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Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en Metro Cityring 

265. hæfte 

Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 26. februar 2018 

Metrostation Frederiksberg Allé 

 

Mandag den 26. februar 2018 kl. 9.00 samledes 
kommissionen i Avenue T (teateret), Frederiksberg 
Allé 102, 1820 Frederiksberg C. for at afholde en sup-
plerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning i 
anledning af en Metro Cityring, jf. lov nr. 552 af 6. 
juni 2007 med senere ændringer.  

Til stede var kommissarius ved Statens Ekspropriatio-
ner på Øerne, Helle S. Andersen, de af transport-, byg-
nings- og boligministeren udpegede medlemmer af 
kommissionen, Leif Luxhøj-Pedersen og Helge Søl-
gaard, samt de fra Den Fælleskommunale Liste for 
Øernes Område udtagne medlemmer, Anders Peder-
sen og Frants Hagen Hagensen. 

Som repræsentant for Frederiksberg Kommune mødte 
Peter Schøller Rasmussen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

For Metroselskabet I/S mødte landinspektør Jesper 
Nielsen, civilingeniør Katrine Falbe-Hansen, advokat 
Michael Borring Andersen og advokat Hanne Møl-
beck, Bech-Bruun. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Pia Pals. 

Endvidere mødte fra kommissariatet chefkonsulent 
Sine Haldrup Kjeldsen.  

Kommissarius fremlagde brev af 6. februar 2018 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori der 
er givet bemyndigelse til at nedsætte en ekspropriati-
onskommission til afholdelse af de kombinerede be-
sigtigelses- og ekspropriationsforretninger. På bag-
grund heraf afholdes en supplerende besigtigelses- og 
ekspropriationsforretning. 

Kommissarius fremlagde endvidere Fortegnelse nr. 2, 
Supplerende besigtigelse, Frederiksberg Allé, Nr. 2, 

Frederiksberg Kommune, med tilhørende oversigts- 
og ekspropriationsplaner, ARL-0-AR-EKSP-Fba-
FOR-013, ver. 2.0, dateret 15. januar 2018 med tilhø-
rende Besigtigelses- og Ekspropriationsplan – Frede-
riksberg Allé, Tegning ARL-0-AR-EKSP-Fba-TGN-
332, ver. 2.0, dateret 5. januar 2018. 

Følgende passerede: 

Supplerende besigtigelse 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Metroselskabet I/S fremlagte projekt med de even-
tuelle ændringer og bemærkninger ekspropriations-
kommissionen finder er nødvendige. Såfremt projek-
tet kan godkendes vil de nødvendige ekspropriationer 
blive foretaget i umiddelbar forlængelse af besigtigel-
sen. 

Metroselskabet I/S repræsentant oplyste, at den nær-
mere grund til, at der skal afholdes supplerende besig-
tigelsesforretning er, at det har vist sig nødvendigt at 
ændre beskyttelseszonen omkring metroanlægget på 
nogle af strækningerne mellem metrostationerne fra 
17 meter til 25 meter. Dette betyder, at to ejendomme, 
Gl. Kongevej 169 og 165 A-B, som ikke tidligere har 
været besigtiget, nu også skal have pålagt servitut om 
metro. 

Forudsætninger 

For en nærmere beskrivelse af projektet, herunder for-
udsætninger for etablering af Cityringen (lovgrundlag, 
baggrund for Cityringen og kommunal planlægning 
og tilladelser) samt generel projektbeskrivelse (statio-
ner og skakte, udførelse samt trafik- og ledningsom-
lægninger m.m.), henvises til udskrift af ekspropriati-
onskommissionens forhandlingsprotokoller 4. hæfte 
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af 16. juni 2009 (med henvisning til 2. hæfte af 3. juni 
2009) og 19. hæfte af 10. december 2009. 

Projektbeskrivelse 

Særligt for strækningen Frederiksberg – Frederiks-
berg Allé 

Det fremlagte projekt for etablering af Frederiksberg 
Allé station udgør en del af det samlede projekt for 
etablering af Cityringen. 

Der er d. 24.-25. november 2009 afholdt besigtigelses-
forretning for Frederiksberg Allé, hvor hele lokalite-
ten blev behandlet på baggrund af ”Forslag til Tekni-
ske bestemmelser v/Platanvej”. Den 3. marts 2010 
blev der afholdt ekspropriationsforretning for Frede-
riksberg Allé på baggrund af ”Arealfortegnelse, Fre-
deriksberg Allé nr. 1”. Der er efterfølgende d. 12. sep-
tember 2012 afholdt henholdsvis supplerende besigti-
gelsesforretning på baggrund af ”Forslag til Supple-
rende tekniske bestemmelser Frederiksberg Allé nr. 1” 
og ekspropriationsforretning på baggrund af ”Areal-
fortegnelse Frederiksberg Allé nr. 3”. 

Ved førstnævnte besigtigelsesforretning blev der til 
sikring af tunnelen besigtiget for senere pålæg af ser-
vitut omfattende en 17 m bred beskyttelseszone om-
kring den borede tunnel. 

Beskrivelse af anlægsarbejder ved Frederiksberg Allé 

Nedenstående er et tillæg til de samlede indgreb ved 
Frederiksberg Allé. Tillægget omfatter kun de dele af 
metroanlægget, der er ændret i forhold til de tidligere 
udarbejdede ”Forslag til Tekniske bestemmelser 
v/Platanvej” og ”Forslag til Supplerende tekniske be-
stemmelser Frederiksberg Allé nr. 1”. 

Ved besigtigelsesforretningerne i 2009 var beskyttel-
seszonen omkring metroanlægget på strækningerne 
mellem metrostationerne fastlagt til 17 meter målt fra 
tunnelrørenes centerlinje.  

Det har efterfølgende ved nye beregninger vist sig 
nødvendigt at udvide beskyttelseszonen omkring de 
dele af metrotunnellerne, som ikke i deres helhed er 
beliggende i det dybtliggende stabile kalklag. Beskyt-
telseszonen udvides på disse strækninger til 25 meter 
målt fra tunnelrørenes centerlinje. 

For strækningen omkring stationen Frederiksberg Allé 
er beskyttelseszonen udvidet på den nordligste del af 
strækningen fra Frederiksberg Station til stationering 
12.433 v.s /12.447 h.s.  

Udvidelsen af servitutzonen indebærer, at to ejen-
domme, som ikke tidligere har været besigtiget, nu 
skal have pålagt servitut om metro. 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

Kommissionens overvejelser og beslutninger 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte pro-
jekt, idet der fastsættes følgende særlige bestemmel-
ser: 

Særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser: 

Cityringens stationering begynder i st. 0 ved Køben-
havn H metrostation i retning mod Rådhuspladsen og 
videre rundt mod uret. 

Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelses-
planer og er anvendt i de særlige bestemmelser. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for sta-
tioneringsside: 

h.s. = højre side  

v.s. = venstre side  

b.s. = begge sider 

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til dens 
samlede udstrækning på planerne. 

Ejendomme 

St. 12.320 – 12.347 v.s.  

Matr. nr. 47bd, Frederiksberg, Gl. Kongevej 169 

Ejendommen har ikke tidligere været besigtiget. Der 
besigtiges nu med henblik på følgende indgreb på 
ejendommen: 

Servitut: 

Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens 
sikkerhed. 

St. 12.359 – 12.402 v.s. 

Matr. nr. 47u, Frederiksberg, Gl. Kongevej 165A-B 

Ejendommen har ikke tidligere været besigtiget. Der 
besigtiges nu med henblik på følgende indgreb på 
ejendommen: 

Servitut: 

Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens 
sikkerhed. 
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Ekspropriation 

Kommissarius fremlagde brev af 20. januar 2010 fra 
Transportministeriet samt brev af 6. februar 2018 fra 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indehol-
dende de fornødne bemyndigelser til at foretage ek-
spropriation. 

Kommissarius fremlagde endvidere Arealfortegnelse 
Frederiksberg Allé, nr. 6, ARL-0-AR-EKSPR-Fba-
FOR-012, vers.nr. 2.0 af 15. januar 2018 med tilhø-
rende ekspropriationsplaner  

ARL-0-AR-EKSPR-Fba-TGN-311, ver. 2.0, 

ARL-0-AR-EKSPR-Fba-TGN-321, ver. 2.0, 

ARL-0-AR-EKSPR-Fba-TGN-331, ver. 2.0, 

ARL-0-AR-EKSPR-Fba-TGN-332, ver. 3.0. 

Bilag 1 Servitut om boret tunnel 

Bilag 2, Servitut om metroens sikkerhed 

ARL-0-AR-MSERV-Fba-TGN-201, ver. 2.0, 

ARL-0-AR-MSERV-Fba-TGN-203, ver. 3.0, 

ARL-0-AR-MSERV-Fba-TGN-204, ver. 2.0. 

Bilag 3 Servitut om metrostationens tilstedeværelse og 
stationsplads 

ARL-0-AR-MSERV-Fba-TGN-201, ver. 2.0, 

ARL-0-AR-MSERV-Fba-TGN-202, ver. 3.0, 

Bilag 4 Servitut om brugsret 

ARL-0-AR-MSERV-Fba-TGN-205, ver. 3.0 

Metroselskabet I/S fremlagde på ekspropriationsfor-
retningen endvidere ændret bilag 1 til Arealforteg-
nelse, Frederiksberg Allé nr. 6 (Servitut om boret tun-
nel). I servituttens kapitel 3, § 3, 2. linje om Dybdebe-
grænsning/udgravning er udtrykket ”pæleramning” 
ændret til ”etableres pæle”. Ændringen vedrører samt-
lige ejendomme, som er berørt af servitut om boret 
tunnel. 

Efterfølgende har Metroselskabet den 19. marts 2018 
fremsendt yderligere en supplerende ændring til bilag 
1, hvor der er foretaget nogle ændringer, som alene er 
af sproglig/grammatisk karakter.  

Endvidere fremlagde Metroselskabet I/S ved ekspro-
priationsforretningen et notat om ændret koteYT for 
en række ejendomme vedrørende tunnelservitutten. 
Ændringerne vil blive beskrevet i de følgende under 
de enkelte løbenumre. 

