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Torsdag den 30. august 2018 samledes kommissio-
nen på ejendommen Selinevej 2, 2300 København S 
for at afholde en besigtigelses- og ekspropriationsfor-
retning i anledning af etablering af kabelprojekt 132 
kV forbindelse Avedøreværket-Amager Koblingssta-
tion. 

Til stede var kommissarius ved Statens Ekspropriatio-
ner på Øerne Helle S. Andersen, de af transport-, byg-
nings- og boligministeren udpegede medlemmer af 
kommissionen, Ole Christophersen og Mogens Jen-
sen, samt de fra Den Fælleskommunale Liste for Øer-
nes Område udtagne medlemmer, Anders Pedersen og 
Finn Gerdes. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte El-
legaard. 

Som repræsentant for Københavns Kommune mødte 
Jørgen Poulstrup. 

For Energinet mødte seniorkonsulent Sabina Raiani 
Hansen, Afdelingschef Ole Buhl og jurist Jakob Sand-
holt. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Daniel Kristensen 

Endvidere mødte fra kommissariatet chefkonsulent 
Sine H. Kjeldsen.  

Kommissarius fremlagde brev af 11. juli 2018 fra 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori der 
er givet bemyndigelse til at nedsætte en ekspropriati-
onskommission til afholdelse af de nødvendige eks-
propriationer. På baggrund heraf afholdes kombineret 
besigtigelses- og ekspropriationsforretning. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 1, 
HK13015 – Avedøreværket-Amager Koblingsstation, 
Juni 2018, med tilhørende oversigts- og ekspropriati-
onsplaner, tegn.nr. 2, dateret den 18. maj 2018, 

tegn.nr. 100-1, dateret den 31. maj 2018, tegn.nr. 200-
1, dateret den 22. august 2018 og tegn.nre. 100-2.1, 
100-2.2, 100-2.3, 200-2.1, 200-2.2, 200-2.3, 200-2.4 
og 200-2.5 alle dateret den 25. maj 2018. 

Følgende passerede: 

Energinets repræsentanter redegjorde for projektet og 
fremlagde følgende oplysninger: 

Forudsætninger 

Energinet skal i 2018 etablere en ca. 11 km lang 132 
kV elkabelforbindelse mellem Avedøreværket i Hvid-
ovre og Amager Koblingsstation i København. 

Etableringen af forbindelsen indgår i et samlet projekt 
om sikring af forsyningssikkerheden til København og 
indgår i Energinets RUS-plan (Reinvestering- Udbyg-
nings- og Saneringsplan) 2016. Forbindelsen etableres 
for at opretholde forsyningssikkerheden i Køben-
havnsområdet, idet en række faktorer påvirker forsy-
ningssituationen i København: 

• Det eksisterende 132 kV-kabelnet er aldrende og 
skal reinvesteres 

• Der er et stadig stigende elforbrug i Københavns-
området, hovedsageligt pga. befolkningstilvækst 
og elektrificering af kollektiv transport 

• En fortsat afvikling af konventionelle kraftvær-
ker, hvor HOFOR har indgivet ønske om at 
skrotte Amagerværket Blok 3 i løbet af varmesæ-
sonen 2018/2019. 

Myndighedsgodkendelser 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har ved brev 
af 19. december 2017 meddelt Energinet tilladelse til 
projektet (Bilag 2). Godkendelsen er givet i henhold 
til § 4, i Lov om Energinet, jf. Lovbekendtgørelse nr. 
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1097 af 8. november 2011 om Energinet med efterføl-
gende ændringer. 

Miljøstyrelsen har ved brev af 22. november 2017 
meddelt, at etablering af forbindelsen ikke vurderes 
VVM-pligtig (Bilag 3a). Miljøstyrelsen har gennem-
ført en supplerende høring af projektet i april 2018, og 
har i forlængelse heraf, ved brev af 4. maj 2018 med-
delt, at forbindelsen ikke anses for VVM-pligtig (Bi-
lag 3b). 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 6. juli 2018 meddelt 
tilladelse til ekspropriation i medfør af § 27 i Elsikker-
hedsloven (Bilag 4). 

Transport-, Bygnings- og Boligministeren har ved 
brev i juli måned 2018 givet Kommissarius ved Sta-
tens Ekspropriation på Øerne bemyndigelse til at 
iværksætte kombineret besigtigelses- og ekspropriati-
onsforretning (Bilag 5).

Kortbilag 

Kort nr. Emne Strækning/lb.nr. Mål 

2 Oversigtskort AVV-AMK 1:25.000 

100-1 Besigtigelsesplan Lb.nr. 105 1:5.000 

100-2.1 Besigtigelsesplan Lb.nr. 108 1:5.000 

100-2.2 Besigtigelsesplan Lb.nr. 108 1:5.000 

100-2.3 Besigtigelsesplan Lb.nr. 108 1:5.000 

200-1 Ekspropriationsplan Lb.nr. 105 1:1.000 

200-2.1 Ekspropriationsplan Lb.nr. 108 1:1.000 

200-2.2 Ekspropriationsplan Lb.nr. 108 1:1.000 

200-2.3 Ekspropriationsplan Lb.nr. 108 1:1.000 

200-2.4 Ekspropriationsplan Lb.nr. 108 1:1.000 

200-2.5 Ekspropriationsplan Lb.nr. 108 1:1.000 

Projektbeskrivelse 

Om det overordnede kabellægningsprojekt 132 kV, 
HK13015 – Avedøreværket-Amager Koblingsstation, 
se ovenfor under Forudsætninger. 

Langt hovedparten af kabelanlægget er placeret i vej-
areal, men 4 lodsejere vil blive berørt af projektet. 
Energinet har siden juni 2017 været i forhandling med 
lodsejerne. De frivillige forhandlinger blev afsluttet i 
april 2018. 

Det har været muligt at indgå frivillige aftaler med 2 
lodsejere, mens det ikke har været muligt at opnå enig-
hed med de resterende 2 lodsejere. 

Projektet er planlagt således, at naturinteresser i Na-
tura 2000-området på Vestamager berøres mindst mu-
ligt, ligesom der ved den planlagte underboring af 
Kalvebodsløbet er taget højde for internationalt be-
skyttet natur i Natura 2000-området i Kalvebodsløbet. 

