
   

 
Udskrift af forhandlingsprotokollen 

for ekspropriationskommissionen 

vedrørende luftfart og lufthavne  

1. hæfte 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 21. november 2012 

til sikring af indflyvningen til Københavns Lufthavn 

Dragør Kommune 

 

Onsdag den 21. november 2012 kl. 9.00 samledes 

kommissionen ved ejendommen Nordre Kinkelgade 

34, 2791 Dragør, for at afholde en kombineret besig-

tigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af 

sikring af lysanlæg til indflyvningen til Københavns 

Lufthavn. 

Tilstede var formand ved Statens Ekspropriationer 

på Øerne, Sine Haldrup Kjeldsen, de af Transport-

ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 

Helge Sølgaard og Leif Luxhøj-Pedersen, samt det 

ene fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-

råde udtagne medlem Kim Christensen. Det andet 

medlem Frants Hagen Hagensen havde meldt for-

fald. Der mødte ikke repræsentanter for Dragør 

kommune. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 

Ellegaard. 

Fra Københavns Lufthavne A/S mødte afdelingsle-

der Lars Iversen og projektleder Jørgen Kløve Las-

sen. 

Endvidere mødte landinspektør Søren Boysen, LE 

34. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals. 

Kommissarius fremlagde brev af 27. februar 2012, 

hvor der er givet bemyndigelse til at foretage besigti-

gelse og ekspropriation i forbindelse med lysanlæg til 

sikring af indflyvningen i Københavns Lufthavn. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 

1, september 2012, med tilhørende kombineret besig-

tigelses- og ekspropriationsplan, oversigtskort, teg-

ning: 071293-016 og arealfortegnelse, tegning: 

071293-20. 

Følgende passerede: 

Forudsætninger 

I 1944 foretog Københavns Lufthavn ekspropriation 

og i den forbindelse blev der pålagt de omkringlig-

gende ejendomme en deklaration til sikring af ind-

flyvningen. Deklarationen indeholder restriktioner 

for den fremtidige anvendelse af deklarationsarealer-

ne, herunder højdebegrænsninger. I 1977 blev der 

pålagt nye og mere restriktive højdeservitutter. Ved 

ekspropriationen blev de respektive ejere tilkendt 

erstatning for servitutpålægget og for ulemper mv., 

og der blev indgået aftale om de nærmere begræns-

ninger i brugen af arealerne, herunder eksempelvis 

om beskæring af træer. 

Efterfølgende har Københavns Lufthavn i 1986, efter 

aftale med de daværende ejere, etableret et nyt lysan-

læg på de deklarerede arealer. Lysanlæggene indgår i 

en større samlet belysningsplan, som bruges af pilo-

terne ved indflyvningen til Københavns Lufthavn på 

landingsbane 04R. Da den tidligere ekspropriation 

ikke indeholdt bestemmelser om det senere etablere-

de lysanlæg, ønsker Københavns Lufthavn nu at sikre 

belysningsanlæggene og frit udsyn i forbindelse med 

indflyvningen, hvilket bl.a. medfører, at der vedrø-

rende en del af det tidligere servitutbelagte skal på-

lægges en mere restriktiv højdeservitut end den i 

1977 fastsatte. 

Gennem forhandlinger med de berørte lodsejere har 

Københavns Lufthavn forsøgt at indgå frivillig aftale 

om tinglysning af deklaration til sikring af lysanlæg-

gene, men der har ikke kunnet opnås enighed om 

indgåelse af sådanne aftaler.  

Lovgrundlag 

Københavns Lufthavn er anlagt i henhold til Lovbe-

kendtgørelse om luftfart (Luftfartsloven, LBKG. 959 

af 12. september 2011). 
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I henhold til lovens § 61, stk. 1 er Transportministe-

ren bemyndiget til at ekspropriere til sikring af luft-

trafikken.  