Da der er tale om forholdsvis mange rettelser til den 
fremlagte fortegnelse, og da der efterfølgende skal 
fremsendes skriftlige erstatningsforslag til alle berørte 
ejere, er det efterfølgende aftalt, at Metroselskabet 
skal udarbejde en version 3.0 af fortegnelsen med de 
på forretningen fremlagte rettelser. Ved fremsendelse 
af de skriftlige erstatningsforslag til ejerne skal med-
sendes uddrag af den rettede fortegnelse (version 3.0), 
og den rettede (version 3.0), vil efterfølgende blive be-
tragtet som den ved ekspropriationsforretningen be-
nyttede fortegnelse. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde 

Metroselskabet gennemgik projektet og oplyste om 
baggrunden for pålæg af servitutter på naboejendom-
mene. Det skal sikres, at der i fremtiden ikke forekom-
mer aktiviteter, der nedsætter sikkerheden for metroen 
og dens brugere. Det blev oplyst, at formålet med ser-
vitutterne ikke er at hindre nyopførelse af byggeri eller 
til- og ombygning af ejendommene, der pålægges ser-
vitut, men at sikre at byggeri på ejendommene sker i 
en dialog mellem ejerne og Metroselskabet.  

Metroselskabet oplyste, at servitutterne er udformet 
efter samme principper som ved de tidligere metroeta-
per. Overordnet set er belastningsbestemmelserne og 
udgravningsbestemmelserne på ejendommene over 
metroanlægget lempet i forhold til tidligere bestem-
melser, hvilket bl.a. skyldes, at Cityringen udføres i en 
teknisk forbedret konstruktion.  

Som følge af erfaringer fra byggeaktiviteter m.v. på 
ejendomme omkring de eksisterende metrostræknin-
ger indeholder de nye servitutter bestemmelser om vi-
brationspåvirkninger fra arbejder på de omkringlig-
gende ejendomme. Bestemmelserne svarer til de ge-
nerelle vejledninger for beskyttelse af bygningsskader 
i forbindelse med vibrationsgenerende arbejde angivet 
i Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfre-
kvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. 
Grænseværdien på 5 mm/s er almindeligvis anvendt 
som standardgrænseværdi for vibrationer i forhold til 
boliger og kontorbyggeri og benyttes i de nye servitut-
ter af hensyn til beskyttelse af tekniske installationer i 
metroens stationer og skakte. For industribygninger 
og infrastrukturanlæg er standardgrænseværdien 20 
mm/s. Denne værdi anvendes i forbindelse med me-
troens tunneler. 

Metroselskabet oplyste endvidere, at servitutbestem-
melserne for mange ejendomme er så lempelige, at de 
i et vist omfang giver mulighed for at opføre yderli-
gere etager på ejendommen, opsætte altaner, udgrave 
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kælderen, etablere parkeringspladser og tilplante gård-
miljøer. Herudover vil ejerne i mange tilfælde kunne 
opnå dispensationer fra servitutbestemmelserne, men 
dette vil kræve, at der fremsendes ansøgning herom, 
og at man går i dialog med Metroselskabet om at få 
fastlagt nærmere vilkår for sådanne dispensationer.  

Metroselskabet gennemgik herefter de enkelte servi-
tutter: 

Servitut om metroens sikkerhed 

Det fremgår at de til arealfortegnelsen tilhørende teg-
ningsbilag, hvilke ejendomme der er berørt af de en-
kelte bestemmelser i nedenstående. Tegningsbilagene 
angiver den enkelte zones udstrækning.  

Metroselskabet fremlagde revideret bilag til Servitut 
om boret tunnel (tegningsbilag: ARL-0-AR-EKSPR. 
Fba-TGN-332, ver. 3.0.). Ændringen bestod i, at over-
gangen fra 17 m zonen til 25 m zonen er tegnet en 
smule anderledes, hvilket har konsekvens for arealud-
strækningen af zonen på enkelte ejendomme. 

Servitut om boret tunnel. Servitut om boret tunnel om-
fatter bestemmelser om belastningsbegrænsning, 
dybde-/ udgravningsbegrænsning og vibrationsbe-
grænsning. (Omfatter ca. 59 ejendomme i Arealforteg-
nelse, Frederiksberg Allé Nr. 6). 

Belastningsbegrænsningen betyder, at arealet inden 
for en afstand af 17 eller 25 meter fra midten af nær-
meste tunnelrør ikke må belastes med mere en 120 
kPa, svarende til belastningen fra en 6-7 etagers byg-
ning. 

Bestemmelsen gælder dog kun ved nyopførelse af 
bygninger. Eksisterende konstruktioner kan blive stå-
ende på ejendommene, ligesom genopførelse af eksi-
sterende konstruktioner er tilladt. 

Dybde-/ udgravningsbegrænsningen betyder, at der 
inden for en afstand af 17 eller 25 meter fra midten af 
nærmeste tunnelrør ikke må graves dybere end ned til 
8 meter under terræn eller bores eller etableres pæle 
længere ned end til 5 meter over tunnelrørenes over-
side. I større afstand end 8 meter fra tunnelrørenes 
centerlinje kan der dog altid etableres pæle, når der 
forinden er fremsendt en nærmere specificeret skrift-
ligt dokumentation til Metroselskabet herom og Me-
troselskabet skriftligt har meddelt godkendelse heraf. 

Vibrationsbegrænsningen betyder, at der inden for en 
afstand af 17 eller 25 meter ikke må udføres arbejder, 
der kan påføre metrokonstruktionen vibrationer med 
hastigheder på mere end 20 mm/s målt det mest kriti-
ske sted. Der skal af ejeren foretages en vurdering af, 

hvorvidt grænseværdien vil blive overskredet inden et 
vibrationsgenerende arbejde iværksættes. Denne vur-
dering skal fremsendes til Metroselskabet til skriftlig 
godkendelse. Metroselskabet kan som vilkår for god-
kendelse af sådanne arbejder kræve monitering iværk-
sat.  

Bestemmelserne svarer til de generelle vejledninger 
for beskyttelse af bygningsskader i forbindelse med 
vibrationsgenererende arbejde fra Miljøstyrelsens ret-
ningslinjer jf. ovenfor.  

Servitut om metrostation Servitut om metrostation 
omfatter bestemmelser om belastningsbegrænsning, 
dybdebegrænsning, vibrationer, oplag, gasledninger, 
ledninger med brandfarlige væsker, vagabonderende 
strømme og beplantning.  

Denne servitut pålægges de stationsnære ejendomme. 

Belastningsbegrænsning (jf. tegning. ARL-0-AR-EK-
SPR-Fba-TGN-311, ver. 2.0): I zonen (A1) over me-
trokonstruktionen og op til 2 m fra yderkant af denne/5 
m fra yderkant af ikke-dybe konstruktioner tillades 
ikke en belastning på over 20 kPa, hvilket svarer til 
belastningen fra en let bygning på ca. 2 etager på jor-
den uden kælder. Hvis ejendommen også har kælder, 
eller der udgraves til kælder, er der mulighed for at 
belaste den med yderligere etager end de ca. to 
nævnte. Der udover tillades en midlertidig belastning 
på 800 kN (svarende til 80 tons) fx et støtteben på en 
kran. Den midlertidige belastning må dog ikke finde 
sted samtidig med den permanente belastning eller tra-
fik.  

I zonen fra 2 m fra yderkant konstruktionen og ud til 
22 m derfra (A2) tillades en belastning på 120 kPa sva-
rende til belastningen fra en 6-7 etagers bygning. Ud-
over 120 kPa tillades en midlertidig belastning på 
1500 kN (svarende til 150 tons).   

Dybde-/ udgravningsbegrænsning (jf. tegning ARL-0-
AR-EKSPR-Fba-TGN-321, ver. 2.0): Det bemærkes 
at der for hver enkelt ejendom er angivet en terrænkote 
eller en maksimal udgravningskote.  

I zonen over metrokonstruktionen (B1) tillades ud-
gravning til specifikt angivet kote. Der kan dog hånd-
graves til oversiden af metrokonstruktionen.  

I zonen op til 5 m fra ikke-dybe dele af metrokonstruk-
tionen (B2) tillades udgravning ind til 8 m under ter-
ræn, så længe det sikres, at jord- og vandtryk på me-
trokonstruktionen ikke ændres mere end ved uafstivet 
udgravning op til 2,5 m under terræn.   
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I zonen op til 32 m fra yderkant af den dybtliggende 
metrokonstruktion (B3) tillades tilsvarende udgrav-
ning til 8 m under terræn, så længe det sikres, at jord- 
og vandtryk på metrokonstruktionen ikke ændres mere 
end ved uafstivet udgravning op til 5 m under terræn.     

I zonen op til 32 m fra yderkant af den dybtliggende 
metrokonstruktion og hen over tunnel og op til 8 m fra 
centerlinje tunnelrør (B3T) tillades udgravning til spe-
cifikt kote – 5 m over tunnelrørenes overside. 

Nedenstående bestemmelser vedr. vibrationer, oplag, 
gasledninger, ledninger med brandfarlige væsker, va-
gabonderende strømme/potentialudligning samt be-
plantning relaterer til tegning ARL-0-AR-EKSPR-
Fba-TGN-331, ver. 2.0. 

Vibrationsbegrænsning betyder, at ejeren forinden 
iværksættelse af vibrationsgenererende arbejder inden 
for en afstand af 30 meter målt vandret fra yderkant af 
den underjordiske metrokonstruktion skal foretage en 
vurdering af, hvorvidt grænseværdien for vibrationer 
vil blive overskredet. Vurderingen skal fremsendes til 
Metroselskabet til skriftlig godkendelse. Metroselska-
bet kan som vilkår for godkendelse af sådanne arbej-
der kræve monitering iværksat. 

Ved anlægsaktiviteter som ramning eller vibrering af 
spuns eller pæle samt sprængninger, skal metroens 
station moniteres. Sædvanlige mindre vedligeholdel-
sesarbejder og mindre anlægsarbejder som fx etable-
ring af flisebelægninger på gang- og opholdsarealer, 
er ikke omfattet af servitutten. 

Bestemmelserne svarer til de generelle vejledninger 
for beskyttelse af bygningsskader i forbindelse med 
vibrationsgenererende arbejde fra Miljøstyrelsens ret-
ningslinjer jf. ovenfor.  

Bestemmelser om oplag betyder, at der inden for en 
afstand 6 meter fra yderkanten af den underjordiske 
metrokonstruktion ikke må anbringes tanke til opbe-
varing af brandfarlige væsker eller ledninger til så-
danne tanke eller tankstationer. Inden for 30 m må der 
ikke placeres underjordiske tanke til opbevaring af 
brandfarlige væsker, ledninger til sådanne eller tank-
stationer.  