Linjeføringen følger princippet om, at Energinet skal 
varetage anlægsinvesteringer på det bedst mulige an-
lægstekniske og samfundsøkonomiske grundlag, hvil-
ket bl.a. betyder, at nedenstående principper er lagt til 
grund ved fastlæggelsen: 

• At finde den kortest mulige linjeføring for kabel-
anlægget 

• At kabelanlægget kan ligge med færrest mulige 
ledningsomlægninger til følge 
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• At trafikken generes mindst muligt 

• At tilstræbe at minimere gener for mennesker, er-
hverv, natur og miljø 

Anlægsarbejdet generelt 

På strækningen Avedøreværket-Amager Koblingssta-
tion vil der i forbindelse med nedgravning af kablerne 
som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte på 
ca. 17 meter, dog med anlægsteknisk nødvendige 
større arbejdsarealbredder ved underboringer under 
veje, jernbaner, naturområder m.v. Efter etableringen 
af kabelsystemet vil der være et deklarationsareal med 
en bredde på i alt 7 meter. 

Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt blive udført i 
en åben kabelgrav med en bredde af ca. 3 m og med 
en dybde af 1,5 m. Kablerne leveres i sektioner, som 
bliver samlet ved hjælp af samlemuffer for hver ca. 
600-1.400 m. Muffesamlingen anlægges ved at grave 
et hul på ca. 19x5 m med en dybde op ca. 1,7 m. I 
forbindelse med muffesamlingen anlægges en teknik-
brønd med et dæksel på ca. 1x1 m i terrænniveau. 

Når arbejdet går i gang udlægges først jernkøreplader, 
og herefter påbegyndes gravningen. Ved gravning i 
beskyttet natur skrælles vækstlaget af og opbevares på 
paller på jernkørepladerne. Øvrig jord opgraves og 
placeres på jernkøreplader. Ved gravning uden for 
områder med beskyttet natur vil opgravede jord blive 
placeret i midlertidige jorddepoter. 

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller mu-
ligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive 
etableret ved en såkaldt styret underboring. 

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som 
kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m2 i den 
ene ende af underboringen, samt en plads til samling 
af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen 
på pladsen hvor rørene skal samles afhænger af under-
boringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil 
være større ved lange underboringer. Underboringen 
under Kalvebodsløbet er af en sådan længde og kom-
pleksitet, at der bliver behov for et arbejdsareal på 
30x60 m i den ene ende af underboringen. 

Generelle bestemmelser 

Servitut 

På de berørte ejendomme på strækningen mellem 
Avedøreværket og Amager Koblingsstation pålægges 
en deklaration om 132 kV jordkabelanlæg, jf. An-
mærkning A. 

Deklarationen om 132 kV jordkabelanlæg pålægger et 
deklarationsareal på 3,5 m på hver side af kabelanlæg-
genes centerlinje, i alt med en bredde på 7 m omkring 
kabelanlægget, jf. Anmærkning A. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres til et midlertidigt arbejdsareal, jf. 
Anmærkning B. 

De enkelte ejendomme 

Lb.nr. 108, matr.nr. 917, Sundby Overdrev, Køben-
havn og matr.nr. 172, 173 og 175 Eksercerpladsen, 
København 
For ejeren, Københavns Kommune, Borups Allé 177, 
2400 København NV mødte Bent Napstjert, Assia 
Markmann, Katrine Ly og advokat Tue Trier Bing, 
Horten. 

Besigtigelse 

Der var inden mødet fremsendt indlæg af 28. august 
2018 fra advokat Tue Trier Bing på vegne af Køben-
havns Kommune. 

Energinet fremlagde på forretningen indlæg af 29. au-
gust 2018 med deres synspunkter vedrørende den på-
gældende ejendom. 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Energinet fremlagte projekt med de eventuelle æn-
dringer og bemærkninger ekspropriationskommissio-
nen finder er nødvendige. Såfremt projektet kan god-
kendes vil de nødvendige ekspropriationer blive fore-
taget i umiddelbar forlængelse af besigtigelsen. 

Energinet indledte forretningen med at redegøre for 
projektet, jf. ovenstående projektbeskrivelse mm. 

Energinet oplyste, at der mellem Københavns Kom-
mune, som ejer af ejendommen og Energinet er ind-
gået en aftale om linjeføring, retablering og beplant-
ning. Uenigheden består derfor primært i vilkårene for 
placering af kabelanlægget, herunder fravigelse af gæ-
steprincippet.  

Energinet oplyste desuden, at ledningen ligger ca. 2,5 
meter øst for den cykelsti, som er anlagt langs det me-
ste af ejendommen. Langs ledningen placeres 2 
brønde til brug for kontrol og målinger. Brøndene pla-
ceres efter aftale med Københavns Kommune. 

Energinet oplyste endvidere, at arbejdet forventes ud-
ført i perioden fra 1. maj 2018 til 31. december 2018. 
Ved besigtigelsen var arbejdet allerede påbegyndt.  

Ejerens advokat gør i sit indlæg af 28. august 2018 
principalt gældende, at Energinet skal ændre deklara-
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tionens tekst, så gæsteprincippet ikke fraviges. Subsi-
diært gjorde ejeren gældende, at Energinet skal ændre 
deklarationens ordlyd, så kommunen bevarer størst 
mulig rådighed over ejendommen.  

Ejeren lægger indledningsvist op til, at parterne forsø-
ger at finde en forhandlingsmæssig løsning, og at sa-
gen derefter indbringes for ekspropriationskommissi-
onen, hvis man ikke når til enighed. 

Til støtte for sin principale påstand gør ejeren gæl-
dende, at fravigelsen af gæsteprincippet er i strid med 
grundlovens § 73, herunder nødvendighedskravet. Det 
er ejerens opfattelse, at en så vidtgående begrænsning 
ikke er nødvendig for at sikre person- og forsynings-
sikkerheden, herunder at beskytte ledningsanlægget. 

Ejeren gør desuden gældende, at Sikkerhedsstyrelsen 
i sin ekspropriationstilladelse af 6. juli 2018 ikke har 
taget stilling til, om gæsteprincippet kan fraviges ved 
ekspropriation, idet de ikke har kompetence til at be-
handle spørgsmålet. 

