatet, Frederiks-

holmskanal 4B, 2. sal, 1220 København K, for at 

fortsætte de påbegyndte drøftelser af de problemstil-

linger som DELTA Akustiks rapport af 31. oktober 

2013 samt Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse af 

7. november 2013 (vedr. metroarbejderne ved Mar-

morkirken) rejser set i forhold til de af kommissionen 

i forhandlingsprotokollens 136. hæfte fastsatte ret-

ningslinjer for erstatning i forbindelse med udvidelse 

af arbejdstiderne på metroarbejdspladserne ved an-

læg af en Metro Cityring i København og på Frede-

riksberg (jf. lov nr. 552 af 6. juni 2007). 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen samt de fra 

den fælleskommunale liste udvalgte medlemmer, 

Kim Christensen og Frants Hagen Hagensen.  

Som repræsentant for Københavns Kommune tiltråd-

te Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune til-

trådte Tom Kjærbye Larsen kommissionen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-

side Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 

Pals. 

Følgende passerede: 

Kl. ca. 13.00 tiltrådte Claus Backalarz, DELTA 

Akustik mødet. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-

sen. 

Kommissionen har siden mødet d. 3. december 2013 

modtaget mail af 9. december 2013 fra Metroselska-

bet med kopi af følgende:  

 Københavns Kommunes udkast til (nyt) på-

bud vedr. støj ved etablering af slidsevægge 

på metrobyggepladsen ved Marmorkirken,  

 Udkast til Natur- og Miljøklagenævnet afgø-

relse i sag om støj fra byggeri i Nørrebropar-

ken 

 Udkast til Natur- og Miljøklagenævnets af-

gørelse i sag om støj fra byggeri ved Køben-

havns Hovedbanegård og  

 Udkast til Natur- og Miljøklagenævntes af-

gørelse i sag om støj fra byggeri ved Øster 

Søgade 

Endvidere er kommissionen blevet orienteret gennem 

Københavns Kommunes repræsentant i kommissio-

nen vedr. henvendelsen fra Ministeriet for By og 

Landdistrikter til Københavns Kommune angående 

spørgsmålet om evt. genhusning i henhold til lov om 

byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 50 af 

16/05/2013).  

Kommissionen genoptog med bistand fra sagkyndig 

Claus Backalarz, Delta Akustik, drøftelserne af de 

spørgsmål og problemstillinger som henholdsvis 

DELTA akustiks rapport og Natur- og Miljøklage-

nævnets afgørelser rejser.  

Kl. 14.00 tiltrådte for Metroselskabet I/S enhedschef 

Christine Hammer, projektleder Jesper Jørgensen, 

ingeniør Jens Ulrik Jensen og advokat Hanne Møl-

beck (advokatfirmaet Bech-Bruun) mødet. 

Kommissionens medlemmer havde herefter mulig-

hed for at stille opklarende spørgsmål til Metrosel-

skabet. 

Kommissionen konkluderede følgende vedrørende 

spørgsmålet om evt. justering af retningslinjerne: 

Med hensyn til spørgsmålet om evt. ændringer af 

retningslinjerne for fastsættelse af erstatning for 

metroarbejderne i udvidet arbejdstid, kan det konsta-

teres, at selvom der foreligger et udkast til (nyt) på-

bud fra Københavns Kommune vedrørende metroar-

bejderne ved Marmorkirken, hersker der fortsat 

usikkerhed om påbuddets ordlyd (jf. også mail af 19. 

december 2013 fra Københavns Kommune).  

På den baggrund besluttede kommissionen at afven-

te situationen, forinden kommissionen samlet set 

tager stilling til, om der er behov for korrektioner 

eller tilføjelser til de af kommissionen tidligere fast-

satte retningslinjer vedrørende erstatning i forbindel-

se med udvidet arbejdstid. 

Den videre behandling af sagen udsættes til et senere 

møde, der berammes til d. 4. februar 2014.  

Øvrige emner. 

Metroselskabet fremlagde til drøftelse plan og form 

for Metroselskabets indberetning af støjmålinger i 

udvidet arbejdstid. Kommissarius oplyste, at kom-

missionen i forbindelse med opgaven med at vurdere 

de indkomne støjmålinger vil udpege en sagkyndig 

fra DELTA Akustik til at bistå kommissionen i dette 

arbejde. 
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Metroselskabet anmodede desuden kommissionen 

om at godkende en tilpasning af kapaciteten af af-

lastningsordningerne, da aflastningsordningerne er 

meget bekostelige og kun bliver brugt i beskedent 

omfang. Kommissionen kunne godkende dette, dog 

under forudsætning af, at kapacitet forøges, hvis der 

viser sig at være behov herfor. Kommissionen vil 

dog ikke tage stilling til de af Metroselskabets ejere 

besluttede aflastningsordninger, der blev vedtaget i 

forbindelse med sagerne vedr. metroarbejdspladsen 

København H. Metroselskabet fremsender efterføl-

gende formelt en skriftlig anmodning pr. mail, som 

kommissarius kan godkende. 