Ekspropriation kan ske til anlæg af flyvepladser, til 

etablering af andre luftfartsanlæg, til sikring af luft-

trafikken, til udvidelse og ændring af bestående an-

læg, til sikring af sådanne anlægs fortsatte beståen, 

til nødvendige supplerende foranstaltninger samt 

med henblik på udnyttelse, betjening, sikring, synlig-

hed og drift på hensigtsmæssig måde af nævnte an-

læg, herunder til etablering af fornødne adgangsveje, 

oplagspladser, garager, værksteder, hangarer, tjene-

steboliger, administrationsbygninger og sikringsan-

læg, og til gennemførelse af beslutninger, der er truf-

fet efter § 67. 

Ekspropriationen skal i henhold til Lufthavnslovens § 

61, stk. 3 foretages efter reglerne i lov om frem-

gangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 

ejendom. 

Tegningsoversigt 

Som bilag til det kombinerede besigtigelses- og ek-

spropriationsmateriale hører følgende tegninger: 

 Oversigtsplan, tegning 071293-016 

 Kombineret besigtigelses- og ekspropriations-

plan, tegning 071293-020 

Projektbeskrivelse 

Statens Luftfartsvæsen har pålagt Københavns Luft-

havne at sørge for at indflyvningssystemet til luft-

havnen er friholdt og fuldt funktionsdygtigt. I den 

forbindelse er der placeret en række indflyvningslys 

dels på landside og dels på airside af sikkerhedsheg-

net, hvilket betyder, at belysningsanlæggene er be-

liggende både på privat ejendom og på lufthavnens 

egen ejendom. 

I 1944 pålagde man ved ekspropriation de private 

ejendomme en servitut om højdebegrænsning, der 

skal sikre indflyvningen til Københavns Lufthavn. I 

ca. 1975 ændrede man indflyvningssystemet og de 

dertilhørende lysanlæg. Eksisterende lysanlæg er 

etableret i 1986. Det har dog efterfølgende vist sig, at 

de pålagte servitutbestemmelser fra 1944 og senere 

1977 ikke er tilstrækkelige, og derfor har man ved 

frivillig aftale forsøgt at pålægge ejendommene de 

nødvendige bestemmelser til sikring af hele indflyv-

ningssystemet på landingsbane 04R. Lysarmaturerne 

er placeret så de samlet danner en lysplan, hvis møn-

ster i sin helhed skal ses og genkendes af piloterne 

under indflyvningen til lufthavnen. 

Fremkomne bemærkninger 

Der fremkom ingen bemærkninger. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen godkendte herefter den omhandlede 

del af projektet og fastsatte følgende supplerende  

Særlige bestemmelser 

Den kombinerede besigtigelse og ekspropriation 

omhandler følgende ejendomme: 

Matr.nr. 43f St. Magleby By, St. Magleby 

Der eksproprieres ret til fortsat bibeholdelse af lysan-

læg og tilhørende kabler i jord. 

Der eksproprieres ret til fastlæggelse af højden på 

bevoksning og træer, så lysanlæggene er synlige. 

Matr.nr. 44g St. Magleby By, St. Magleby 

Der eksproprieres ret til fortsat bibeholdelse af lysan-

læg og tilhørende kabler i jord. 

Der eksproprieres ret til fastlæggelse af højden på 

bevoksning og træer, så lysanlæggene er synlige 
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Ekspropriation  

Lb.nr. 1, matr.nr. 43f St. Magleby By, St. Magleby, 

beliggende Nordre Kinkelgade 34-36, 2791 Dragør. 

Ejerne, Jens Bruno Glytner og Ann-Kirstin Friskov 

Glytner mødte sammen med advokat Jonna Munk. 

Det blev på forretningen oplyst, at det areal, der på-

lægges højdeservitut, udgør 23.880 m
2
 (og ikke 

24.280 m
2
, som anført i arealfortegnelsen, idet Dra-

gør Kommune i juni 2012 har eksproprieret 400 m
2 

til ny vandboring). Eksisterende skur på det berørte 

areal kan blive stående. 