Bestemmelser om gasledninger betyder, at der inden 
for en afstand af 30 meter målt vandret fra den under-
jordiske metrokonstruktion ikke må placeres gasled-
ninger med overtryk over 4 bar. Gasledninger med et 
overtryk på maksimalt 4 bar kan etableres efter forud-
gående godkendelse. Der kan etableres udendørs gas-
ledninger med et overtryk på maksimalt 0,026 bar 

uden Metroselskabets godkendelse, såfremt indvendig 
diameter er maksimalt 70 mm.  

Bestemmelser om ledninger med brandfarlige væsker 
betyder, at der inden for en afstand af 30 meter målt 
vandret fra kanten af den underjordiske metrokon-
struktion ikke må placeres ledninger til transport af 
brandfarlige væsker med et flammepunkt på 21 grader 
celsius eller derunder. 

Bestemmelser om vagabonderende strømme/potenti-
aludligning betyder, at der inden for 1 meter fra yder-
siden og oversiden af metrokonstruktioner ikke må 
etableres konstruktioner, installationer mv., der er 
elektrisk ledende. Tilgængelige dele tilsluttet andet 
jordingssystem end Metroens jordingssystem må ikke 
anbringes nærmere end 2,5 meter fra tilgængelige le-
dende dele tilsluttet Metroens jordingssystem. Udlig-
ningssystemer mellem de to jordingssystemer må ikke 
etableres. 

Bestemmelser om beplantning betyder, at inden for en 
afstand for 30 meter fra den underjordiske metrokon-
struktion kan beplantning forlanges fjernet, hvis det 
vurderes at være til fare for Metroens passagerer eller 
drift. I fælde af beskæring eller fældning skal der træf-
fes sikkerhedsforanstaltninger således at personer der 
opholder sig ved metroen eller på stationspladsen ikke 
bringes i fare. 

Ved opstilling af kraner, øvrige arbejdsredskaber, 
konstruktioner, anlæg master mm både permanent og 
midlertidigt skal der træffes sikkerhedsforanstaltnin-
ger således, at der ikke kan ske nedstyrtning af last mv. 
til fare for personer, som opholder sig på stationen el-
ler på stationspladsen. 

Særlig servitut om Metroens sikkerhed (Bilag 2 til 
Arealfortegnelsen) samt servitut om Metroens tilste-
deværelse og stationsplads (Bilag 3 til Arealfortegnel-
sen), vedrører ejendommen Frederiksberg Allé 41, 
1820 Frederiksberg C. (Lb.nr. Ptv-023).  

Servitut om brugsret 

Metroselskabet fremlagde revideret bilag til Servitut 
om brugsret (tegningsbilag: ARL-0-AR-MSERV-
Fba-TGN-205, ver. 3.0. Ændringen bestod i at Ad-
gangs- og arbejdsareal U er blevet reduceret.  

Servitut om vilkår for brugsret pålægges fire ejen-
domme (lb.nre. Ptv-024, Ptv-025, Ptv-026 og Ptv 027) 
og betyder, at ejendommene har en eksklusiv og be-
grænset ret til at anvende nogle arealer, som i en tidli-
gere arealfortegnelse er eksproprieret til anlæg af den 
underjordiske metrostation. 
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”Til Servitut om brugsret tilføjes under kap. 4.  

Stk. 2. Enhver form for bebyggelse af brugsretsarealet 
samt specifik funderingsmetode skal skriftligt god-
kendes af Metroselskabet inden opførelse.  

Stk. 3. Brugsretshaveren skal under projektering af 
byggeri særligt iagttage de hensyn, der skal tages for 
byggeri over metrokonstruktionen – herunder hensyn 
til beskyttelsesmembranen.    

Stk. 4. Metroselskabet har ret til at føre tilsyn med 
eventuelt byggeri i byggefasen.  

For så vidt angår de enkelte typer af servitutter, servi-
tut om boret tunnel, servitut om metroens sikkerhed, 
servitut om metroens tilstedeværelse og stationsplads 
samt servitut om brugsret henvises til henholdsvis bi-
lag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4 i arealfortegnelsen. 

I servitutterne henvises/ refereres flere steder til en 
nærmere angiven ”kote”. Koterne i ovennævnte servi-
tutter er højdeangivelser i forhold til normalvandstan-
den i 1990 (højdesystem DVR90 – ”Dansk vertikal 
Reference 1990”). På strækningen omkring Frederiks-
berg Allé er terrænkoten typisk 6-12 meter over mid-
delvandstanden.  

På forespørgsel om muligheden for at få dispensation 
til at opføre bygninger med flere etager end de nævnte 
ca. 6-7 etager, der svarer til servitutternes belastnings-
begrænsning på 120 kPa, svarede Metroselskabet, at 
det vil komme an på konkrete forhold ved den enkelte 
ejendom. Man kan f.eks. forestille sig, at en dispensa-
tion vil kunne gives under vilkår af, at der foretages 
supplerende fundering. 

I tilknytning hertil oplyste Metroselskabet, at der alle-
rede er meddelt dispensationer til flere etager ved ny-
byggeri fx ved Madkulturens Hus, Frederiksberg Allé 
41. 

En beboer stillede spørgsmål om, hvorledes man skal 
forholde sig i tilfælde af oversvømmelse i kældre i for-
bindelse med anlægsarbejderne ved metroarbejdet.  

Metroselskabet svarede hertil, at dette var et forsik-
ringsmæssigt spørgsmål. Metroselskabet varetager i 
øvrigt alle spørgsmål om byggeskader. 

En repræsentant spurgte til, hvorledes vibrationer mm. 
vil blive, når Cityringen er i drift.  

Metroselskabet svarede hertil, at man skal rette hen-
vendelse til Metroselskabet, hvis der sker sådanne ska-
der. Det er i første omgang et forsikringsmæssigt 
spørgsmål, og ikke et spørgsmål, der skal forelægges 

ekspropriationskommissionen. Metroselskabet vareta-
ger i øvrigt alle spørgsmål om byggeskader. 

En repræsentant spurgte til, hvorledes vibrationer mm. 
vil blive, når Cityringen er i drift.  

Metroselskabet svarede hertil, at det er Miljøstyrel-
sens vejledning og grænseværdier, der gælder, lige-
som dette også gælder for den nuværende metro. 

En beboer fra Carit Etlars Vej 10 anmodede i den for-
bindelse at få tilsendt måleresultater fra Metroselska-
bet monitering af ejendommen. Metroselskabet vil 
sende det pågældende materiale til vedkommende. 

Beboerne blev i den forbindelse opfordret til at kon-
takte Metroselskabet, hvis man oplevede vibrationer 
fra Cityringens drift mm., herunder testkørsler og ma-
terialtransporter. 

Metroselskabet henviste til, at der snarest muligt vil 
blive udsendt en pjece ”Hvad må man som naboen til 
Metroen”, som overordnet gennemgår bestemmelser 
og begrænsninger i forbindelse med servitutpålæg på 
naboejendomme til den underjordiske del af Køben-
havns Metro. 

Metroselskabet oplyste endeligt, at der sammen med 
erstatningsforslaget vil blive fremsendt en arealforteg-
nelse for den pågældende ejendom med de omtalte 
ændringer, herunder en ny tegning. (tegningsbilag. 
ARL-0-AR-EKSPR-Fba-TGN-332, ver. 3.0). 

Kommissionen  

Det bemærkes indledningsvis, at indholdet og omfan-
get af servitutbestemmelserne, der bliver pålagt de en-
kelte ejendomme først og fremmest afhænger af to for-
hold: typen af metrokonstruktion, der skal beskyttes 
og hvor langt, der er fra ejendommen til den pågæl-
dende metrokonstruktion.  

Kommissionen har i forbindelse med pålæg af de tid-
ligere metroservitutter i 1998-2003 fastlagt nogle prin-
cipper for erstatningsfastsættelsen. Der henvises til 
praksis fra tidligere, herunder forhandlingsprotokollen 
for Anlæg af Ørestadsbanen bl.a. 3., 37., 48., 51. og 
52. hæfte, forhandlingsprotokollen for Anlæg af Fre-
deriksbergbanen, bl.a. 3., 30., 32. og 36. hæfte. Der 
henvises endvidere til forhandlingsprotokollen vedrø-
rende pålæg af servitutter for transfertunnel og metro-
trappe ved Nørreport Station, 1. hæfte, fra forretnin-
gen den 13. november 2017. Endelig henvises til ek-
spropriationskommissionens ankeinstans taksations-
kommissionens afgørelser i tre sager, alle vedrørende 
Ørestadsbanen, KFE 98.303, KFE 01.274 og TA I 
6/03. 
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For så vidt angår behandlingen af de tidligere metro-
servitutter har ekspropriationskommissionen tilbage i 
1998-2003 bl.a. angivet følgende betragtninger (ud-
pluk): 

Servitutrettighederne over de berørte ejendomme er-
hverves i form af en ekspropriation, hvoraf følger, at 
der skal udbetales erstatning for ethvert tab, der for-
årsages ved servitutpålægget. Forårsager servitutpå-
lægget intet tab, er der ingen krav på erstatning.  

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

Det er Kommissionens opfattelse, at der - med ganske 
få undtagelser - ikke ved pålæg af servitutterne er sket 
en værdiforringelse af ejendommene. Den regulering, 
som allerede gælder for udnyttelsen af de ejendomme, 
der pålægges servitut til beskyttelse af Metro’s statio-
ner og skakte m.v., indebærer, at metrobeskyttelses-
servitutten i realiteten kun lægger meget begrænsede 
restriktioner på langt de fleste af de berørte ejen-
domme.  Yderligere udnyttelse, eller anden udnyttelse, 
er i meget betydelig grad begrænset af en række andre 
forhold og anden retlig regulering end metrobeskyt-
telsesservituttens tilstedeværelse. Det gælder således 
med hensyn til Kommuneplanens generelle begræns-
ning om byggeri i højden – at der højst må bygges 4-
5 etager i de historiske bydele og 5-6 etager i brokvar-
tererne - hvortil kommer planbestemmelser om bebyg-
gelsesprocenter, hvis helt overvejende træk er, at den 
meget omfattende udnyttelse, der finder sted vedrø-
rende de enkelte ejendomme, udelukker yderligere 
byggeri. Endelig sætter fredningsbestemmelser og be-
stemmelser om bevaringsværdighed i sig selv klare 
begrænsninger for byggeri og ændringer af eksiste-
rende tilstande. Servitutten forhindrer ikke, at der kan 
genopføres et byggeri der svarer til det eksisterende 
på de berørte ejendomme. 