Det er ejerens opfattelse, at der i nærværende sag sær-
ligt skal lægges vægt på de forhold, at der i modsæt-
ning til sagerne fra Kriegers Flak er tale om kommu-
nalt ejede ejendomme, at ledningsanlægget er mindre 
i dimension end Kriegers Flak-projektet, at kabel-
strækningen på størstedelen af strækningen er placeret 
i vejarealer, hvor vejlovens gæsteprincip gælder, og 
ikke er søgt fraveget, og at ovenstående forhold samlet 
set gør, at der ikke er grundlag for at fravige gæste-
princippet ved ekspropriation.  

For så vidt angår kommunalt ejede ejendomme anfø-
rer ejeren, at kommunen har en offentligretlig forplig-
telse til at anvende ejendommene bedst muligt ud fra 
de kommunale interesser, som kommunen skal vare-
tage, og at en fravigelse af gæsteprincippet i mange 
tilfælde kan føre til at en planlagt udnyttelse af ejen-
dommen ikke kan realiseres. Det er i øvrigt fast prak-
sis i kommunen, at ledninger beliggende på kommu-
nale ejendomme, som udgangspunkt skal ligge på gæ-
stevilkår. 

Den omhandlede ejendom anvendes på nuværende 
tidspunkt til jorddeponi, og ejeren kan ikke udelukke, 
at det i forbindelse med byudvikling bliver nødvendigt 
at foretage foranstaltninger vedrørende ledningsan-
lægget, f.eks. flytte det. Helt specifikt fordi ejeren 
overvejer at anvende ejendommen til byudvikling som 
alternativ til det planlagte byggeri på Amager Fælled. 

Det er ejerens opfattelse, at den retsstilling, som led-
ningsanlægget vil opnå i andre kommunale arealer end 
vejarealer, i det væsentlige er ringere, end hvad der 
følger af vejlovens gæsteprincip. Såfremt kommissio-
nen tillader en fravigelse af gæsteprincippet vil dette 

danne præcedens for en lang række andre kommuner 
og kommunale ejendomme, og vanskeliggøre udnyt-
telsen af kommunale arealer. 

Ejeren anfører tillige, at der ved vurderingen af om 
nødvendighedskravet er opfyldt også skal lægges vægt 
på, hvilken type ledningsanlæg der er tale om, og hvor 
strækningen er placereret. 

I nærværende sag er der tale om et 132 kV lednings-
anlæg, som primært er placeret i vejareal, og hvor fire 
lodsejere vil blive berørt af projektet. I sagerne fra Kri-
egers Flak-projektet var der tale om et 220 kV led-
ningsanlæg fra en havvindmøllepark, og hvor projek-
tet for strækningen Rødvig-Bjæverskov hovedsageligt 
berørte private landbrugsejendomme.  

Andre steder i Københavns Kommune ligger der en 
række 132 kV ledningsanlæg, hvor gæsteprincippet 
ikke er fraveget, hvilket skaber en formodning for, at 
det ikke er nødvendigt at fravige gæsteprincippet for 
at sikre forsyningssikkerheden. 

Ejeren anfører desuden, at der i bymæssige områder 
må forventes at være langt større risiko for, at en led-
ning i vejareal skal omlægges, end tilfældet er i kom-
munale arealer. Ejeren har således vanskeligt ved at 
se, hvorfor der er behov for at fravige gæsteprincippet, 
når ledningsanlægget placeres på et kommunalt ejet 
areal, og ikke når ledningsanlægget placeret i vejareal. 

Det er ejerens opfattelse, at der samlet set ikke er 
hjemmel til ved ekspropriation at pålægge Køben-
havns Kommune en deklaration, der fraviger gæste-
princippet efter ekspropriationsproceslovens § 2, nr. 2, 
idet denne bestemmelse skal administreres under hen-
syntagen til grundlovens § 73, herunder kravet om, at 
ekspropriationen skal være nødvendig. Det er også 
ejerens opfattelse, at Energinet skal ændre deklaratio-
nens ordlyd, så gæsteprincippet ikke fraviges. 

Subsidiært gør ejeren gældende, at i det tilfælde, at 
kommissionen kommer frem til, at der er hjemmel til 
at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation, skal de-
klarationsteksten tilpasses, så kommunens rådighed 
over ejendommene bevares i videst muligt omfang.  

Såfremt Energinet ikke ønsker at forsøge at finde en 
forhandlingsmæssig løsning og fastholder at deklara-
tionen skal pålægges har kommunen følgende be-
mærkninger, som gengives i sin helhed. 

”Venstre kolonne henviser til bestemmelserne i De-
klarationen, og i højre kolonne fremgår de nye be-
stemmelser, som kommunen ønsker indsat.  

Dette vil om nødvendigt blive uddybet på forretnin-
gen. 
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Deklaration Forslag til ændring 

Ny bestemmelse ”Selskabet skal tåle, at der uden omkostninger for 
Ejeren etableres anlæg/byggeri over Deklarations-
arealet i en frihøjde på tre meter målt fra terræn. Des-
uden skal Selskabet vederlagsfrit tåle, at Ejeren etab-
lerer underjordiske anlæg i grænsen til Deklarations-
arealet.” 

Ny bestemmelse ”Ved byggeri/anlæg umiddelbart op ad Deklarati-
onsarealet er Selskabet forpligtet til, såfremt en un-
dergravning af kablet er nødvendig, selv at bekoste 
sikring af tilgrænsende fundamenter.” 

”4. I deklarationsarealet må der kun under særlige 
omstændigheder og efter indhentet tilladelse fra Sel-
skabet opføres bygninger, etableres vej eller foreta-
ges terrænændringer.” 

”4. Deklarationsarealet kan udnyttes til den af Ejeren 
ønskede anvendelse, forudsat at den nuværende og 
fremtidige anvendelse og drift ikke beskadiger Jord-
kabelanlægget.” 

”5. Ved skovrejsning eller anden beplantning i De-
klarationsarealet, skal Ejer kontakte Selskabet med 
henblik på at aftale nærmere vilkår for etableringen 
af beplantningen.” 

”5. Ejer har ret til at plante træer, buske mv. på De-
klarationsarealet, hvis Ejer sikrer, at de ikke går dy-
bere ned end 70 cm fra jordoverfladen.” 

”8. Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter 
eventuelt reparationsarbejde afleveres arealet over 
Jordkabelanlægget planeret til oprindeligt terrænar-
bejde.” 