Metroselskabet fremlagde til kommissionens orien-

tering en oversigt over indbragte sager (påbud) for 

Natur- og Miljøklagenævnet, herunder i hvilket om-

fang der foreligger afgørelse eller udkast til afgørel-

se fra Natur- og Miljøklagenævnet i sagerne. Af 

oversigten fremgår endvidere status for de af Købe-

havns Kommune udstedte (støj)påbud i forbindelse 

med udvidet arbejdstid. 

Endvidere fremlagdes til kommissionens orientering 

oversigt over antal indgåede aftaler / udsendte aftaler 

om erstatning for udvidet arbejdstid, der er udarbej-

det med baggrund i kommissionens retningslinjer. 

Det fremgår, at der er indgået aftale med ca. 80 % af 

de beboere, der indtil nu har fået fremsendt erstat-

ningsaftale fra Metroselskabet. Fristen for indgåelse 

af aftaler er dog endnu ikke udløbet for flere af ar-

bejdspladserne og derfor forventes procentdelen at 

blive højere. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 

 

Helle S. Andersen 

 

/Sine H. Kjeldsen 

 

Tirsdag den 4. februar 2014, kl. 9.30 samledes 

kommissionen i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 

Hørsholm, til drøftelser af de problemstillinger som 

DELTA Akustiks rapport af 31. oktober 2013 samt 

Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse af 7. novem-

ber 2013 (vedr. metroarbejderne ved Marmorkirken) 

rejser set i forhold til de af kommissionen i forhand-

lingsprotokollens 136. hæfte fastsatte retningslinjer 

for erstatning i forbindelse med udvidelse af arbejds-

tiderne på metroarbejdspladserne ved anlæg af en 

Metro Cityring i København og på Frederiksberg (jf. 

lov nr. 552 af 6. juni 2007). 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen samt det 

ene af de fra den fælleskommunale liste udvalgte 

medlemmer, Frants Hagen Hagensen. Det andet 

medlem, Kim Christensen, havde meldt forfald. 

Som repræsentant for Københavns Kommune tiltråd-

te Jørgen Poulstrup kommissionen. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune til-

trådte Tom Kjærbye Larsen kommissionen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-

side Hansen. 

Fra kommissariatet mødte endvidere fuldmægtig Pia 

Pals. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Sine H. Kjeld-

sen. 

Følgende passerede: 

Kommissionen har siden mødet d. 14. januar 2014 

modtaget følgende materiale / oplysninger: 

 Påbud af 29. januar 2014 fra Københavns 

Kommune vedrørende støj ved etablering af 

slidsevægge på metrobyggepladsen ved 

Marmorkirken. 

 Skemaer fra Metroselskabet over støjmålin-

ger for en del af arbejdspladserne i udvidet 

arbejdstid.  

Kommissionen genoptog drøftelserne af de spørgs-

mål og problemstillinger som henholdsvis DELTA 

akustiks rapport og Natur- og Miljøklagenævnets 

afgørelser rejser i forhold til de af kommissionens 

fastsatte retningslinjer for erstatning i udvidet ar-

bejdstid.  
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Kommissionen skal på baggrund af det passerede på 

møderne d. 7. november og 3. december 2013 samt 

14. januar og 4. februar 2014 (d.d.) bemærke føl-

gende: 

Vedr. DELTA Akustiks rapport. 

Det fremgår af sagen, at Metroselskabet i august 

2013, på baggrund af kritik fra flere beboere, anmo-

dede DELTA Akustik om at foretage en gennemgang 

og vurdering af den metode, der ligger til grund for 

beregningerne af støjbidrag fra Metro-Cityringens 

byggepladser.  

Som det fremgår af DELTA Akustiks sammenfat-

ning, der er refereret ovenfor under kommissionens 

møde d. 7. november 2013, har DELTA bl.a. kon-

kluderet, at metoden er egnet til brug for erstatnings-

fastsættelsen. DELTA anfører bl.a., at brugen af fla-

dekilder frem for punktkilder giver lidt højere støjbi-

drag og udløser dermed alt andet lige lidt større er-

statninger, end hvis der bruges punktkilder. DELTA 

Akustik har endvidere i rapporten anført, at for at 

gøre støjmodellerne og beregninger af erstatningerne 

operationelle, er der foretaget forenklinger af model-

lerne og driftsforudsætningerne. Generelt er de nød-

vendige forenklinger og vurderinger foretaget, så 

naboerne erstatningsmæssigt tilgodeses. Dette for-

hold suppleret med månedlige kontroller af støjbe-

regningerne gør, at DELTA vurderer de anvendte 

principper som velegnede til at beregne erstatninger-

nes størrelse. 