Endelig skal det nævnes, at der for flere af ejendom-
mene tillige kan anlægges en fordelsbetragtning på 
grund af den attraktive beliggenhed nær ved metrosta-
tion med fin forbindelse til Københavns Centrum m.v. 

Kommissionen har desuden lagt vægt på følgende ge-
nerelle forhold i forbindelse med de enkelte typer af 
servitutter: 

Belastningsbestemmelsen omfatter nettobelastning i 
forhold til frit ubebygget areal. Hvis der er kælder el-
ler sker udgravning til kælder, kan den vægt, som un-
dergrunden lettes for, udnyttes til byggeriet. Endvi-
dere er det oplyst fra anlægsmyndighedens side, at det 
er uden problem at ombygge eksisterende tagetage til 
beboelse under eksisterende tagkonstruktioner, lige-
som der uden dispensation fra belastningsbestemmel-
serne kan udføres renovering af eksisterende altaner, 
opsætning af nye lette altaner, d.v.s. altaner udført i 
materialer som stål og aluminium, etablering af ele-
vatortårne, samt etablering af let facadebeklædning, 
forudsat at eventuelle øvrige restriktioner overholdes. 
Det er i relation til servituttens bestemmelser om gen-
opførelse af eksisterende bebyggelse på ejendommene 
præciseret, at der vil blive givet dispensation til opfø-
relse af et tilsvarende byggeri, uanset om den genop-
førte bebyggelse som følge af ændringer i gældende 
bygningsnormer el. lign. måtte blive tungere end den 
nuværende og derved kommer i konflikt med servitut-
tens belastningsbestemmelser. Der er endvidere op-
lyst, at bygherren ved væsentlige om- eller tilbygnin-
ger normalt til brug for byggesagsbehandling eller af 
hensyn til sin egen projektering vil skulle tilvejebringe 
en dokumentation, der tillige vil være fyldestgørende 
til behandling af en ansøgning om dispensation. Byg-
herren vil derfor i disse tilfælde typisk ikke skulle af-
holde særlige omkostninger hertil.    

Udgravninger 

I zoner, hvor der ikke må foretages udgravninger, er 
der fastsat en bagatelgrænse, således at det i de fleste 
af disse zoner alligevel er muligt at udgrave 5 m3 ned 
til 1 m under terræn. Der er desuden i bestemmelsen 
om udgravning nu tilføjet, at eksisterende konstrukti-
oner kan genopføres, idet den påtaleberettigede om 
fornødent vil meddele dispensation hertil. Bestemmel-
serne om afstivning af byggegruber er de samme al-
mindelige regler, der gælder for byggegruber i bygge- 
og arbejdsmiljølovgivningen. Bestemmelserne er 
medtaget for at henlede opmærksomheden på de un-
derjordiske konstruktioner. Der kan dispenseres fra 
bestemmelserne om udgravninger, såfremt det kan do-
kumenteres, at overskridelsen af bestemmelserne om 
udgravninger ikke nedsætter sikkerheden for metroen 
og dens brugere. 
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Oplag 

Kældertanke betragtes ikke som underjordiske, hvis 
blot man umiddelbart kan inspicere tankens bund. Det 
er oplyst, at der ikke i forbindelse med anlægsmyndig-
hedens henvendelser til lodsejerne er fremkommet op-
lysninger om, at der på ejendommene findes tankan-
læg, som er i strid med servitutten. Der kan dispense-
res ved anlæg af tankstationer, hvis en række krav er 
overholdt. 

Ledninger, brandfarlige gasser 

Kravene rammer i praksis ikke de normale gaslednin-
ger til ejendomme i kommunen. Da der ikke forventes 
problemer i praksis vil der normalt ikke være behov 
for dispensation. 

Ledninger, brandfarlige væsker 

Forbuddet omfatter kun brandfarlige væsker med 
flammepunkt under 21 grader celsius. Petroleum og 
fyringsolie er derfor ikke omfattet af forbuddet.  

Bestemmelsen er rettet mod fremtidige systemer til 
transport af brandfarlige væsker, der svarer til det nu-
værende gasledningssystem. Sådanne systemer findes 
næppe i Danmark i dag. Der er mulighed for dispen-
sation. 

Potentialudledning 

Da det kun er de nærmeste 8 m i forhold til metroen, 
at der er restriktioner, er der altid mulighed for at 
jorde eventuelle installationer et andet sted på grun-
den. 

Beplantning / kraner / konstruktioner 

Det er præciseret, at servituttens bestemmelse om be-
plantning, kraner/konstruktioner o.l., ligesom servi-
tutbestemmelserne i øvrigt, gælder for installationer 
på selve den enkelte lodsejers egen ejendom og ikke 
for det, som fx. foretages på eller fra offentligt gade-
areal. Her gælder regler, som aftales med vejmyndig-
heden, som varetager de krav, der stilles i forhold til 
metrokonstruktionerne. Det er endvidere oplyst, at fx. 
sikkerhed ved opstilling af stilladser aktuelt er regule-
ret af andre retsregler, der er mindst lige så restriktive 
som metroservituttens bestemmelser. Når nærværende 
servitut desuagtet ønskes pålagt disse ejendomme, be-
ror det på, at det er nødvendigt for at sikre konsistens 
i det sikkerhedskoncept, hvorpå den tekniske udform-
ning af Metroen er baseret, at man har regler af det 
foreslåede indhold at falde tilbage på, såfremt kravene 
i den nugældende offentligretlige regulering skulle 
blive lempet.   

Kommissionens vurderinger 

Som nævnt under de generelle forhold er det Kommis-
sionens opfattelse, at der - med ganske få undtagelser 
-  ikke ved pålæg af servitutterne er sket værdiforrin-
gelse af ejendommene. Da servitutpålægget ikke inde-
bærer noget tab, der skal erstattes, finder Kommissio-
nen, at der i relation til servitutpålægget alene bliver 
tale om at yde en mindre erstatning for den ulempe, 
som selve tinglysningen af servitutten medfører.  

For tunnelservitutten fastsættes en erstatning på 1.000 
kr. (servitutbestemmelser om belastning og/eller ud-
gravning). 

For de ejendomme, der ikke pålægges bestemmelser 
om oplag, ledninger og potentialudligning finder 
Kommissionen, at ulempeerstatningen som hovedre-
gel passende vil kunne fastsættes til 1.000 kr. svarende 
til, hvad der er fastsat for de almindelige tunnelservi-
tutter. For ejendomme, der pålægges bestemmelser 
om oplag, ledning m.v., men ikke om belastning og ud-
gravning, er erstatningen ligeledes fastsat til 1.000 kr. 
Hvis der er bestemmelser for begge kategorier er er-
statningen fastsat til 2.000 kr.  

Kommissionen er dog opmærksom på, at servituttens 
tilstedeværelse kan medføre visse mindre ulemper 
fremover, idet tilstedeværelsen fordrer en vis agtpågi-
venhed fra ejernes side og evt. henvendelse til den på-
taleberettigede ved større ændringer på ejendommen. 

Kommissionen finder, at der for visse ejendomme fo-
religger nogle særlige forhold vedrørende begræns-
ninger i belastninger og udgravninger, som bør udløse 
en noget større ulempeerstatning end anført ovenfor. 
Kommissionen har (som hovedregel fundet), at der i 
disse tilfælde bør ydes et beløb på 5.000 kr. (ud over 
den almindelige erstatning på 1.000 kr. eller 2.000 
kr). 

Det er Kommissionens opfattelse, at der for de ejen-
domme som pålægges maksimale belastningsbe-
grænsninger for hele ejendommen på 90 kPa eller der-
over, ikke kan være tale om er en reel restriktion ud 
over hvad der i forvejen gælder, idet servitutten her 
tillader byggeri på mellem 6-9 etager eller derover, og 
det uden indregning af kælder. For disse gives derfor 
normal ulempeerstatning, som beskrevet ovenfor. For 
ejendomme, der helt eller delvist pålægges belast-
ningsbegrænsninger under 90 kPa, er der sket en in-
dividuel bedømmelse. 

Lignende tankegang ligger bag erstatningsberegnin-
gen ved udgravningsservitutten, således at ejendomme 
hvor der må graves eller bores dybere end 8 m under 
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terræn, ikke i fremtiden må antages af få nogen ulej-
lighed med hensyn til bestemmelsen. Det er oplyst, at 
der i disse tilfælde typisk vil være plads til 2 kælder- 
etager á 3,5 m, som svarer til gennemsnitshøjden for 
kælderetager i København, og der vil normalt kunne 
laves fundament til kælder ud over de 8 m. For be-
grænsninger på udgravning og boring i på dybder fra 
0 m til 8 m på hele eller dele af ejendommen er der 
foretaget en individuel bedømmelse. 

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

Kommissionens generelle betragtninger vedrø-
rende erstatningsprincipper. 

Kommissionen finder, at de principper, som kommis-
sionen fastlagde i forbindelse med de oprindelige me-
troservitutter også finder anvendelse for så vidt angår 
pålæg af servitutter vedr. Cityringen, herunder også 
vedrørende strækningen, der behandles ved denne for-
retning.  

Metroselskabet har endvidere oplyst, at servitutterne 
om metroens sikkerhed overordnet set er lempet spe-
cielt vedrørende belastningsbestemmelser og udgrav-
ningsbestemmelser i forhold til de tidligere pålagte 
metroservitutter på Ørestadsbanen og Frederiksberg-
banen, idet Cityringens tunnel m.v. er en forstærket 
konstruktion. I forhold til de tidligere metrostræknin-
ger pålægges til beskyttelse af Cityringen tillige be-
stemmelser om vibrationer. Metroselskabet har oplyst, 
at der er tale om bestemmelser, der allerede skal over-
holdes i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om 
vibrationer Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 
”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt 
miljø”, men at det på baggrund af erfaringer fra de ek-
sisterende metrostrækninger ud fra et sikkerhedsmæs-
sigt synspunkt har vist sig hensigtsmæssigt at ind-
skrive bestemmelserne i servitutten, så ejendoms-
ejerne på strækningen er opmærksom herpå. 