”8. Efter etablering af Jordkabelanlægget samt efter 
eventuelt reparationsarbejde afleveres arealet over 
Jordkabelanlægget retableret til samme stand, som 
inden arbejdet blev igangsat. På grønne områder skal 
der anlægges minimum 40 cm muld og nye beplant-
ninger og tilsåninger. Ejer og Selskabet registrer ar-
bejdsarealets stand og aftaler fremtidig retablering 
inden anlægsarbejdet påbegyndes.” 

”9. Hvis Selskabet forvolder skader eller ulemper på 
Ejendommen, modtager Ejer erstatning fra Selskabet 
beregnet efter skadens størrelse. Erstatningen fast-
sættes i henhold til gældende Landsaftale mellem 
Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet 
eller i mangel af Landsaftale – ved anden aftale. I 
mangel af enighed afgøres spørgsmålet ved vold-
gift.” 

”9. Hvis Selskabet forvolder skader eller ulemper på 
Ejendommen, skal Selskabet kontakte Ejer for at af-
tale, hvilke nødvendige foranstaltninger der skal 
iværksættes. Erstatningsspørgsmålet afgøres i øvrigt 
efter dansk rets almindelige regler.” 

”11. Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets op-
fattelse opstår risiko for, at træer eller buske på De-
klarationsarealet kan beskadige Jordkabelanlægget 
har Selskabet ret til for egen regning at fjerne be-
plantning med dybdegående rødder. Såfremt be-
plantningen er etableret efter, at Jordkabelanlægget 
er etableret og uden forudgående anvisning fra Sel-
skabet, ydes der ikke erstatning herfor.” 

”11. Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets op-
fattelse opstår risiko for, at træer eller buske på De-
klarationsarealet kan beskadige Jordkabelanlægget, 
skal Selskabet kontakte Ejer for at aftale, hvilke nød-
vendige foranstaltninger der skal iværksættes. Ejer 
skal sikre, at jordkabelanlægget ikke beskadiges af 
beplantning.” 
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Energinet fastholder i sit indlæg af 29. august 2018 
nødvendigheden af at ekspropriere til fravigelsen af 
gæsteprincippet og anmoder således kommissionen 
om at gennemføre de beskrevne indgreb over for Kø-
benhavns Kommune. 

Energinet anfører endvidere, at det ikke er første gang, 
at ekspropriationskommissionen skal tage stilling til 
fravigelse af gæsteprincippet ved ekspropriation med 
henvisning til sagerne vedrørende Kriegers Flak (220 
kV) og Han Herred (150 kV). Begge kommissioner 
besluttede, at gæsteprincippet skulle fraviges og an-
førte i øvrigt, at det er fast praksis, at forsyningsled-
ninger på privat ejendom har fuld tilstedeværelsesret. 

På en række andre anlæg, f.eks. 150 kV kabel, Bjørn-
holt-Herning (2014), 132 kV kabel, St. Mosedegård-
St. Ishøj (2014) og 150 kV kabel, Jylland-Fyn (2016) 
er gæsteprincippet også fraveget ved ekspropriation. 
Begge kommissioner besluttede, at gæsteprincippet 
skulle fraviges og anførte i øvrigt, at det er fast praksis, 
at forsyningsledninger på privat ejendom har fuld til-
stedeværelsesret. 

I forhold til ejendommens status som kommunalt ejet 
bemærker Energinet, at det ikke har nogen betydning 
for fravigelsen af gæsteprincippet, hvem der ejer den 
berørte ejendom. Kommunen har samme retsstilling 
som en privat ejer, og Energinet mener ikke, at den 
offentligretlige forpligtelse til at udnytte sine ejen-
domme bedst muligt kan medføre, at kommunen skal 
stilles bedre end en privat grundejer. 

Med henvisning til Forvaltningsret, 2. udgave 2002 af 
Gammeltoft-Hansen gør Energinet opmærksom på, at 
kommunen ud over de privatretlige pligter har andre 
særlige hensyn at tage, herunder visse generelle for-
valtningsretlige krav. 

Såfremt kommunen skulle have ret til at få ændrede 
vilkår på grund af endnu ikke trufne beslutninger om 
ændret anvendelse af ejendommen, ville det stride 
med lighedsprincippet, hvorefter kommissionen har 
pligt til at behandle ens sager ens. Energinet gør end-
videre opmærksom på, at kommunen i øvrigt til en-
hver tid kan sælge ejendommen, og der er således in-
gen garanti for, at et eventuelt offentlig hensyn vil 
gøre sig gældende til stadighed. 

Energinet anfører desuden, at der i vurderingen af om 
det af hensyn til almenvellet er nødvendigt at ekspro-
priere til fravigelse af gæsteprincippet skal foretages 
en interesseafvejning. Heri er det ikke grundejerens 
identitet, men ejendommens karakter, der har betyd-
ning for vurderingen, og offentlige grundejere har ikke 
en bedre beskyttelse i henhold til grundlovens § 73. 

I denne sag er der tale om en ejendom med et anlagt 
depot for særligt forurenet jord, som dog ikke har 
modtaget jord siden 2012. Ejendommen er omfattet af 
Københavns Kommuneplan 2015 og en række kom-
muneplanrammer, som alle forbyder opførelsen af be-
byggelse og udlægger området til institutioner og fri-
tidsformål eller tekniske anlæg. Lokalplanerne på 
ejendommen åbner heller ikke mulighed for at opføre 
byggeri, udover hvad der følger af anvendelsen som 
affaldsdeponeringsanlæg. 

Samlet set konstaterer Energinet, at ejendommen er 
udlagt til offentlige formål, og at placeringen af led-
ningsanlægget ikke hindrer en fortsat anvendelse her-
til med respekt for de begrænsede restriktioner, som 
vil gælde fremadrettet. 

For så vidt angår ledningsanlæggets dimensioner an-
fører Energinet, at det ikke har nogen betydning for 
vurderingen af fravigelse af gæsteprincippet, at kablet 
er på 132 kV mod 220 kV i Kriegers Flak sagerne, idet 
begge kabler er forsyningsledninger og en del af det 
overordnede højspændingsnet, som ejes af Energinet. 