DELTA Akustik har dog i sin rapport nogle kritik-

punkter og opfordrer bl.a. til, at støjudbredelseskor-

tene bliver screenet. Der opfordres også til, at støj-

modellerne løbende kontrolleres ved at sammenholde 

de målte støjniveauer og de beregnede støjniveauer i 

de punkter i modellerne, hvor mikrofonerne er place-

ret, da dette giver det bedste grundlag for at sammen-

ligne de målte og de beregnede støjbidrag.  

I forhold til disse kritikpunkter har Metroselskabet i 

pressemeddelelse af 31. oktober 2013 på baggrund af 

DELTA Akustiks konklusioner bl.a. anført, at Metro-

selskabets metode kan kvalitetssikres yderligere af 

ekstra screeninger i sjældne tilfælde, og de erfaringer 

vil blive inddraget i Metroselskabets arbejde for at 

rydde enhver tvivl af vejen. Metroselskabet har end-

videre besluttet, at de ekstra screeninger kun vil kun-

ne medføre en højere udbetaling af erstatning.  

Som anført oven for under mødet d. 7. november 

2013 fremgår det af DELTA’s rapport, at Metrosel-

skabet bl.a. har accepteret en ændring af midlingsti-

derne (til 1 time om aftenen og ½ time om natten) i 

forbindelse med målinger. Det fremgår endvidere af 

rapporten, at de anvendte beregninger i netværk af 

punkter 5 m x 5 m af visualiseringstekniske grunde i 

kan medføre både for høje og for lave støjbidrag. 

Metroselskabet vil derfor gennemgå beregningerne 

og forbedre modellen de steder, hvor dette gør sig 

gældende. Det er efterfølgende oplyst, at støjudbre-

delseskortene beregnes ud fra netværk af punkter 1/2 

m x 1/2 m. Metroselskabet er ved at screene de nye 

støjudbredelseskort for at afklare, om der er boliger, 

der ifølge disse kort er beliggende i et højere støjni-

veau end det der fremgik af kortene med 5 m mellem 

beregningspunkterne.  

Metroselskabet har oplyst, at screeninger er ved at 

være tilendebragt. Dette giver anledning til at ca. 80 

lejligheder har fået enten en større erstatning eller er 

kommet med i kredsen af erstatningsberettigede. De 

pågældende beboere vil får besked herom senest i 

løbet af april 2014.   

Ifølge rapporten har Metroselskabet endvidere be-

sluttet at vurdere de månedlige støjmålinger efter de 

principper, der er beskrevet i Appendiks 5 i rappor-

ten. Det fremgår endvidere, at Metroselskabet vil 

lade Ekspropriationskommissionen afgøre, hvornår 

der er tale om ”gentagne overskridelser”. 

Endelig har Metroselskabet foretaget justeringer af 

støjudbredelseskortene på enkelte af arbejdspladser-

ne, som følge af, at nogle af støjkildernes placering 

og/eller kildestyrke de facto har vist sig at være væ-

sentlig anderledes end først forventet. 

Kommissionen har noteret sig DELTA Akustiks 

konklusioner og Metroselskabets tilkendegivelser, 

som anført ovenfor. Kommissionen har endvidere 

konstateret, at Metroselskabet har iværksat tiltag til 

korrektion af fejl og afhjælpning af mangler ved de 

tidligere beregnede støjkort.  

Kommissionen finder herefter ikke, at der på bag-

grund af DELTA Akustiks rapport resterer forhold, 

som kræver kommissionens generelle stillingtagen 

med henblik på justering af retningslinjerne. 

Det bemærkes, at kommissionen til brug ved evt. 

efterregulering af erstatninger på baggrund af støjmå-

linger på arbejdspladserne vil fastsætte nærmere ho-

vedregler for, hvornår kommissionen finder, at der er 

tale om væsentlige og gentagne overskridelser. Der 

henvises herom til nedenstående afsnit ”Særligt ved-

rørende spørgsmålet om støjmålinger og efterregule-

ring af erstatning” (under mødet d. 4. februar 2014). 
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Vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (og 

udkast til afgørelser). 

Det kan udledes af Natur- og Miljøklagenævnets 

afgørelse vedr. arbejdspladsen ved Marmorkirken og 

udkast til afgørelser vedr. arbejdspladserne ved Nør-

rebroparken, København H og Øster Søgade, at næv-

net finder, at der har foreligget væsentlige mangler i 

forbindelse med de af Københavns Kommune ud-

stedte påbud for så vidt angår metroarbejdet i udvidet 

arbejdstid, og for Nørrebroparkens vedkommende 

vedr. tunnelarbejdspladsen.  

Natur- og Miljøklagenævnet anfører bl.a. i sin afgø-

relse / udkast til afgørelser, at nævnet ikke finder, at 

der ved de omhandlede påbud er taget tilstrækkelig 

højde for støjens karakter, og at der ikke er foretaget 

korrektion for eventuel impulsstøj (peaks / støjspid-

ser) og toner, som netop kendetegner anlægsstøj. 