Det fremgår af servituttekstens pkt. 3, at ”der ikke 

må dyrkes afgrøder eller udføres indretninger, der 

tiltrækker fugle”. (Betegnes herefter som punkt A, jf. 

nedenfor). Anlægsmyndigheden har efterfølgende 

ønsket at tilføje følgende præcisering i servitutbe-

stemmelsen som et punkt B:  

”B. Alm. dyrkning og bearbejdning af landbrugsjor-

den kan midlertidigt tiltrække fugle. Sådanne land-

brugsmæssige aktiviteter kan fortsætte uden at være i 

strid med hensigten indeholdt i A.” 

Der forholdes i øvrigt som anført i arealfortegnelsen. 

Kommissionen besigtigede arealet i fornødent om-

fang. 

Københavns Lufthavn oplyste under forretningen, at 

der i 1977 er blevet pålagt højdeservitut med en 2 % 

hældning til sikring af indflyvningen til Københavns 

Lufthavn. Dvs. at der på det nu omhandlede areal 

allerede ligger en højdeservitut, der angiver tilladeli-

ge maksimums højder i intervallet 5 m - 7,50 m – 10 

m, (det er kun en mindre del af arealet er berørt af en 

maksimumshøjde på 5 m). Servitutten er tinglyst den 

21. juli 1978. Der er udbetalt erstatning for pålæg af 

denne højdeservitut til tidligere ejer. Der henvises til 

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriati-

onskommissionen for Kastrup Lufthavn, 12. og 13. 

hæfte.Københavns Lufthavn oplyste endvidere, at der 

i 1986 er indgået aftale med daværende ejer om er-

statning for servitut om ulemper samt benyttelse af 

arbejdsareal i forbindelse med renovering og sikring 

af indflyvningslysene til lufthavnen. Indgåelsen af 

aftalen er noteret i Udskrift af forhandlingsprotokol-

len for ekspropriationskommissionen for Kastrup 

Lufthavn, 16. hæfte. I den forbindelse glemte luft-

havnen imidlertid at tinglyse servitutbestemmelserne 

vedrørende sikring af anlægget, herunder bl.a. servi-

tut om beslaglæggelse af areal, sikring af kabler i 

jord samt ny skærpet højdeservitut. Det er således 

disse servitutter, der skal pålægges ved denne forret-

ning. 

Det er endvidere oplyst, at der den 4. februar 1992 

ved tinglyst påtegning yderligere er foretaget en ind-

skrænkning i servituttens indhold, således at beskæ-

ring af træbevoksning påses og foretages af Køben-

havns Lufthavne A/S. 

Københavns Lufthavn påpegede, at der til den tidli-

gere ejer er betalt erstatning for etableringen af an-

lægget, herunder for beslaglæggelse af areal og for 

nedlæggelse af kabler i jord, og at det som udgangs-

punkt kun kan være den nye og skærpede højdeservi-

tut, der skulle betales for nu. For så vidt angår tab af 

beplantning m.v. henviste Københavns Lufthavn til 

et af lufthavnen indhentede notat af 18. marts 2009 

fra Landboforeningen Gefion. Gefion har vurderet, at 

pålæg af den nye højdeservitut ikke vil få nogen 

økonomisk konsekvens for den nuværende anvendel-

se af arealet, idet der er tale om frugttræer, der må 

antages at være mere end 50 år gamle, og som i mi-

nimum 10 år ikke har været passet. Af notatet kan 

udledes, at der heller ikke vil kunne ske en rentabel 

drift på baggrund af de relative få frugttræer. 

Ejerens advokat anførte, at der skal betales erstatning 

for beslaglæggelse af areal og for nedlæggelse af 

kabler i jorden. At den tidligere ejer evt. har modta-

get erstatning herfor er den nuværende ejer uved-

kommende. Endvidere skal der ydes erstatning for 

pålæg af den nye skærpede højdeservitut. Erstatning 

bør udgøre halv jordpris, dvs. 10 kr. pr. m
2
. Der hen-

vises til de takster, som Naturklagenævnte følger ved 

pålæg af højdeservitutter, jf. også NMK-520-00002. 