Energinet bemærker hertil, at det er afgørende og nød-
vendigt, at der indsættes vilkår om fravigelse af gæ-
steprincippet for at beskytte ledningsanlægget mod 
vilkårlige flytninger. Ud over den samfundsøkonomi-
ske byrde kan det være en teknisk umulig udfordring 
at løse, hvis grundejere kan kræve vilkårlig flytning af 
ledningsanlægget, mens andre grundejere langs tra-
céet modsætter sig flytningen.  

Kabeltracéet er valg ud fra tekniske, samfundsøkono-
miske, natur- og miljømæssige betragtninger. Hensy-
net til forsyningssikkerheden tilsiger endvidere, at det 
er nødvendigt at fravige gæsteprincippet, da der ellers 
vil være en forhøjet risiko for, at Energinet ikke kan 
leve op til lovkravet om effektiv drift af elforsyning og 
forsyningssikkerhed.  

I forhold til kommunens påstand om, at der findes an-
dre 132 kV kabler i Københavns Kommune, hvor gæ-
steprincippet ikke er fraveget, skal Energinet be-
mærke, at det kan skyldes, at Energinet har overtaget 
kablerne fra det tidligere Københavns Energi, der var 
ejet af Københavns Kommune og dermed en del af den 
kommunale forvaltning. Energinet mener ikke, at kab-
lernes retsstilling har nogen betydning i nærværende 
sag. 

I forhold til kommunens påstand om, at det ikke kan 
være nødvendigt at fravige gæsteprincippet for privat 
ejendom, da størstedelen af kablet placeres i offentlig 
vej, hvor gæsteprincippet ikke er fraveget, skal Ener-
ginet bemærke, man i den konkrete situation har valgt 
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at acceptere, at gæsteprincippet skal finde anvendelse 
i vejarealer, men ikke på privat ejendom fordi vejlo-
ven sikrer en vis grad af beskyttelse. Energinet kan 
imidlertid ikke afvise, at der i andre tilfælde på bag-
grund af en konkret vurdering kan blive tale om, at 
gæsteprincippet fraviges selvom ledningsanlægget 
placeret i vejareal. 

Som eksempel på vejlovens beskyttelse henviser 
Energinet til vejlovens § 77, hvorefter ledningsejeren 
alene skal betale for flytning af ledningerne, hvis flyt-
ningen er nødvendig af hensyn til arbejder, der både 
skal iværksættes af vejmyndigheden og skal være in-
den for rammerne af vejlovens formål.   

Derudover henviser Energinet til vejlovens § 1, nr. 5 
med bemærkning om, at bestemmelsen skal medvirke 
til, at vejmyndighedens administration af vejloven 
bl.a. skal tage hensyn til at andre former for infrastruk-
tur kan placeres i vejnettet. Vejlovens § 79 sikrer også 
ledningsejeren, idet vejmyndigheden skal tage særligt 
hensyn til ledninger, herunder ved inddragelse i plan-
lægning af arbejder, der eventuelt kan medføre krav 
om flytning af ledninger.  

Endelig er der i vejlovens § 133 indsat en særlig hjem-
mel til administrativ rekurs, hvis der skulle opstå tvi-
ster mellem ledningsejer og vejmyndighed. Denne 
mulighed findes ikke, hvis ledningsanlægget ligger på 
privat ejendom. 

Afslutningsvis anfører Energinet, at det som nævnt er 
fast praksis at fravige gæsteprincippet, når der nedlæg-
ges forsyningsledninger på privat ejendom, og Ener-
ginet mener ikke, at kommunen har dokumenteret, at 
der i denne sag er omstændigheder, der medfører, at 
denne faste praksis skal fraviges. 

Energinet overlader det til kommissionen at fastsætte 
en erstatning i overensstemmelse med almindelig 
praksis. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på ejendommen. 

Kommissionens overvejelser og beslutninger 

Kommissionen finder, at det fremlagte projekt kan 
godkendes, og bemærker i den forbindelse, at parterne 
er enige om linjeføringen. Kommissionen bemærker 
endvidere, at Energinet har forsøgt at tilpasse projektet 
i forhold til ejeren inden for det fastlagte planlæg-
ningsbælte, og at nærliggende alternativer har været 

undersøgt grundigt. Kommissionen bemærker desu-
den, at parterne har indgået en aftale om anlægsar-
bejde og naturhensyn langs kommunens byskov. 

På baggrund af det modtagne materiale fra Energinet 
lægger kommissionen til grund, at de nødvendige 
myndighedsgodkendelser er indhentet, og at proces-
sen omkring indhentelse af disse er forløbet lovligt, 
hensigtsmæssigt og i henhold til fast praksis. 

Kommissionen fastsatte herefter følgende særlige be-
stemmelser: 

Særlige bestemmelser 
Københavns Kommune 

Lb.nr. 108 

Der nedgraves 1 stk. 132 kV kabelsystem på matr.nr. 
917 Sundby Overdrev, København og matr.nr. 172, 
173 og 175 Eksercerpladsen, København. Alle an-
vendte arbejdsarealer retableres. 

Ejendommen pålægges 1 stk. deklaration vedr. 132 
kV ledningsanlæg med tilbehør. 

Ekspropriation 

Medmindre andet er anført under det enkelte løbe-
nummer, foretog kommissionen herefter den rekvire-
rede ekspropriation vedrørende den i Fortegnelse nr. 1 
under lb.nr. 108 opførte ejendom. 

Følgende passerede: sagen 

Lb.nr. 108, matr.nr. 917 Sundby Overdrev, Køben-
havn og matr.nr. 172, 173 og 175 Eksercerpladsen, 
København 
For ejeren, Københavns Kommune, Borups Allé 177, 
2400 København NV mødte Bent Napstjert, Assia 
Markmann, Katrine Ly og advokat Tue Trier Bing, 
Horten. 

Der fremlagdes brev af 28. august 2018 fra advokat 
Tue Trier Bing med redegørelse for ejerens synspunk-
ter. 

Endvidere fremlagdes brev af 29. august 2018 fra 
Energinet 

Parterne redegjorde nærmere for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der afsiges kendelse i sagen.
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Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.

Helle S. Andersen 

Ole Christophersen         Mogens Jensen         Anders Pedersen         Finn Gerdes  

Jørgen Poulstrup  

Dorte Ellegaard 

Sabina Raiani Hansen         Ole Buhl         Jacob Sandholt  

/Daniel Kristensen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 

 

Tirsdag den 3. oktober 2018 lod kommissarius pro-
tokollen, der førtes af fuldmægtig Daniel Kristensen, 
tilføre følgende kendelse i en sag behandlet ved besig-
tigelses- og ekspropriationsforretning den 30. august 
2018. 