Nævnet henviser til Miljøstyrelsens vejledning om 

beregning af ekstern støj fra virksomheder. I vejled-

ningen er det bl.a. anført, at der ved denne type støj 

(anlægsstøj) kan overvejes indbygget en sikkerheds-

margin på 5 dB(A) ved forudberegning af støjbelast-

ningen. 

Spørgsmålet er herefter, om ovennævnte afgørelse 

m.v. giver anledning til, at Ekspropriationskommis-

sionen vedtager ændringer eller tilføjelser i de af 

Ekspropriationskommissionen fastsatte retningslin-

jer, der fremgår af forhandlingsprotokollens 136. 

hæfte.  

Ekspropriationskommissionens betragtninger. 

Ekspropriationskommissionen ønsker indledningsvis 

at understrege, at kommissionen ikke er miljømyn-

dighed og ikke er sundhedsmyndighed, men en takse-

rende myndighed, der står for fastsættelsen af erstat-

ninger på baggrund af ekspropriation. Kommissionen 

har i forbindelse med etableringen af anlæg, hvortil 

der er foretaget statsekspropriation, tillige mulighed 

for i forbindelse med anlægget at behandle sager 

vedrørende naboretlige gener og herunder bedømme, 

hvornår den naboretlige tålegrænse må anses for 

overskredet. Ekspropriationskommissionen skal i 

øvrigt henvise til forhandlingsprotokollens 136. hæf-

te, hvoraf også baggrunden for kommissionens be-

slutning om fastsættesen af retningslinjerne fremgår.  

Under normale omstændigheder vil naboretssager 

først blive behandlet af kommissionen, når skaden / 

tabet er opstået og i hvert fald ikke tidligere end, at 

den skadevoldende gene kan registreres og opleves. 

Kommissionen fandt dog, som det fremgår af oven-

stående, at hensynet til beboerne talte for, at der blev 

fundet en brugbar model, således at erstatningsudbe-

talingerne så vidt det overhovedet var muligt, kunne 

ske samtidigt med eller kort efter indførelsen af af-

ten- og/eller natarbejde på de enkelte metroarbejds-

pladser, så beboerne havde mulighed for at indrette 

sig og etablere afværgeforanstaltninger for at imøde-

gå generne fra anlægsarbejderne. 

Derfor fandt Ekspropriationskommissionen ud fra en 

generel betragtning, at det var brugbart at benytte 

støjudbredelseskort (støjberegningskort) udarbejdet 

af Metroselskabet. Der blev fra nogle beboeres side 

sat spørgsmålstegn ved støjudbredelseskortenes eg-

nethed til brug ved fastsættelsen af erstatningerne 

samt til validiteten af støjudbredelseskortene i øvrigt. 

Metroselskabet anmodede derfor, DELTA Akustik 

om, som nævnt tidligere, at foretage en gennemgang 

og vurdering af den metode, der ligger til grund for 

beregningerne af støjbidraget fra metroarbejdsplad-

serne. Der henvises til ovenstående vedr. DELTA 

Akustiks rapport. 

Som det fremgår, har DELTA Akustik i rapporten 

fremhævet, at kommissionen har besluttet, at der skal 

foretages månedlige kontroller, hvor støjberegnin-

gerne, som erstatningerne er udmålt efter, skal sam-

menholdes med de faktiske støjmålinger, der løbende 

foretages på arbejdspladserne.  

For at sikre, at beboerne i sidste ende får en erstat-

ning, der svarer til de faktiske forhold, er der i kom-

missionens retningslinjer (forhandlingsprotokollens 

136. hæfte) anført følgende vedrørende målinger af 

støj og evt. efterregulering:  

 s. 1030, 1. spalte: 

”På baggrund af de anførte støjmålinger forudsættes 

det muligt at udlede, om støjbelastningen har været 

væsentlig anderledes end forudsat på baggrund af 

beregningerne og de fremlagte støjudbredelseskort. 

Kommissionen vil anmode Metroselskabet om at 

fremsende sammenfatning af støjmålingerne samt at 

medsende korrigerede støjudbredelseskort, såfremt 

målingerne viser, at der har været tale om væsentlige 

overskridelser af støjgrænserne i den forløbne må-

ned.  

Tilsvarende forventes fremsendt en sammenfatning af 

støjmålingerne vedr. Frederiksberg. 

Der vil i givet fald kunne blive tale om en efterregu-

lering af erstatningsbeløbene, såfremt støjbelastnin-

gen på baggrund af støjmålingerne klart har over-

skredet det pågældende støjinterval med en gennem-

snitsværdi på mere end 5 dB(A) (dvs. svarende til 
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næste erstatningskategori), og der er tale om væsent-

lige og gentagne overskridelser.” 