Det er herefter kommissionens opfattelse i lighed med 
tidligere, at pålæg af metroservitutterne generelt set 
ikke medfører nogen reel begrænsning i ejerens råden 
og den fremtidige udnyttelse af de omhandlede ejen-
domme, ligesom servitutpålæggene ikke medfører en 
forringelse af ejendomsværdien. Der henvises til 
ovennævnte betragtninger, herunder kommissionens 
erstatningsprincipper vedrørende de tidligere pålagte 
metroservitutter. 

I forhold til de oprindelige metroservitutter vedrø-
rende Ørestadsbanen og Frederiksbergbanen, som er 

pålagt for ca. 15-20 år siden, finder kommissionen 
imidlertid, at ovennævnte takster skal reguleres op un-
der hensyntagen til, at der nu tillige i servitutterne er 
medtaget bestemmelser om vibrationer, samt under 
hensyntagen til den almindelige prisudvikling, der har 
været i perioden. 

Kommissionen finder, at den fastsatte erstatning for 
tunnelservitutten, ligesom tidligere, skal være udtryk 
for et grundbeløb/minimumserstatning.  

De typer af bestemmelser om belastning, udgravning 
og vibrationer, der indgår i tunnelservitutten, er også 
indeholdt i stationsservitutterne, men stationsservitut-
terne vil desuden typisk også indeholde bestemmelser 
om oplag, ledninger m.v. Stationsservitutter vil herud-
over ofte være mere restriktive end tunnelservitutten 
mht. belastning og udgravning. Der vil derfor samlet 
set – ligesom ved de tidligere metroservitutter – nor-
malt skulle fastsættes en højere ulempeerstatning ved 
pålæg af en stationsservitut end ved pålæg af en tun-
nelservitut grundet, at der er flere restriktioner, som 
skal overholdes og med deraf følgende ulemper med 
dokumentationskrav og kontakt til Metroselskabet. 

Kommissionen har, jf. ovenstående uddrag vedrø-
rende behandlingen af de tidligere metroservitutter, 
konstateret, at der ved pålæg af de tidligere metroser-
vitutter (2003-niveau) blev anvendt takster på hen-
holdsvis 1.000 kr. (grundbeløb/minimumserstatning) 
for pålæg af tunnelservitut, der kun indeholdt bestem-
melser om belastning og udgravning, og for stations-
servitutter yderligere 1.000 kr. for bestemmelser om 
oplag, ledninger m.v. samt yderligere 5.000 kr. for 
hver af bestemmelserne om belastning og udgravning, 
hvis disse indeholdt særlige (restriktive) forhold. 

Erstatningstakster 

Kommissionen finder herefter, at erstatningen for på-
læg af servitutter på Cityringen passende kan fastsæt-
tes til et grundbeløb/minimumsbeløb på 2.000 kr. for 
pålæg af servitutbestemmelser om belastning, udgrav-
ning og/eller vibrationer, svarende til tunnelservitut-
ten, samt yderligere et beløb på 1.500 kr. for pålæg af 
servitutbestemmelser om oplag, ledninger m.v. (dvs. 
3.500 kr. ved pålæg af begge del-servitutter).  

Såfremt servitutten omhandler særlige (restriktive) 
forhold vedrørende begrænsninger i belastning og/el-
ler udgravning, kan dette udløse en yderligere ulem-
peerstatning på 6.500 kr., eventuel på hver af bestem-
melserne om belastning og om udgravning. Kommis-
sionen har bl.a. på baggrund af tidligere praksis fun-
det, at hvis der pålægges en ejendom servitutbestem-
melse om en tilladt maksimal belastning på under 90 
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kPa og/eller servitutbestemmelse om udgravningsbe-
grænsning på mindre end 6 meter under terræn, så er 
der som udgangspunkt tale om særlige (restriktive) 
forhold.  

Kommissionen har med baggrund i ovennævnte gen-
nerelle betragtninger vurderet alle ejendomme konkret 
for at påse, om der måtte være særlige (restriktive) for-
hold, som gør sig gældende vedrørende den pågæl-
dende ejendom, og der er i givet fald sket en særlig 
individuel bedømmelse af ejendommen.  

Kommissionen finder på den baggrund, at der for 
visse ejendomme foreligger nogle særlige (restriktive) 
forhold vedrørende begrænsninger i belastninger og 
udgravninger, som jf. ovenstående principper bør ud-
løse en noget større ulempeerstatning end det oven-
nævnte grundbeløb/minimumserstatning. 

For så vidt angår servitutterne om metroens tilstede-
værelse og servitut om brugsret skal kommissionen 
anføre, at disse servitutter kun angår ganske få ejen-
domme på strækningen, og ejendommene er enten be-
liggende oven over eller meget tæt ved metrostationen 
Frederiksberg Allé. Disse servitutter har en særlig in-
dividuel karakter, og disse sager vil blive behandlet 
separat.  

Generelt set kan det dog siges om servitutten om 
brugsret, at servitutten pålægges Metroselskabets 
ejendom til fordel for den pågældende bruger og er 
nødvendig for, at brugsretten over det af Metroselska-
bet ejede areal retsmæssigt kan udøves. Servitutten er 
således retsstiftende for den kommende bruger inden 
for de rammer, som servitutten angiver. Brugsretsser-
vitutterne skal ses i sammenhæng med den erstatning, 
der i sin tid blev givet til de tidligere ejere af de nu 
eksproprierede arealer.  

Pålæg af brugsretsservitutterne er således i princippet 
blot en konsekvens af en tidligere ekspropriationsbe-
slutning, hvor erstatningsspørgsmålet blev afgjort en-
deligt. 

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-
numre, foretog kommissionen herefter den rekvire-
rede ekspropriation vedrørende de i Fortegnelse nr. 6 
under lb.nr. Ptv-001, Ptgv-002, Ptv-006, Ptv-007, Ptv-
008, Ptv-009, Ptv-010, Ptv-012, Ptv-013, Ptv-014, 
Ptv-015, Ptv-016, Ptv-017, Ptv-020, Ptv,021, Ptv-022, 
Ptv-023, Ptv-024, Ptv-025, Ptv-026, Ptv-027, Ptv-028, 
Ptv,030, Ptv-031, Ptv-032, Ptv-034, Ptv-035, Ptv-036, 
Ptv-037, Ptv-039, Ptv-041, Ptv-042, Ptv045, Ptv-046, 
Ptv-047, Ptv-048, Ptv-049, Ptv-050, Ptv051, Ptv-052, 
Ptv-053, Ptv-054, Ptv-055, Ptv-056, Ptv-057, Ptv-058, 
Ptv-059, Ptv-060, Ptv-061, Ptv-062, Ptv-063, Ptv-065, 

Ptv-066, Ptv-067, Ptv-068, Ptv-070, Ptv-071, Ptv-072, 
Ptv-073, Ptv-074, Ptv-075, Ptv-076, Ptv-077, Ptv-078, 
Ptv-079, Ptv-080, Ptv-097, Ptv-098, Ptv-115, Ptv-142, 
Ptv-0143 opførte ejendomme. 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Ptv-001, matr.nr. 52bg Frederiksberg, belig-
gende Amicisvej 10, 1852 Frederiksberg C 
Ejere, Christian Gelu Sulugiuc og Erica Lynn Mit-
chell, Amicisvej 10, 1852 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,4 m 
til 0,0 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-002, matr.nr. 52b Frederiksberg, belig-
gende Amicisvej 8, 1852 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder, nr. 1-
3. 

Ejerforeningen Amicisvej 8, c/o Kaae Management 
ApS, Amicisvej 8, 1852 Frederiksberg C. 

Administrator: Helle Ib, Nybrogade 22, 4., 1203 Kø-
benhavn K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,3 m 
til - 0,1 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-006, matr.nr. 52g Frederiksberg, belig-
gende Nyvej 3, 1851 Frederiksberg C 
Ejer, A/B Nyvej 3, v/fmd. Kirsten Rohde, Nyvej 3, 
1.tv., 1851 Frederiksberg C. 

Administrator: Skovgaard Alsig Advokater Advokat-
anpartsselskab, København K., Overgaden Neden 
Vandet 9A, 3. th., 1414 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,0 m 
til - 0,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-007, matr.nr. 52v Frederiksberg, belig-
gende Nyvej 5, 1851 Frederiksberg C 
Ejere, Babyrhum ApS, c/o Casper Christensen, Nyvej 
5, 1851 Frederiksberg C. 

Administrator: Douglas Entertainment ApS, Bredgade 
31A, 1851 København K. 



2011 26.02.2018 
 

 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,6 m 
til -0,5 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-008, matr.nr. 52f Frederiksberg, beliggende 
Nyvej 7, 1851 Frederiksberg C 
Ejere, København Vineyard, c/o Flemming Mølhede, 
Nyvej 7, 1851 Frederiksberg C. 

Administrator: Flemming Mølhede. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,4 m 
til - 0,3 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-009, matr.nr. 52aa Frederiksberg, belig-
gende Nyvej 9, 1851 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 2 anparter. 

Anpart 1: Jeannett Egholm, Strædet 7, 4581 Rørvig. 

Anpart 2: Boris Kenneth Frederiksen, Nyvej 9, st., 
1851 Frederiksberg C. 

Peter Stig Andersen, Nyvej 9, 1., 1851 Frederiksberg 
C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,5 m 
til -0,3 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-010, matr.nr. 52e Frederiksberg, belig-
gende Nyvej 11, 1851 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder, nr. 1-
2. 

E/F Nyvej 11, Nyvej 11, 1851 Frederiksberg C. 

Administrator: Peter Alex Norup, Nyvej 11, st., 1851 
Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,4 m 
til - 0,2 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

 

 

Lb.nr. Ptv-012, matr.nr. 52k Frederiksberg, belig-
gende Nyvej 8A-8B, 10A-10B, 1851 Frederiksberg C 
Ejer, Boligselskabet Øresund A/S, c/o Juristernes og 
Økonomernes Pensionskasse, Dirch Passeres Allé 76, 
2000 Frederiksberg. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,0 m 
til - 0,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-013, matr.nr. 52i Frederiksberg, beliggende 
Nyvej 4-6, 1851 Frederiksberg C 
Ejer, C.E. Jensens Fond. 