Lb.nr. 108, matr.nr. 917 Sundby Overdrev, Køben-
havn og matr.nr. 172, 173 og 175 Eksercerpladsen, 
København 
Ejer, Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 
København NV. 

Ved besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 
30. august 2018, hvor ejeren mødte ved Bent Naps-
tjert, Assia Markmann, Katrine Ly og advokat Tue 
Trier Bing, Horten, godkendte ekspropriationskom-
missionen det af Energinet fremlagte projekt for ned-
læggelse af et nyt 132 kV ledningsanlæg på ejendom-
men. Endvidere blev der foretaget ekspropriation på 
ejendommen i henhold til Fortegnelse nr. 1 for Aved-
øreværket-Amager Koblingsstation, 132 kV kabelan-
læg.  

Efter anmodning fra ejeren afsiges der følgende: 

Kendelse 

Ejendommen er beliggende i byzone med bygninger 
på fremmed grund med et areal på 1.026.735 m2, heraf 
17.374 m2 vej. Ved den offentlige vurdering pr. 1 ok-
tober 2017 er ejendommen vurderet til 7.665.500, sva-
rende til 7 kr. pr. m2. 

Ved forretningen den 30. august 2018 eksproprieres et 
midlertidigt arbejdsareal på 50.363 m2 til brug ved 
nedlæggelse af et ledningsanlæg over ejendommen 
bestående af 1 stk. 132 kV kabel. Arbejdsarealet for-
ventes anvendt fra maj til 31. december 2018. 

Til sikring af ledningsanlægget blev ejendommen des-
uden pålagt en deklaration om 132 kV jordkabelanlæg 

Avedøreværket-Amager Koblingsstation på 27.545 
m2, jf. Anmærkning A i fortegnelsen. 

Af teksten til Anmærkning A fremgår blandt andet føl-
gende: 

”Formålet med nærværende deklaration er at sikre 
person- og forsyningssikkerheden, herunder at be-
skytte det tekniske anlæg i jordkabelanlæggets levetid. 

Følgende rettigheder og forpligtelser for Ejer og 
fremtidige ejere samt Selskabet skal i hele jordkabel-
anlæggets levetid være gældende inden for et i alt 7,0 
meter bredt bælte omkring jordkabelanlægget (heref-
ter benævnt ”Deklarationsarealet”)… 

… 

Fravigelse af gæsteprincippet 

Det præciseres, at jordkabelanlægget ikke er gæst på 
ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal af-
holde omkostningerne forbundet med eventuelle flyt-
ninger af jordkabelanlægget, hvis flytningen sker som 
følge af ændret udnyttelse af Deklarationsarealet. 
Gæsteprincippet er hermed fraveget, og der stiftes en 
ubetinget tilstedeværelsesret for jordkabelanlægget. 

Ejers frafald af gæsteprincippet præciseres således: 

1. Ejer har ikke krav på, at ledningsejer for egen 
regning fjerner ledningen, hvis Ejer ønsker at 
etablere aktiviteter inden for Deklarationsarea-
let, der strider mod deklarationens bestemmelser 
og som Selskabet ikke kan meddele dispensation 
til. 

2. Ledningsejers beføjelser efter deklarationen skal 
udøves under rimelig hensyntagen til Ejer, såle-
des at der skal være en saglig begrundelse, her-
under person-, forsyningssikkerhedsmæssige el-
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ler samfundsøkonomiske hensyn, for at nægte til-
ladelse eller for at stille eventuelle vilkår som be-
tingelse for at acceptere en ændret anvendelse af 
Deklarationsarealet. 

3. Omkostningerne til en ledningsomlægning eller 
en hvilken som helst anden ledningsrelateret om-
kostning bæres til enhver tid af den part, som har 
ønsket omlægningen. 

Parternes synspunkter 

Ejeren har principalt gjort gældende, at Energinet skal 
ændre deklarationens tekst, så gæsteprincippet ikke 
fraviges. Ejeren finder således ikke, at der er hjemmel 
til ved ekspropriation at pålægge Københavns Kom-
mune en deklaration der fraviger gæsteprincippet. 

Subsidiært gjorde ejeren gældende, at Energinet skal 
ændre deklarationens ordlyd, så kommunen bevarer 
størst mulig rådighed over ejendommen. 

Energinet har gjort gældende, at det er fast praksis at 
fravige gæsteprincippet, når der nedlægges forsy-
ningsledninger på privat ejendom, og Energinet mener 
ikke, at kommunen har dokumenteret, at der i denne 
sag er omstændigheder, der medfører, at denne faste 
praksis skal fraviges. 

Det anføres, at principperne for kabelnedlæggelsen i 
forbindelse med Avedøreværket-Amager Koblings-
station, 132 kV kabelanlæg følger den praksis, som er 
fast anvendt af Energinet på kabelprojekter i hele lan-
det, herunder Kriegers Flak-projektet og Han Herred. 
Energinet har inden for de senere år gennemført om-
fattende kabelprojekter i hele landet enten ved ekspro-
priation eller ved frivillige aftaler, og hvor kablerne er 
nedlagt på tilstedeværelsesvilkår mod betaling af er-
statning. 

For så vidt angår parternes synspunkter henvises nær-
mere til det på besigtigelses- og ekspropriationsforret-
ningen den 30. august 2018 anførte, jf. ovenfor. 

Kommissionens bemærkninger og afgørelse 

Ledningsdeklarationens indhold og lovlighed 

Ekspropriationskommissionen skal, som i flere lig-
nende sager om hovedforsyningsledninger, indled-
ningsvist generelt om fravigelse af gæsteprincippet 
udtale, at anbringelse af forsyningsledninger i eller 
over privat ejendom sker som udgangspunkt enten ved 
aftale mellem ledningsejeren og den enkelte lodsejer 
eller ved ekspropriation. I begge tilfælde sikres lednin-
gen ved en deklaration, der tinglyses på ejendommen. 