Som anført ovenfor har Natur- og Miljøklagenævnet 

i afgørelse af 7. november 2013 vedr. Marmorkirken 

fundet, at Københavns Kommune ikke har taget til-

strækkelig hensyn til støjens karakter (anlægsstøj). 

Så vidt kommissionen kan se, lægges der op til lig-

nende konklusioner i de udkast til afgørelser, der 

ligger vedr. Øster Søgade og København H. 

Som det fremgår af retningslinjerne har Ekspropriati-

onskommissionen været opmærksom på, at der er 

tale om anlægsstøj, herunder anlægsstøj om aftenen 

og om natten. Der henvises til følgende passuser i 

retningslinjerne (forhandlingsprotokollens 136. hæf-

te): 

s. 1024, 1. spalte  

”Anlægsstøj m.v. 

Kommissionen er opmærksom på, at der ved anlægs-

arbejder sondres mellem luftbåren støj, strukturlyd 

og komfortvibrationer. Metroselskabet har oplyst, at 

der i forbindelse med den udvidede arbejdstid ikke er 

lavet beregninger af strukturlyd og komfortvibratio-

ner. Metroselskabet har endvidere oplyst, at støjbi-

draget fra strukturlyd er relativt lille i forhold til 

bidraget fra den luftbårne støj, og ved afstande over 

20-25 m fra aktiviteten er der generelt ikke proble-

mer med strukturlyd og komfortvibrationer.”  

s. 1025, 2. spalte 

Embedslægen: 

”Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst 

noterer sig, at Kommissionen finder det vigtigt at 

bemærke, at baggrundsstøjen i områderne ligger 

mellem 55 og 65 dB (A).  

På baggrund af et målt lydtryk får man kun oplys-

ning om en af flere faktorer, som er bestemmende for 

støjens effekt på helbredet, og man kan derfor ikke 

tillægge en direkte sammenligning mellem forskellige 

niveauer stor betydning. At baggrundsstøjen ligger 

på fx 55 dB betyder heller ikke, at man ikke vil kunne 

høre støjen fra metrobyggeriet, selv om denne måtte 

have et niveau på fx 52 dB. Desuden er lydens karak-

ter i forbindelse med arbejdet på Metroen formentlig 

en anden end baggrundsstøjens, og vil formentlig 

potentielt kunne genere en større del af beboerne end 

man umiddelbart skulle tro ud fra en simpel sammen-

ligning mellem lydtrykket fra metrobyggeriet og lydt-

rykket fra baggrundsstøjen. 

 ”…Støj, som forstyrrer nattesøvnen, har langt større 

helbredsmæssig effekt end støj om dagen. Det er 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Østs 

umiddelbare vurdering, at en betydelig del af bebo-

erne i forbindelse med metrobyggeriet allerede ved 

55 dB vil opleve væsentlige gener, især aften og spe-

cielt nat.” 

S. 1025, 2. spalte 

”Kommissionens vurderinger og beslutning: 

…Med hensyn til støjbelastningen fra anlægsarbej-

derne på metroarbejdspladserne, skal Kommissionen 

påpege, at Miljøstyrelsens vejledning ikke finder 

anvendelse ved disse anlægsarbejder, idet der ikke er 

tale om en permanent situation (støj fra virksomhe-

der). Støjbelastningen vil også være forskellig fra 

fase til fase og er af den grund derfor heller ikke 

direkte sammenlignelig med virksomhedsstøj. Kom-

missionen finder dog, at vejledningen har en større 

relevans ved anlægsarbejderne om aftenen og natten 

end om dagen, idet der netop normalt ikke foregår 

anlægsarbejder om aftenen og natten, og da de hen-

syn der ligger til grund for vejledningens grænse-

værdier for især aften og nat i et vist omfang er rele-

vante i den aktuelle sag.” 

s. 1025, 2. spalte og 1026 1. spalte. 

”…Det kan konstateres, at der er en betydelig bag-

grundsstøj i København om natten. Med hensyn til 

baggrundsstøj contra anlægsstøj, er det kommissio-

nens opfattelse, at der ved anlægsstøj i højere grad 

er tale om ”impulsstøj” – dvs. kortvarig høj støj, 

hvilket især kan være et problem om natten. Det 

fremgår også af embedslægens udtalelse, at lydens 

karakter i forbindelse med anlægsarbejderne på Me-

troen formentlig er en anden end baggrundsstøjens. 

Kommissionen finder, at baggrundsstøj ikke er fuld 

sammenlignelig med støj fra anlægsarbejdet, idet 

baggrundsstøjen typisk består af trafikstøj, der opfat-

tes som en mere jævn støj. Det er således kommissio-

nens vurdering, at anlægsstøj opleves særligt gene-

rende – også selv om baggrundsstøjen er høj. Især 

støj om natten skal betragtes alvorligt ud fra et 

sundhedsmæssigt hensyn. Kommissionen finder dog, 

at den normale baggrundsstøj fra omgivelserne har 

en vis betydning for vurderingen af tålegrænsen.” 