Administrator: CEJ Ejendomsadministration, Mehl-
dahlsgade 5, 1631 København V. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,3 m 
til - 0,9 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-014, matr.nr. 52o Frederiksberg, belig-
gende Nyvej 2-2A, Frederiksberg Allé 62, 1851 Fre-
deriksberg C 
Ejer, Ingrid Bech Hansen, Gråbrødretorv 12, 4, 1154 
København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,2 m 
til - 0.9 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-015, matr.nr. 52aø Frederiksberg, belig-
gende Frederiksberg Alle 60A-60C, 1820 Frederiks-
berg C 
Ejer, Tibirg ApS, v/fmd. Birgit Kronborg, Frederiks-
berg Alle 60A, 4, 1820 Frederiksberg C. 

Administrator: Rose Linda Pedersen, Sagasvej 18, 
1851 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,3 m 
til - 1,0 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 
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Lb.nr. Ptv-016, matr.nr. 52h Frederiksberg, belig-
gende Frederiksberg Alle 58, 1820 Frederiksberg C 
Ejere, Tibirg ApS, v/fmd. Birgit Kronborg, Frederiks-
berg Alle 60A, 4, 1820 Frederiksberg C. 

Administrator: Rose Linda Pedersen, Sagasvej 18, 
b1851 Frederiksberg C. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,4 m 
til -1,0 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-017, matr.nr. 53o Frederiksberg, belig-
gende Frederiksberg Alle 56, Madvigs Allé 1, 1820 
Frederiksberg C 
Ejer, A/B Egeholm, v/fmd. Kirsten Ceasar, Frederiks-
berg Allé 56, 3. tv., 1820 Frederiksberg C. 

Administrator: DEAS A/S 7-146, Dirch Passers Allé 7, 
2000 Frederiksberg. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Ejeren ved formand Kirsten Ceasar for andelsforenin-
gen har efterfølgende fremsendt brev og mail af 27. 
februar 2018, vedrørende bl.a. servituterstatningens 
størrelse i forbindelse med, at det er blevet oplyst, at 
der ikke er tale om et udviklingsområde.  

Kirsten Ceasar giver udtryk for, at det netop må beteg-
nes som et udviklingsområde, da der er givet tilladelse 
til at opføre et nyt 8 etagers byggeri på den modsatte 
side af vejen.  

Under henvisning hertil vil det være meget vanskeligt 
for en ikke fagperson at vurdere, hvorvidt der kan 
blive tale om et tab. ”Det er forholdsvist uoverskueligt 
for private at foretage beregninger på, hvad det to eks-
tra etager på en ejendom, sammenholdt med vægten 
på en kran, seks altaner, kviste, mureraffald, ekstra 
parkeringspladser mm, for herefter at forholde sig til, 
og dermed vurdere, hvorvidt ejendommens beboere 
påregneligt har lidt et tab som følge af de begrænsnin-
ger, som servitutten i den forbindelse fastlægger. 

Det bestrides, at de indskrænkninger, som servitutten 
påfører ejendommen og dennes beboere alene udgør 
et opmærksomhedspunkt, som beboerne i ejendommen 
skal være opmærksom på. 

Ovenstående bemærkninger skal ses i sammenhæng 
med den omstændighed, at ejendommen allerede har 
oplevet generne fra et metrobyggeri de seneste år i 

forhold til vandskader, sætningskader, støjgener 
mm”. 

Kirsten Ceasar har i den forbindelse bl.a. anmodet 
konkret om bemærkninger til, om der kan opnås tilla-
delse til opførelse af yderligere 2 etagers bebyggelse, 
at opsætte 12 altaner, at udgrave kælderen, etablere 
parkeringspladser i gården, at tilplante gården. 

Hun efterlyser i den forbindelse, den Vejledning, som 
Metroselskabet har lovet at udsende.  

Metroselskabet har efterfølgende i mail af 16. marts 
2018 bekræftet, at det ikke vil være noget problem at 
opnå tilladelse til nogen af de givne projekter, for så 
vidt de ikke bringer Metroens sikkerhed i fare. For at 
opnå tilladelse, kræver det dog en mere specifik be-
skrivelse, som skal indsendes til Metroselskabet. 

Kirsten Ceasar har efterfølgende ved brev af 19. marts 
2018 meddelt, at ”Det bestrides fortsat, at de ind-
skrænkninger, som servitutten påfører ejendommen og 
dennes beboer alene udgør et opmærksomhedspunkt, 
som beboerne i ejendommen skal være opmærksomme 
på. Ejendommens beboere påføres ved servitutten en 
besværliggørelse af, samt forlængelse af, fremtidige 
processer i forhold til ansøgning om altaner, udnyt-
telse af tagetage mm.” 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,4 m 
til -1,1 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-020, matr.nr. 25b Frederiksberg, belig-
gende Frederiksberg Alle 43, Platanvej 2, 1820 Frede-
riksberg C 
Ejer, ejendommen er opdelt i 19 ejerlejligheder, nr. 1-
19. 

E/F Matr.nr. 25b, Frederiksberg, v/fmd. Preben Ha-
gemann, Frederiksberg Alle 43, 5. tv., 1820 Frederiks-
berg C. 

Administrator: Advokat Jens Duus, Vermlandsgade 
51, 2., 2300 København S. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der tilføjes vedrørende Servitut om metrostation, eks-
propriationens omfang for så vidt angår belastnings-
begrænsning en servitutzone på 17 m2 fra centerlinje 
af tunnelrøret, heraf vej 8 m2. 

Servitut om metrostation: kap.2., stk. 2 skal lyde: 
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Arealet inden for zone A2 og servitutlinjen 17 meter 
fra centerlinje af tunnelrøret, jf. tegning ARL-0-AR-
EKSPR-Fba-TGN-311, må ikke udsættes for en be-
lastning, der giver ….. 

Endvidere skal ordene ”udføres pæleramning” ændres 
til ”etableres pæle, der når” i Servitut om metrostation, 
kapitel 3, stk. 3. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-021, matr.nr. 25y Frederiksberg, belig-
gende Platanvej 4, 1820 Frederiksberg C 
Ejer, Ejendommen er opdelt i 14 ejerlejligheder, nr. 1-
14. 

E/F Platanvej 4, v/fmd. Johan Vystavel, 7 The Vil-
lage, 101 Amies Street, London SW 11 2JW, England. 

Administrator: DEAS A/S 108-204, Dirch Passers Allé 
76, 2000 Frederiksberg. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-022, matr.nr. 25æ Frederiksberg, belig-
gende Platanvej 6, 1810 Frederiksberg C 
Ejer, Ejendommen er opdelt i 59 ejerlejligheder, nr. 1-
59. 

E/F Platanvej 6-8, v/fmd. Sune Jauffred, Platanvej 6, 
11, 0003, 1810 Frederiksberg C. 

Administrator: Advokat John Lademann, Toldbod-
gade 19 B, st. tv., 1253 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-023, matr.nr. 25x Frederiksberg, belig-
gende Frederiksberg Alle 41, 1820 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o FK-Ejendomme, 
Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg Rådhus, Smalle-
gade 1, 2000 Frederiksberg, 1810 Frederiksberg C. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Me-
troselskabet fremlagde ved forretningen yderligere en 
række dispensationer, der er givet til byggeriet på 
ejendommen. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

 

Lb.nr. Ptv-024, matr.nr. 25z Frederiksberg, belig-
gende Platanvej 5-7, 1810 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 104 ejerlejligheder, nr. 
1-104. 

E/F Platanvej 5-7, v/fmd. Per Christoffersen, Platan-
vej 7, 4. lejl. 17, 1810 Frederiksberg C. 

Administrator: Advokat John Lademann, Toldbod-
gade 19 B, st. tv., 1253 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der ændres til sidst i Servitut om metrostation: Kapitel 
8, stk. 2, ordet ”etabl” til ”etableres”. 

Endvidere skal ordene ”udføres pæleramning” ændres 
til ”etableres pæle, der når” i Servitut om metrostation, 
kapitel 3, stk. 4. 

I Servitut om metrostation ændres kapitel 2, stk. 4 til 
følgende: 

”Arealet inden for zone A2 og servitutlinjen 17 m fra 
centerlinje af tunnelrøret, jf. tegning ARL-0-AR-EK-
SPR-Fba-TGN-311, må ikke udsættes for en belast-
ning, der giver større påvirkninger på metrokonstruk-
tionerne end: Terræn i kote XX m hvorpå er placeret 
en bygning, som giver en belastning på 120 KPa, og 
hvor afstanden mellem fundamenter er maksimalt 12 
m i den ene retning og maksimalt 8 m i retningen vin-
kelret herpå. Belastningen fra bygningen er defineret 
samlet for Egenlast og Nyttelast.” 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-025, matr.nr. 25dy Frederiksberg, belig-
gende Frederiksberg Alle 39, 1820 Frederiksberg C 
Ejere, A/B Busch & Günther, v/Forretningsfører Ulrik 
Liberoth, Frederiksberg Allé 39, 3, 1820 Frederiks-
berg C. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres til sidst i Servitut om metrostation: Kapitel 8, 
stk. 2, ordet ”etabl” til ”etableres”. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-026, matr.nr. 25dx Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 2, Frederiksberg Allé 39A, 
1814 Frederiksberg C 
For ejeren, Palladium Ejendomsinvest ApS, Danalien 
1, 2. th., 9000 Aalborg, mødte advokat Søren Saaby 
Hansen. 
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Parterne redegjorde for deres synspunkter. Der henvi-
ses til breve af 20. februar og 20. april 2018 fra advo-
katfirmaet Bech-Bruun samt brev af 16. marts 2018 
fra Øens Advokatfirma.  

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres til sidst i Servitut om metrostation: Kapitel 8, 
stk. 2, ordet ”etabl” til ”etableres”. 

Endvidere skal ordene ”udføres pæleramning” ændres 
til ”etableres pæle, der når” i Servitut om metrostation, 
kapitel 3, stk. 3. 

Erstatningsspørgsmålet vil blive udskudt til et senere 
tidspunkt. 

Lb.nr. Ptv-027, matr.nr. 25g Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 4A og 4B, 1814 Frederiksberg 
C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 24 ejerlejligheder, nr. 
1-24. 

E/F Cari Etlars Hus, v/fmd. Birgitte Kjærgaard, Carit 
Etlars Vej 4A, 5. tv., 1814 Frederiksberg C. 

Administrator: Boelskifte Administrator A/D, Sol-
bjergvej 3, 2000 Frederiksberg. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres sidst i Servitut om metrostation: Kapitel 8, stk. 
2, ordet ”etabl” til ”etableres”. 