Tinglysning af en deklaration i henhold til aftale for-
udsætter, at ledningsejeren og vedkommende lodsejer 
er enige om vilkårene for ledningens anbringelse. Par-
terne må således være enige om teksten i den deklara-
tion, der tinglyses på ejendommen. Ud over teksten i 
deklarationen må parterne ved aftalens indgåelse for-
holde sig til, om der skal betales erstatning for den rå-
dighedsindskrænkning/ værdinedgang af ejendom-
men, som ledningens anbringelse indebærer for lods-
ejeren, samt størrelsen af en eventuel erstatning. Det 
må anses for at være den absolutte hovedregel, at led-
ningsejeren ved anbringelse af forsyningsledninger i 
eller over privat ejendom betaler erstatning til lodseje-
ren for ledningsanbringelsen.   

Hvis ledningsejeren ikke kan blive enig med en lods-
ejer om de vilkår, der skal gælde for ledningens an-
bringelse (deklarationsteksten) eller om størrelsen af 
den erstatning, der skal betales til lodsejeren for led-
ningsanbringelsen, må ledningsejeren gå ekspropriati-
onsvejen. Det forudsætter, at der i lovgivningen er 
hjemmel til at foretage ekspropriation til det pågæl-
dende ledningsanlæg, og at ekspropriationsbetingel-
serne konkret er opfyldt. 

Det er oplyst, at langt hovedparten af kabelanlægget 
fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation er pla-
ceret i vejareal, 4 lodsejere vil blive berørt af projektet. 
Ved afslutning af forhandlingerne i april 2018 var der 
indgået frivillige aftaler med 2 lodsejere. Da der såle-
des ikke har kunnet indgås aftale med de sidste 2 lods-
ejere, har Energinet anmodet Sikkerhedsstyrelsen om 
tilladelse til, at ledningsanlægget i forhold til disse 
lodsejere sikres ved ekspropriation i henhold til § 27 i 
Elsikkerhedsloven. 

Sikkerhedsstyrelsen har i brev af 6. juli 2018 meddelt 
tilladelse til, at der ved ekspropriation erhverves ret til 
at etablere og sikre ledningsanlægget i forhold til de 
pågældende ejendomme. I afgørelsen er der nærmere 
redegjort for baggrunden for det konkrete projekt og 
det lovgrundlag, som ligger til grund for afgørelsen, 
herunder indholdet af elsikkerhedslovens § 27 samt de 
overvejelser, der konkret ligger til grund for tilladel-
sen. 

I brev af 11. juli 2018 har Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet anmodet Kommissarius ved Statens 
Ekspropriationer på Øerne om at nedsætte en ekspro-
priationskommission til afholdelse af de nødvendige 
ekspropriationer. Ekspropriationskommissionen har 
herefter behandlet sagen. 
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Det følger af § 2, nr. 2 i lov om fremgangsmåden ved 
ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, at der, 
når der i lovgivningen er hjemmel til at foretage ek-
spropriation til formålet, ved ekspropriation endeligt 
eller midlertidigt kan pålægges indskrænkninger i 
ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en sær-
lig råden over faste ejendomme. Bestemmelsen giver 
således i kombination med den materielle ekspropria-
tionshjemmel i elsikkerhedslovens § 27 ekspropriati-
onskommissionen ret til at pålægge en ejendom servi-
tut (deklaration) til sikring af bl.a. elanlæg. 

Ekspropriationskommissionen finder, at betingelserne 
for at sikre 132 kV ledningsanlægget mellem Aved-
øreværket-Amager Koblingsstation ved en servitut, 
der pålægges bl.a. denne ejendom ved ekspropriation, 
er opfyldt. 

Kommissionen har gennemgået og vurderet indholdet 
af den deklaration, som Energinet har foreslået pålagt 
ejendommen. 

Det er oplyst, at deklarationen indholdsmæssigt er 
identisk med indholdet af de deklarationer, som er på-
lagt de 2 andre ejendomme der berøres i henhold til 
aftale med ejerne samt øvrige af Energinets projekter, 
herunder Kriegers Flak og Han Herred.  

Ejeren har under henvisning til de synspunkter, der er 
gjort gældende på besigtigelses- og ekspropriations-
forretningen den 30. august 2018, gjort gældende, at 
fravigelsen af gæsteprincippet i den konkrete situation 
er i strid med nødvendighedskravet i grundlovens § 
73. Gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende 
regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden 
vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning 
på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren 
”som gæst” skal bekoste ledningsarbejder, der er nød-
vendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det 
areal, hvor ledningen er anbragt. Gæsteprincippet har 
fundet udtryk i vejlovens § 77, stk. 1 (tidligere § 106, 
stk. 1), men det antages i praksis, at princippet også 
gælder uden for vejlovens område (det ulovbestemte 
gæsteprincip). 

Et synspunkt om, at gæsteprincippet kun kan fraviges 
ved aftale og ikke ved ekspropriation, synes at hvile 
på en betragtning om, at det skulle være sædvanligt, at 
forsyningsledninger er anbragt på privat ejendom på 
gæstevilkår. Ekspropriationskommissionen må afvise 
dette synspunkt.  

Efter kommissionens opfattelse er det hovedreglen, at 
forsyningsledninger er anbragt på privat ejendom ved 

enten aftale eller ekspropriation mod betaling af er-
statning til de berørte lodsejere for den rådighedsbe-
grænsning/ værdinedgang af ejendommen, som servi-
tutten indebærer. Forsyningsledninger på privat ejen-
dom ligger således helt overvejende med det, der af 
Energinet i denne sag betegnes som ”fuld tilstedevæ-
relsesret”. Det er kommissionens opfattelse, at en de-
klaration, der sikrer Energinets ledningsanlæg fuld til-
stedeværelsesret, principielt ikke adskiller sig væsent-
ligt fra de servitutter vedrørende andre el-, gas-, og 
vandforsyningsledninger, der pålægges private jen-
domme ved enten aftale eller ekspropriation. 

Til støtte for synspunktet om, at fravigelsen af gæste-
princippet er i strid med nødvendighedskravet i grund-
lovens § 73, har ejeren gjort gældende, at fravigelsen 
begrænser kommunens fremtidige anvendelse af Ejen-
dommen i meget betydeligt omfang, og at en så vidt-
gående begrænsning ikke er nødvendig for at sikre 
person- og forsyningssikkerheden, herunder at be-
skytte ledningsanlægget. Hertil kommer, at kommu-
nale ejendomme adskiller sig fra privat ejendomme 
ved, at kommunen har en offentligretlig forpligtelse til 
at anvende ejendommen bedst muligt ud fra de særlige 
kommunale interesser, som kommunen skal varetage. 