Natur- og Miljøklagenævnet har anført, at nævnet 

ikke har beføjelse til at træffe afgørelse om genhus-

ning og erstatning. Nævnet tilføjer dog, at det er 

nævnets opfattelse, at både kravene til nødvendighed 

og til støjdæmpende foranstaltninger skærpes ved 

længerevarende fravigelse af de vejledende støjgræn-
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ser om natten, og at det skyldes, at støjniveauer over 

40-55 dB(A) om aftenen og nat over en længere pe-

riode indebærer betydelig risiko for at påvirke om-

kringboendes sundhed negativt. 

Som det fremgår af retningslinjerne har kommissio-

nen, bl.a. på baggrund af embedslægens udtalelse af 

23. juni 2013 til kommissariatet fundet, at det er på-

krævet med tiltag til aflastning og / eller til afværge-

foranstaltninger om aftenen og om natten, når den 

gennemsnitlige støj når op over 55 dB(A). Kommis-

sionen har således i retningslinjerne fastsat, at der 

skal ydes den maksimale erstatning til leje af aflast-

ningslejlighed (genhusning), når den pågældende 

beboer er udsat for en gennemsnitlig støj på over 75 

dB(A) om aftenen og/eller på over 65 dB(A) om 

natten. Kommissionen har ikke fundet, at embedslæ-

gens udtalelser skal tolkes således, at der skal være 

adgang til en (generel) genhusningserstatning allere-

de ved en gennemsnitsværdi på 55 dB(A) aften og 

nat.  

Det bemærkes, at beboerne har mulighed for at rejse 

en individuel sag, såfremt man ikke ønsker at indgå 

aftale med Metroselskabet om erstatning, eller så-

fremt man tilhører den gruppe, der ikke er omfattet af 

erstatning – men ligger forholdsvis tæt ved grænsen 

hertil. 

Det skal i øvrigt nævnes, at særlig sårbare beboere – 

herunder beboere, der er alvorligt eller kronisk syge, 

eller hvor der i øvrigt foreligger helt særlige person-

lige forhold, har mulighed for at rette henvendelse til 

kommissionen og anmode om midlertidig eller per-

manent overtagelse af deres lejlighed, eller evt. mu-

lighed for leje af aflastningsbolig, selvom den gen-

nemsnitsstøj, som de oplever, er noget lavere end 

henholdsvis 75 dB(A) om aftenen og 65 dB(A) om 

natten. Der vil i disse tilfælde normalt skulle fremvi-

ses speciallægeerklæring, børnesagkyndig erklæring 

el. lign.  

Kommissionen ønsker at bemærke, at kommissionen 

ved fastlæggelsen af retningslinjerne har taget ud-

gangspunkt i, at den enkelte beboer er i stand til at 

træffe en kvalificeret og forsvarlig beslutning om, 

hvorvidt beboeren ønsker at finde en aflastningsbolig 

eller ønsker at blive boende (hjemme) og skærme sig 

mod støjen. At fratage beboernes valgfrihed og tvin-

ge dem væk fra deres hjem ville efter kommissionens 

opfattelse ikke bare være meget indgribende, men 

umiddelbart også virke som et unødvendigt tiltag. 

Det var disse tanker, som kommissionen gjorde sig 

forud for fastsættelsen af retningslinjerne i sommeren 

2013, bl.a. på baggrund af embedslægens brev af 23. 

juni 2013 til kommissariatet.  

Der henvises i øvrigt til kommissionens bemærknin-

ger i 136. hæfte, s. 1030, 2. spalte, hvoraf fremgår, at 

Metroselskabet opfordres til at informere nærmere 

om, hvordan beboere kan søge vejledning med hen-

blik på fælles aflastningsmuligheder og etablering af 

afværgeforanstaltninger mod bl.a. støjgenerne. 

Kommissionen ønsker dog i den forbindelse at be-

mærke, at det ikke kan udelukkes, at der i kredsen af 

erstatningsberettigede, vil forekomme personer, der 

er særligt udsatte eller sårbare. Kommissionen finder, 

at der i den forbindelse især kan opstå problemer ved 

døgnarbejdspladserne i udvidet arbejdstid i de tilfæl-

de, hvor de pågældende beboere måtte blive udsat for 

en forholdsvis stor støjbelastning om natten, dvs. 

over 65 dB(A), og måske også gruppen der ligger 

mellem 60 dB(A) - 65 dB(A), men hvor beboerne 

ikke kan overskue konsekvenserne eller forstå hvilke 

muligheder, der tilbydes. Disse beboere kan have 

behov for særlig støtte og vejledning. Kommissionen 

finder imidlertid at støtte og hjælp til sådanne særlig 

sårbare beboere henhører under de sociale myndig-

heder. Kommunen forudsættes at have mulighed for 

at tage kontakt til disse grupper af beboere.  