Endvidere skal ordene ”udføres pæleramning” ændres 
til ”etableres pæle, der når” i Servitut om metrostation, 
kapitel 3, stk. 3. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-028, matr.nr. 25el Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 6 ejerlejligheder, nr. 1-
5, 7. 

E/F Cari Etlars Vej 6, v/fmd. Jesper Anker Howes, Ca-
rit Etlars Vej 6, 1., 1814 Frederiksberg C. 

Administrator: Vestegnens Boligadministration ApS, 
Darup Mosevej 3, 4000 Roskilde. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres i Servitut om metrostation kapitel 2, stk. 2 til 
følgende: 

”Arealet inden for zone A2 og servitutlinjen 17 m fra 
centerlinje af tunnelrøret, jf. tegning ARL-0-AR-EK-
SPR-Fba-TGN-311, må ikke udsættes for en belast-
ning, der giver større påvirkninger på metrokonstruk-
tionerne end: Terræn i kote XX m hvorpå er placeret 
en bygning, som giver en belastning på 120 KPa, og 

hvor afstanden mellem fundamenter er maksimalt 12 
m i den ene retning og maksimalt 8 m i retningen vin-
kelret herpå. Belastningen fra bygningen er defineret 
samlet for Egenlast og Nyttelast.” 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-029, matr.nr. 25ek Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 8, 1814 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 11 ejerlejligheder, nr. 
1-11. 

E/F Cari Etlars Vej 8, v/fmd. Susanne Birgitte Nør-
lund Munk, Carit Etlars Vej 8, st. tv., 1814 Frederiks-
berg C. 

Administrator: IP Administration A/S, Frederiksberg 
Alle 15-17, 1820 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres ordene ”udføres pæleramning” ændres til 
”etableres pæle” i Servitut om metrostation, kapitel 3, 
stk. 1, 2 og 5. 

Endvidere ændres i Servitut om metrostation kapitel 2, 
stk. 2 til følgende: 

”Arealet inden for zone A2 og servitutlinjen 17 m fra 
centerlinje af tunnelrøret, jf. tegning ARL-0-AR-EK-
SPR-Fba-TGN-311, må ikke udsættes for en belast-
ning, der giver større påvirkninger på metrokonstruk-
tionerne end: Terræn i kote XX m hvorpå er placeret 
en bygning, som giver en belastning på 120 KPa, og 
hvor afstanden mellem fundamenter er maksimalt 12 
m i den ene retning og maksimalt 8 m i retningen vin-
kelret herpå. Belastningen fra bygningen er defineret 
samlet for Egenlast og Nyttelast.” 

Efter aftale fremsendes en kopi af erstatningsforslaget 
til alle ejere i ejendommen. 

Lb.nr. Ptv-030, matr.nr. 25ei Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 10, 1814 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 11 ejerlejligheder, nr. 
1-11.  

E/F Cari Etlars Vej 10, v/fmd. Henrik Nielsen, Carit 
Etlars Vej 10, 2. th., 1814 Frederiksberg C. 

Administrator: Mazanti-Andersen Korsø Jensen Ad-
vokatanpartselskab, Amaliegade 10, 1256 København 
K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,9 m 
til -1,4 m. 
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Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Efter aftale fremsendes en kopi af erstatningsforslaget 
til alle ejere i ejendommen. 

Lb.nr. Ptv-031, matr.nr. 25ey Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 5, 1814 Frederiksberg C 
Ejer, Quimby 103 ApS, c/o Keystone Investment Ma-
nagement A/S, Havnegade 39, 1058 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen. Dog 
skal ordene ”udføres pæleramning” ændres til ”etab-
leres pæle” i Servitut om metrostation, kapitel 3, stk. 
1. 

I Servitut om metrostation ændres kapitel 2, stk. 2 til 
følgende: 

”Arealet inden for servitutlinjen 17 m fra centerlinje 
af tunnelrøret, jf. tegning ARL-0-AR-EKSPR-Fba-
TGN-311, må ikke udsættes for en belastning, der gi-
ver større påvirkninger på metrokonstruktionerne end: 
Terræn i kote 6,4 m hvorpå er placeret en bygning, 
som giver en belastning på 120 KPa, og hvor afstan-
den mellem fundamenter er maksimalt 12 m i den ene 
retning og maksimalt 8 m i retningen vinkelret herpå. 
Belastningen fra bygningen er defineret samlet for 
Egenlast og Nyttelast.” 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-032, matr.nr. 25h Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 7-9, 1814 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 22 ejerlejligheder, nr. 
1-22. 

E/F Carit Etlars Vej 7-9, v/fmd. Søren Andersen, Carit 
Etlars Vej 9, 4. tv., 1814 Frederiksberg C. 

Administrator: IP Administration A/S, Frederiksberg 
Alle 15-17, 1820 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -2,0 m 
til -1,6 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

 

 

 

 

Lb.nr. Ptv-034, matr.nr. 25cl Frederiksberg, belig-
gende Paludan Müllers Vej 10-12, Carl Bernhards Vej 
14, 1815 Frederiksberg C 
Ejer, Andelsboligforeningen Bryggergården, v/fmd. 
Myong Grøn, Paludan Müllers Vej 10, st.tv., 1815 
Frederiksberg C. 

Administrator: Vest Administration A/S, Gammel 
Vartov Vej 20, 2900 Hellerup. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -2,0 m 
til -1,6 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-035, matr.nr. 25fr Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 11, 1814 Frederiksberg C 
Ejer, Andelsboligforeningen Bryggergården, v/fmd. 
Myong Grøn, Paludan Müllers Vej 10, st. tv., 1815 
Frederiksberg C. 

Administrator: Vest Administrationen A/S, Gammel 
Vartov Vej 20, 2900 Hellerup. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra - 2,0 m 
til -1,6 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-036, matr.nr. 25dz Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 12, 1814 Frederiksberg C 
Ejer, Ira Charlotte Hartogsohn, Carit Etlars Vej 12, 
st.tv., 1814 Frederiksberg C. 

Administrator: Boligadministratorerne A/S, Nyrups-
gade 13, 1, 1602 København V 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,9 m 
til -1,4 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-037, matr.nr. 25fd og 25fc Frederiksberg, 
beliggende Carit Etlars Vej 14-16, 1814 Frederiksberg 
C 
Ejer, A/B Carit Etlarsvej 14-16, v/fmd. Flemming 
Dahl, Carit Etlars Vej 16, 3. tv., 1814 Frederiksberg 
C. 

Administrator: Newsec Datea A/S 60101, Lyngby, 
Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby. 
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Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,9 m 
til -1,5 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-039, matr.nr. 25ci Frederiksberg, belig-
gende Carl Bernhards Vej 17, Carit Etlars Vej 13-13A, 
1817 Frederiksberg C 
Ejere, Lb Forsikring A/S, Farvergade 17, 1463 Køben-
havn K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -1,9 m 
til -1,7 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-041, matr.nr. 63b Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 15-21, 18-24, 1814 Frederiks-
berg C 
Ejer, Ejendommen er opdelt i 79 ejerlejligheder, nr. 1-
79. E/F Plantangården. 

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

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-042, matr.nr. 25bf Frederiksberg, belig-
gende Platanvej 9-29, 1810 Frederiksberg C 
Ejere, Lejerbo, Frederiksberg, Gammel Køge Lande-
vej 26, 2500 Valby. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-045, matr.nr. 47ck Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 171A-B, 1850 Frederiks-
berg C 
Ejere, navne- og adressebekyttet. 

Administrator: Ejendomsadministrationen, v/Ida La-
germann, Allegade 13, 2000 Frederiksberg. 

Parterne redegjorde for deres synspunkter. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,5 m 
til 3,8 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-046, matr.nr. 47bc Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 173, 1850 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 11 ejerlejligheder, nr. 
1, 3, 5 - 13. 

Ejerforeningen Gl. Kongevej 173, v/fmd. Ulla Johsi 
Christensen, Gammel Konevej 173, 1. th., 1850 Fre-
deriksberg C. 

Administrator: Newsec Datea A/S 42096, Lyngby, 
Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,3 m 
til 3,6 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-047, matr.nr. 47ad Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 177-177A, 1850 Frederiks-
berg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 9 ejerlejligheder, nr. 1-
9. 477 E/F Gl. Kongevej 177, v/fmd. Knud Van 
Hauen, Gammel Kongevej 177, 1., 1850 Frederiks-
berg C. 

Administrator: Ejendomsadministration Valdal Advo-
katfirma, Østre Allé 33, 2100 København Ø. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,3 m 
til 3,6 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-048, matr.nr. 47ac Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 179, Allégade 28A og B, 
1850 Frederiksberg C 
Ejere, Andelsboligforeningen Gl. Kongevej 179 – Al-
légade 28A og B, v/fmd. Tonny R. Olsen, Allégade 
28B, 3. tv., 1850 Frederiksberg C. 

Administrator: Cobblestone Property Management, 
Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,0 m 
til 3,4 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 
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Lb.nr. Ptv-049, matr.nr. 47aø Frederiksberg, belig-
gende Allégade 26, 2000 Frederiksberg C 
Ejer, YNF 1642ApS, c/o Li-Shin Liang, Allégade 26, 
2000 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,6 m 
til 3,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-050, matr.nr. 47a Frederiksberg, belig-
gende Allégade 24A-B, 2000 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 20 ejerlejligheder, nr. 
1-3, 5-15, 17-22. 

E/F Allégade 24, v/fmd. Per Frølund, Allégade 24A, 
2000 Frederiksberg C. 

Administrator: Egemar & Clausen, Nørregade 7 A. 2. 
tv., 1165 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,7 m 
til 3,8 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-051, matr.nr. 47as Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 167 A-E, 1850 Frederiks-
berg C 
Ejere, A/B Gammel Kongevej 167, v/fmd. Jesper Rohr 
Hansen. Gammel Kongevej 167E, 2. tv., 1850 Frede-
riksberg C. 

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

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,5 m 
til 3,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-052, matr.nr. 27ø Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 10, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder, nr. 1-
3. 

Ejerforeningen Hortensiavej 10, Hortensiavej 10.2., 
1857 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 2,6 m 
til 2,8 m.  

Endvidere ændres servituttens omfang vedrørende bo-
ret tunnel, servitutzone, for så vidt angår belastnings-
begrænsning, udgravningsbegrænsning og vibrations-
begrænsning fra 142 m2 til 171 m2.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-053, matr.nr. 27o Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 12, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder, nr. 1-
3. 