Advokaten anførte endvidere, at der skal ydes erstat-

ning for mistet høst af frugt m.v. Træerne må max. 

have en højde på 2-2,5m over eksisterende terræn, og 

det er med denne begrænsning ikke muligt at bevare 

de gamle frugttræer m.v. Træerne ønskes fældet, da 

der ikke kan avles frugt på træerne, når de skal skæ-

res ned i 2 m højde. Også en del af en mindre birke-

skov går tabt. Advokaten har efterfølgende fremsendt 

notat af 27. oktober 2009 fra HedeDanmark vedrø-

rende vurdering af tabet af det yderste levende hegn 

ud mod lufthavnens areal. (Det blev dog ved forret-

ningen oplyst, at det konkrete forhold er afhandlet). 

Advokaten henviste endvidere til tilbud af 5. novem-
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ber 2006 fra Joel Klerk Planteskole vedr. nedskæring 

og bortkørsel af træer m.v. 

Endvidere har ejerens advokat fremlagt brev af 22. 

marts 2007 fra Københavns Lufthavne til ejeren, 

vedrørende et spørgsmål om erstatning i forbindelse 

med beskæring udført af Københavns Lufthavns af 

ejerens frugttræer i 2006. Brevet indeholder et for-

ligstilbud på 25.800 kr. samt retablering af et hegn, 

der blev ødelagt i forbindelse med beskæringen. Det 

blev oplyst ved forretningen, at resultatet imidlertid 

blev, at Københavns Lufthavn og ejeren indgik forlig 

om betaling af 51.600 kr. i erstatning for 4 års udbyt-

tetab. Advokaten anførte, at der med udgangspunkt i 

dette bør ske en kapitalisering af tabet af frugt m.v. 

ved erstatningsberegningen. 

Herudover meddelte advokaten, at der udover erstat-

ning for tabt beplantning og frugttab også skal ydes 

erstatning for ejendomsværdiforringelse, herunder 

tab af herlighedsværdi. Ejerne nævnte i den anled-

ning, at ejendommen mister herlighedsværdi, når 

træerne ud mod lufthavnen bliver fældet og af-

skærmningen mod lufthavnen dermed forsvinder. 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parter-

ne. 

Lb.nr. 2, matr.nr. 44g St. Magleby By, St. Magleby, 

beliggende Nordre Kinkelgade 42, 2791 Dragør. 

Ejeren, Dirch Arne Petersen, mødte. 

Det fremgår af servituttekstens pkt. 3, at ”der ikke 

må dyrkes afgrøder eller udføres indretninger, der 

tiltrækker fugle”. (Betegnes herefter som punkt A). 

Anlægsmyndigheden har efterfølgende ønsket at 

tilføje følgende præcisering i servitutbestemmelsen 

som et punkt B:  

”B. Alm. dyrkning og bearbejdning af landbrugsjor-

den kan midlertidigt tiltrække fugle. Sådanne land-

brugsmæssige aktiviteter kan fortsætte uden at være i 

strid med hensigten indeholdt i A. 

Der forholdes i øvrigt som anført i arealfortegnelsen. 

Kommissionen besigtigede arealet i fornødent om-

fang. 

Det blev ved forretningen aftalt, at Københavns 

Lufthavn nærmere skulle oplyse ejeren om, hvilke 

afgrøder, der ikke må dyrkes på arealet efter pålæg af 

ovennævnte servitut (nu punkt A).  

Anlægsmyndigheden har efterfølgende oplyst, at det 

desværre ikke er muligt at lave en opgørelse herover. 

Anlægsmyndigheden har dog ved indsættelse af det 

nye punkt B søgt at understrege, at almindelig land-

brugsmæssig dyrkning af arealerne ikke er et pro-

blem i forhold til den nye servitut. 

Kommissionen forudsætter herefter, at arealet fortsat 

kan dyrkes som almindeligt landbrugsjord med dertil 

hørende gængse afgrøder såsom korn og græs m.v. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet.  
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Udskriftens rigtighed bekræftes 

Isabel Gottlieb 

 