Kommissionen finder i øvrigt, at det ville være hen-

sigtsmæssigt, om kommunen var behjælpelig med at 

anvise ledige lejligheder til de beboere, der er beret-

tiget til maksimumserstatning og som måtte ønske 

genhusning (aflastningsbolig). 

Kommissionens beslutning. 

Særligt vedr. spørgsmålet om anlægsstøj. 

Kommissionen har, som det fremgår ovenfor, i ret-

ningslinjerne taget højde for, at der er tale om an-

lægsstøj, herunder anlægsstøj om aftenen, og ved 

enkelte arbejdspladser tillige om natten. Dette er også 

bemærket af DELTA Akustik i deres rapport. Kom-

missionen finder således, at retningslinjerne fortsat er 

dækkende. Det vil ikke være korrekt at sænke de 

støjniveauer, som kommissionen tidligere har fastsat 

med f.eks. 5 dB for at kompensere for impulsstøjen, 

idet kommissionen ved fastlæggelsen af støjgrænser-

ne / erstatningsniveauerne allerede har taget højde 

for, at der er tale om anlægsstøj, herunder bl.a. im-

pulsstøj. Der ville i givet fald ske en overkompensa-

tion af beboerne – og kredsen af erstatningsberettige-

de beboere ville blive betragteligt udvidet. Efter 

kommissionens opfattelse ville der således blive tale 

om at yde erstatning og aflastning til beboere, der i 

det store og hele ikke føler sig særligt generet af me-
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troarbejderne. Det har allerede været fremme i medi-

erne, at flere beboere fra (formentlig) den laveste 

erstatningsgruppe, dvs. støjintervallet 55-60 dB(A) 

om natten, blev meget overrasket over den tilbudte 

erstatning, fordi de ikke havde følt sig generet af 

støjen.  

Kommissionen finder samlet set ikke, at det vil være 

rigtigt at udvide kredsen af erstatningsberettigede. 

Kommissionen finder således, at retningslinjerne 

generelt set har ramt rigtigt både hvad angår mål-

gruppe og erstatningsniveau. 

Kommissionen har dog på baggrund af Natur- og 

Miljøklagenævnets afgørelse og i samråd med den 

særlige sagkyndige noteret sig, at der ved anlægsar-

bejderne er en lavfrekvent støj, som – afhængig af 

lejlighedens indretning m.v. - kan være svær at 

skærme sig imod.  

Kommissionen finder, at der særligt på døgnarbejds-

pladserne kan opstå et problem med hensyn til den 

lavfrekvente støj om natten for den gruppe af beboe-

re, der ligger meget tæt ved byggepladsen, men som 

ikke ligger i kategorien med maksimumserstatning 

(dvs. over 65 dB(A)) - men i kategorien lige under 

(dvs. 60 dB(A) – 65 dB(A)).  

De beboere, der får maksimumserstatning kan leje en 

aflastningsbolig, hvis de ikke i tilstrækkelig grad kan 

skærme sig mod støjen om natten, idet erstatningsbe-

løbet er så stort, at det er muligt på en fornuftig måde 

at genhuse sig selv ved leje af aflastningsbolig. De 

beboere, der ligger i kategorien lige under maksi-

mumserstatning, og som måtte have problemer med 

at opnå en rimelig nattesøvn, vil ved anlæggelse af en 

individuel sag ved kommissionen, have mulighed for 

at blive løftet et erstatningsniveau op, dvs. til maksi-

mumserstatning. Kommissionen vil i den forbindelse 

bl.a. lægge vægt på, om beboerne kan dokumentere 

et tab ved nødvendig leje af alternativ bolig i den 

mest støjende periode (ved fremvisning af lejekon-

trakt eller kvitteringer), eller alternativt på anden vis 

kan godtgøre og dokumentere nødvendigheden af at 

flytte i den pågældende periode. Ud over støjniveauet 

i lejligheden, vil lejlighedens nærmere anvendelse, 

beliggenhed og indretning, mulighed for eller forsøg 

på omdisponering af værelserne i lejligheden for at 

afhjælpe generne fra støjen, samt beboernes forhold i 

øvrigt, også indgå i kommissionens vurdering. 

Kommissionen vil således lægge vægt på, om beboe-

ren for den erstatning, der allerede er tildelt, har søgt 

at skærme sig bedst muligt mod støjen. Som ovenfor 

nævnt vil en opgradering inden for den pågældende 

anlægsfase kun være mulig under forudsætning af, at 

beboeren er flyttet eller vil flytte i aflastningsbolig i 

perioden. Der vil i forbindelse med flytning og tilba-

geflytning være mulighed for at få dækket flytteud-

gifter på op til 20.000 kr. i alt - på tilsvarende vis, 

som der gælder ved tildeling af maksimumserstatning 

i henhold til kommissionens fastsatte retningslinjer. 