E/F Hortensiavej 12, 1857 Frederiksberg C. 

Administrator: Mette Søndergaard, Hortensiavej 12, 
2., 1857 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,1 m 
til 3,2 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-054, matr.nr. 27ab Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 14, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 2 anparter. 

Anpart 1: Morten Blichmann, Hortensiavej 14, st., 
1857 Frederiksberg C. 

Anpart 2: Anne Agnes Kirk og Johnny Bjarking, Hor-
tensiavej 14, 1., 1857 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,2 m 
til 3,4 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-055, matr.nr. 27af Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 16, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Susanne Lange, Hortensiavej 16, 2., 1857 Fre-
deriksberg C., 

Merete Kampp Nielsen, Hortensiavej 16, st., 1857 Fre-
deriksberg C. og 

Jan Jacoby, Hortensiavej 16, 1., 1857 Frederiksberg 
C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,4 m 
til 3,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 
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Lb.nr. Ptv-056, matr.nr. 27ae Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 18, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Finn Claus Henriksen, Hortensiavej 18, 2., 
1857 Frederiksberg C. 

Lena Kirstine Henriksen, Hortensiavej 18, 1., 1857 
Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,5 m 
til 3,8 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-057, matr.nr. 27ad, 27a og 27ac Frederiks-
berg, beliggende Allégade 22A-22I, 2000 Frederiks-
berg C 
Ejer, Brødrene Reenbergs Legat. 

Administrator: Advokat Klaus Lunøe, Østergade 27, 2. 
1100 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,9 m 
til 4,0 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-058, matr.nr. 27æ Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 13, 1857 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o Børne- og Unge-
området, Rådhuset, Frederiksberg Rådhus, Smalle-
gade 1, 2000 Frederiksberg 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,4 m 
til 3,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne (udsættes??). 

Lb.nr. Ptv-059, matr.nr. 27n Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 9, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 2 anparter. 

Anpart 1: Peter Valdemar Vilborg og Hanne Vilborg, 
Hortensiavej 9, st., 1857 Frederiksberg C. 

Anpart 2: Lisbet Press Jensen, Hortensiavej 9, 1., 
1857 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

 

 

Lb.nr. Ptv-060, matr.nr. 27aa Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 7, 1857 Frederiksberg C 
Ejer, Morten Jespersen, Hortensiavej 7, 1857 Frede-
riksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 2,3 m 
til 2,6 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-061, matr.nr. 27m Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 5, 1857 Frederiksberg C 
Ejere, Dorthe Puggard Vilandt, Hortensiavej 5,1, 
1857 Frederiksberg C, Karl Peter Roe Vædeled 
Vilandt, Hortensiavej 5, 2., 1857 Frederiksberg C og 
Elsebeth Puggaard Vilandt, Hortensiavej 5, st., 1857 
Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 2,2 m 
til 2,3 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-062, matr.nr. 29bc Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 1-3, Edisonsvej 10, 1857 Frede-
riksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o Børne- og Unge-
området, Rådhuset, Frederiksberg Rådhus, Smalle-
gade 1, 2000 Frederiksberg 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-063, matr.nr. 29s Frederiksberg, belig-
gende Hortensiavej 11, 1857 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o By- og Miljøsta-
ben, Vej, Park og Miljø, Rådhuset, Frederiksberg Råd-
hus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres servituttens omfang, servitutzone, vedrørende 
boret tunnel for så vidt angår belastningsbegrænsning, 
udgravningsbegrænsning og vibrationsbegrænsning 
fra 2121 m2 til 2188 m2.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-065, matr.nr. 30s Frederiksberg, belig-
gende Hollændervej 16, 1855 Frederiksberg C 
Ejere, Conny Heide, Hollændergade 16, st. tv., 1855 
Frederiksberg og Peter Heide, Hollændergade 16, st. 
tv., 1855 Frederiksberg. 
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Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 2,3 m 
til 2,4 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-066, matr.nr. 30r Frederiksberg, beliggende 
Hollændervej 14, 1855 Frederiksberg C 
Ejer, City Apartment APS, Boks 930, Martinsvej 8, 
1926 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-067, matr.nr. 30q Frederiksberg, belig-
gende Hollændervej 12, 1855 Frederiksberg C 
Ejer, A/B Hollændervej 12, v/fmd. Henrik Hafstrøm, 
Hollændervej 12, 3. th., 1855 Frederiksberg C. 

Administrator: Boligforeningernes Administrations-
konto ApS, Odensegade 7, 1., 2100 København Ø, 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 1,4 m 
til 1,6 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-068, matr.nr. 30m Frederiksberg, belig-
gende Edisonsvej 12, 1856 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 12 ejerlejligheder, nr. 
1-12. Ejerforeningen Edisonsvej 12, v/fmd. Jan Tor-
ben Christensen, Edisonsvej 12, 2. tv., 1856 Frede-
riksberg C. 

Administrator: Egemar & Clausen, Nørregade 7 A, 2. 
tv., 1165 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 1,2 m 
til 1,3 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-070, matr.nr. 29ad Frederiksberg, belig-
gende Edisonsvej 5, 1856 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 11 ejerlejligheder, nr. 
1-11. E/F Edisonsvej 5, c/o navne og adressebeskyt-
telse. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,4 m 
til 0,8 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-071, matr.nr. 29u Frederiksberg, belig-
gende Edisonsvej 7, 1856 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 8 ejerlejligheder, nr. 1-
8. 

Ejerforeningen matr. nr. 29U, v/fmd. Troels Husted 
Jensen, Edisonsvej 7, 3. th., 1856 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,4 m 
til 0,5 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-072, matr.nr. 30p Frederiksberg, belig-
gende Edisonsvej 9, 1856 Frederiksberg C 
Ejer, Ejendomsselskabet Østervold A/S, Byagervej 14, 
1, 3450 Allerød. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,7 m 
til 0,8 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-073, matr.nr. 30o Frederiksberg, belig-
gende Hollændervej 6, 1855 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 11 ejerlejligheder, nr. 
1-11. E/F Hollændervej 6, v/fmd. Peter Tolbøll, Hol-
lændervej 6, 1. th., 1855 Frederiksberg C. 

Administrator: Frede Tellefsen Ejendomsadministra-
tion A/S, Frederikssundsvej 26B, 2400 København 
NV. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,4 m 
til 0,7 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-074, matr.nr. 30n Frederiksberg, belig-
gende Hollændervej 4A-B, 1855 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 11 ejerlejligheder, nr. 
1-11. E/F Hollændervej 4A&B, v/fmd. Kenneth 
Schultz, Hollændervej 4A, 1. th., 1855 Frederiksberg 
C. 

Administrator: Peter Oturai, Hollændervej 4 A, 1. tv., 
1855 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,2 m 
til 0,4 m.  
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Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-075, matr.nr. 29an Frederiksberg, belig-
gende Amicisvej 17, 1852 Frederiksberg C 
Ejer, A/B ”Arne Bauhaus”, v/kasserer Pelle Dragsted, 
Amicisvej 17, 1852 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,1 m 
til 0,3 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-076, matr.nr. 9i Frederiksberg, beliggende 
Hollændervej 7, 1855 Frederiksberg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 10 ejerlejligheder, nr. 
1-10. E/F Hollændervej 7, v/fmd. Lars Dam, Hollæn-
dervej 7, st. th., 1855 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 0,7 m 
til 0,8 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-077, matr.nr. 31d Frederiksberg, belig-
gende Hollændervej 3, 1855 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o Børne- og Unge-
området, Rådhuset, Frederiksberg Rådhus, Smalle-
gade 1, 2000 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne (udsættes??). 

Lb.nr. Ptv-078, matr.nr. 52az Frederiksberg, belig-
gende Hollændervej 1, 1855 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o Børne- og Unge-
området, Rådhuset, Frederiksberg Rådhus, Smalle-
gade 1, 2000 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,3 m 
til 0,1 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-079, matr.nr. 52ax Frederiksberg, belig-
gende Amicisvej 11, 1852 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o Børne- og Unge-
området, Rådhuset, Frederiksberg Rådhus, Smalle-
gade 1, 2000 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,2 m 
til 0,2 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-080, matr.nr. 52as Frederiksberg, belig-
gende Amicisvej 9, 1852 Frederiksberg C 
Ejer, Frederiksberg Kommune, c/o By- og Miljøsta-
ben, Vej, Park og Miljø, Rådhuset, Frederiksberg Råd-
hus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg C. 

Administrator: FK Ejendomme, Smallegade 1, 2000 
Frederiksberg 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra -0,3 m 
til 0,1 m. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-097, matr.nr. 47c Frederiksberg, belig-
gende Falkoner Allé 2-4, Gammel Kongevej 178, 
1850 Frederiksberg C 
Ejere, Forstædernes Ejendomsaktieselskab. 

Administrator: PKA, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hel-
lerup. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 2,9 m 
til 3,3 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-098, matr.nr. 25ex Frederiksberg, belig-
gende Carit Etlars Vej 3, 1814 Frederiksberg C 
Ejer, Ejendomsselskabet Frederiksberg ApS, Nyvej 
16C st., 1851 Frederiksberg C. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-115, matr.nr. Ej fastlagt?? Frederiksberg, 
beliggende v/Platanvej (Jernbaneareal), 1810 Frede-
riksberg C 
Ejer, Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 Køben-
havn S. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.  

Der bliver ikke tale om erstatning. 
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Lb.nr. Ptv-142, matr.nr. 47bd Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 169, 1850 Frederiksberg C 
Ejer, JEUDAN A/S, Bredgade 30, 1260 København K. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,5 m 
til 3,9 m.  

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Lb.nr. Ptv-143, matr.nr. 47u Frederiksberg, belig-
gende Gammel Kongevej 165A-B, 1850 Frederiks-
berg C 
Ejere, Ejendommen er opdelt i 12 lejligheder ejerlej-
ligheder, nr. 1-12. E/F Gammel Kongevej 165. 

Administrator: DEAS A/S 108-141, Dirch Passers Allé 
76, 2000 Frederiksberg. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen, dog 
ændres Kote YT i Servitut om boret tunnel fra 3,4 m 
til 3,5 m.  

Endvidere skal lb.nr. PtV-147 på tegning nr. ARL-0-
AR-EKSPR-Fba-TGN-332 ændres til lb.nr. Ptv-143. 

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par-
terne. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet. 
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