Som sin subsidiære påstand har ejeren gjort gældende, 
at Energinet skal ændre Deklarationens ordlyd, så 
kommunens rådighed over ejendommen bevares i vi-
dest muligt omfang. Det er ejerens opfattelse, at de-
klarationsteksten på en række punkter er langt mere 
vidtgående end de sædvanlige deklarationstekster for 
132 kV-anlæg, der på nuværende tidspunkt ligger i 
vejarealer og private eller kommunale ejendomme.  

I den af Energinet foreslåede deklarationstekst anføres 
det, at ledningsanlægget ligger med ubetinget tilstede-
værelsesret, og at gæsteprincippet er fraveget. Det 
fremgår endvidere af deklarationsteksten, hvad fravi-
gelsen af gæsteprincippet mere præcist indebærer for 
ejeren. 

Kommissionen anser deklarationsteksten for at være 
en præcisering af hidtil anvendte deklarationstekster, 
som ikke går videre end påkrævet efter formålet. Det 
forhold, at det i deklarationsteksten udtrykkeligt næv-
nes, at gæsteprincippet er fraveget, og at ledningsan-
lægget ligger med ubetinget tilstedeværelsesret, er så-
ledes ikke udtryk for nogen realitetsændring i forhold 
til de el-ledningsanlæg, som tidligere er anbragt og 
sikret af Energinet ved deklarationer på privat eller 
kommunal ejendom. 

Kommissionen skal hertil bemærke, at det ikke har no-
gen betydning for fravigelse af gæsteprincippet, om 
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ejendommen er privat eller kommunal. Kommunen 
har samme rettigheder og forpligtelser, som enhver 
privat grundejer. Det er således arealets karakter og 
anvendelse og ikke ejerforholdet, der er afgørende for 
vurderingen af om nødvendighedskravet efter grund-
lovens § 73 er opfyldt. I denne sammenhæng nyder 
offentlige grundejere ikke en bedre beskyttelse i hen-
hold til § 73 end private grundejere. Det er kommissi-
onens opfattelse, at deklarationen ikke i væsentlig 
grad begrænser kommunen i at udnytte ejendommen 
til de formål, som den på ekspropriationstidspunktet er 
udlagt til.  

I forlængelse heraf gør kommissionen opmærksom på, 
at matr.nr. 917 Sundby Overdrev, København og 
matr.nr. 172 Eksercerpladsen, København allerede er 
pålagt en strandbeskyttelseslinje på 30 meter, som 
rækker ind over ledningsanlægget og servitutarealet. 
Ejendommen er således allerede begrænset i sine an-
vendelsesmuligheder på disse arealer.  

Kommissionen finder ikke, at ejeren har ret til at få 
ændret vilkårene i deklarationen så de tager hensyn til 
endnu ikke besluttede projekter, og kommissionen er 
forpligtet til at overholde lighedsprincippet, hvorefter 
ens sager skal behandles ens. Det er således også helt 
fast praksis at beskyttelses- og sikkerhedsservitutter 
pålægges de berørte ejendomme med ens ordlyd på 
tværs af de enkelte store offentlige anlægsprojekter, 
herunder f.eks. Femernbanen, Metro Cityringen og 
København-Ringsted Banen. 

Kommissionen har på denne baggrund fundet at kunne 
godkende, at den foreslåede deklarationstekst tingly-
ses på ejendommen. Kommissionen bemærker, at det 
er i overensstemmelse med fast ekspropriationsprak-
sis, såvel i Jylland som på øerne, at hovedforsynings-
ledninger på privat eller kommunal ejendom ligger på 
tilstedeværelsesvilkår, og at gæsteprincippet dermed 
fraviges. Kommissionen finder ikke, at der i det kon-
krete projekt foreligger omstændigheder, der kan be-
grunde, at dette klare udgangspunkt fraviges. 

Erstatningen for deklarationen 

I henhold til fast ekspropriationspraksis er det det be-
rørte areals nuværende anvendelse og det plangrund-
lag, som gælder for arealets anvendelse, der lægges til 

grund ved fastsættelse af erstatningen. Ejendommen 
henligger som jorddeponi og grønt område og er vur-
deringsmæssigt at sammenligne med landbrugsjord. 
Kommissionen finder derfor i den konkrete sag, at er-
statning for pålæg af servitut om 132 kV jordkabelan-
læg Avedøreværket-Amager Koblingsstation bør 
være på niveau med den af kommissionen anvendte 
takst for landbrugsareal, svarende til 5 kr. pr. m2. For 
midlertidig brug af arbejdsareal fastsættes skønsmæs-
sigt et beløb på 20.000 kr.  

Kommissionen finder, at der med nedenstående erstat-
ning ydes fuld erstatning for det tab, som ejeren lider 
ved pålægget af deklarationen på sin ejendom.  

Kommissionen finder ikke, at der gør sig særlige for-
hold gældende for denne ejendom, som kan begrunde 
en fravigelse af kommissionens erstatningspraksis for 
ejendomme af denne type og med denne beliggenhed. 

Sagen afgøres herefter således: 

Deklaration om 132 kV Jordkabelanlæg Avedørevær-
ket-Amager Koblingsstation (Anmærkning A). 

For servitutareal, 27.545 m2 á 5 kr.: ........ 137.725 kr. 
For midlertidig brug af arbejdsareal,  
50.363 m2: ................................................   20.000 kr. 
I alt: .......................................................... 157.725 kr. 

Da diskontoen på ekspropriationstidspunktet den 23. 
februar 2017 var 0 % forrentes erstatningen ikke, jf. 
ekspropriationsproceslovens § 22.  

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 
ikke er behandlet af ekspropriationskommissionen i 
forbindelse med ekspropriationen, kan efterfølgende 
fremsættes over for Kommissarius indtil et år efter an-
læggets udførelse, jf. ekspropriationsproceslovens § 
21.  

Denne afgørelse er truffet i henhold til § 17 i lov om 
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast 
ejendom (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 
2008).  

Således passeret.

 

Helle S. Andersen 

/Daniel Kristensen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 