Særligt vedrørende spørgsmålet om støjmålinger 

og efterregulering af erstatning. 

Kommissionen vil have fokus på de støjmålinger, der 

fremover vil tilgå kommissionen månedsvis, og be-

boerne vil få efterregulering af erstatningsbeløbet, 

såfremt støjbelastningen klart har overskredet det 

pågældende støjinterval med en gennemsnitsværdi på 

mere end 5 dB(A), dvs. svarende til næste erstat-

ningskategori, og der er tale om væsentlige og gen-

tagne overskridelser. 

Kommissionen har på mødet d. 14. januar 2014 haft 

drøftelser med Metroselskabet vedrørende form og 

proces med henblik på fremsendelsen af de mange 

støjrapporter til kommissionen. Kommissionen har 

udpeget DELTA Akustik som særlig sagkyndig til at 

bistå kommissionen i dette arbejde. 

Det fremgår af kommissionens retningslinjer (136. 

hæfte s. 1030, 1. spalte), at kommissionen vil foreta-

ge nogle vurderinger med hensyn til, hvad der forstås 

ved ”væsentlige overskridelser og gentagne overskri-

delser” i forbindelse med evt. efterregulering af er-

statningerne i udvidet arbejdstid på baggrund af de 

foretagne støjmålinger på arbejdspladsen. Dette er 

også påpeget af DELTA i rapporten.  

Kommissionen har drøftet spørgsmålet og finder, at 

efterregulering af det månedlige erstatningsbeløb 

som hovedregel vil ske, såfremt gennemsnitsværdi-

erne af støjmålingerne for den pågældende måned på 

metroarbejdspladsen viser overskridelser på mere 

end 5 dB(A) i sammenlagt 5 dage i forbindelse med 

arbejdet i udvidet arbejdstid. Der vil i givet fald skul-

le ske en efterregulering for hele måneden for alle de 

beboere ved den pågældende arbejdsplads, der har 

indgået (eller har fået tilsendt) erstatningsaftale med 

Metroselskabet vedr. udvidet arbejdstid. På døgnar-

bejdspladser vil efterregulering i udvidet arbejdstid 

ske efter kriterier og satser for aftenarbejdspladser, 

såfremt de erstatningsudløsende overskridelser alle 

ligger i tidsrummet 18.00 – 22.00 på hverdage 

og/eller i tidsrummet 9.00 – 15.00 om lørdagen. Det 

sikres herved så vidt muligt, at der ikke ved efterre-

guleringen sker en overkompensation af beboere ved 

døgnarbejdspladser set i forhold til beboere ved af-

tenarbejdspladser. Herved tages der ved efterregule-
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ringen hensyn til på hvilket tidspunkt af døgnet over-

skridelserne er sket, og de heraf følgende gener. Ef-

terreguleringen vil i sagens natur ikke kunne oversti-

ge taksten for efterregulering i forhold til døgnarbej-

de.  

Det skal dog understreges, at efterreguleringen altid 

vil bero på en konkret vurdering, og beboerne har 

ikke med den ovenfor nævnte hovedregel ”automa-

tisk” et krav på at modtage efterregulering. Omvendt 

kan det heller ikke udelukkes, at beboerne vil kunne 

modtage efterregulering, såfremt der ”kun” er tale 

om overskridelser i 4 dage i den pågældende måned, 

hvis mange af de øvrige dage ligger meget tæt ved en 

overskridelse eller den gennemsnitlige overskridelse 

inden for de 4 dage i øvrigt er meget voldsom. Dette 

vil i sidste ende også afhænge af en konkret vurde-

ring.  

Hvis der ved målingerne tegner sig et mønster af, at 

der er markante og næsten konstante daglige over-

skridelser set i forhold til de beregnede støjgrænser, 

kan det efter en konkret vurdering komme på tale 

med en generel fremadrettet, og evt. også bagudret-

tet, opgradering af erstatningsniveauet, og der må 

udarbejdes nye støjudbredelseskort. Det vil i sådanne 

tilfælde også kunne komme på tale, at kredsen af 

erstatningsberettigede beboere udvides.  

Det bemærkes, at alle beboere har mulighed for at 

rejse en individuel sag, såfremt man ikke ønsker at 

indgå aftale med Metroselskabet om erstatning, eller 

såfremt man tilhører den gruppe, der ikke er omfattet 

af erstatning – men dog ligger forholdsvis tæt ved 

grænsen. 

Kommissionens afsluttende betragtninger vedrø-

rende sagens gang m.v.  

Det har været fremme i medierne m.v., at det måske 

er muligt at (tvangs)genhuse beboerne i henhold til 

lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommissi-

onen skal bemærke, at den videre behandling af de 

sager, der i givet fald omfattes af kommunens beslut-

ning om (tvangs)genhusning, vil ligge uden for 

kommissionens regi i den pågældende genhusnings-

periode.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 
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