EKSTRAKTUDSKRIFT

Udskrift af forhandlingsprotokollen
for ekspropriationskommissionen
vedrørende anlæg af en Metro Cityring
272. hæfte
Supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 12. juni 2018
Lokaliteterne Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Nørrebroparken og Nørrebro

331, ver. 2.0, dateret 6. april 2018, Supplerende besigtigelse, Nørrebroparken nr. 2, Københavns Kommune,
april 2018 med tilhørende besigtigelses- og ekspropriationsplan, ARL-0-AR-EKSPR-Nøp-TGN-321, ver.
2.0, dateret 6. april 2018 og Supplerende besigtigelse,
Nørrebro nr. 3, Københavns Kommune, april 2018
med tilhørende besigtigelses- og ekspropriationsplan,
Til stede var kst. kommissarius ved Statens EkspropriARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN-331, ver. 2.0, dateret 6.
ationer på Øerne, Sine H. Kjeldsen, de af transport-,
april 2018.
bygnings- og boligministeren udpegede medlemmer
af kommissionen, Leif Luxhøj-Pedersen og Helge Søl- Følgende passerede:
gaard, samt de fra Den Fælleskommunale Liste for
Supplerende besigtigelse
Øernes Område udtagne medlemmer, Anders PederKst. kommissarius redegjorde for formålet med besigsen og Frants Hagen Hagensen.
tigelsesforretningen, der er at fastlægge og godkende
Fra Københavns Kommune mødte Caroline Eiler
det af Metroselskabet I/S fremlagte projekt med de
Gotved, Vejmyndighed, Teknik- og Miljøforvaltnineventuelle ændringer og bemærkninger, ekspropriatigen.
onskommissionen finder er nødvendige. Såfremt proEndvidere mødte den ledende landinspektør Søren jektet kan godkendes, vil de nødvendige ekspropriatiKjerside Hansen.
oner blive foretaget i umiddelbar forlængelse af besigtigelsen.
For Metroselskabet I/S mødte Chef Areal & Rettigheder Christine Hammer Jespersen og landinspektør Metroselskabet oplyste, at den nærmere grund til, at
Anna Sandmann Pedersen.
der skal afholdes supplerende besigtigelsesforretning
er, at det har vist sig nødvendigt at ændre beskyttelProtokollen førtes af fuldmægtig Nanna Dahl Pederseszonen omkring metroanlægget på nogle af stræksen.
ningerne mellem metrostationerne fra 17 meter til 25
Kst. kommissarius fremlagde brev af 23. maj 2018, meter og fra 30 meter til 52 meter. Der er endvidere
hvori der er givet bemyndigelse til at nedsætte en eks- nogle ejendomme, der på besigtigelsestidspunktet var
propriationskommission til afholdelse af de kombine- umatrikulerede, og som efterfølgende er blevet matrirede besigtigelses- og ekspropriationsforretninger. På kulerede, hvorfor disse nu også skal pålægges servitut
baggrund heraf afholdes en supplerende besigtigelses- om metroens sikkerhed. For lokaliteten Nørrebros
og ekspropriationsforretning.
Runddel betyder dette, at matr.nr. 6347 og 6348 UdenKst. kommissarius fremlagde endvidere Supplerende bys Klædebo Kvarter, København (stiarealer) skal
besigtigelse, Nørrebros Runddel nr. 1, Københavns have pålagt servitut om metroens sikkerhed. For lokaKommune, april 2018 med tilhørende besigtigelses- liteten Nørrebroparken betyder udvidelsen af beskytog ekspropriationsplan, ARL-0-AR-EKSP-Nør-TGN- telseszonen og matrikulering af ejendomme, at
matr.nr. 6186 Udenbys Klædebo Kvarter, København
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 9.00 samledes kommissionen i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København
N, for at afholde en supplerende besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af en Metro Cityring, jf. lov nr. 552 af 6. juni 2007 med senere ændringer.
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(Farumgade 4, 2200 København N) og matr.nr. 1304
Udenbys Klædebo Kvarter, København (Skodsborggade 6, 2200 København N), som ikke tidligere har
været besigtiget, og matr.nr. 6374 Udenbys Klædebo
Kvarter, København (Nørrebroparken) skal have pålagt servitut om metroens sikkerhed. For lokaliteten
Nørrebro betyder dette, at matr.nr. 14cs Utterslev, København (Bregnerødgade 6, 2200 København N), som
ikke tidligere har været besigtiget, skal have pålagt
servitut om metroens sikkerhed.

De to ejendomme er i matriklen registreret som ”privat
sti”, og har ikke tidligere været besigtiget for servitut
om metro, hvorfor der nu besigtiges for pålæg af servitut om metroens sikkerhed.
Særligt for strækningen omkring Nørrebroparken
Det fremlagte projekt for etablering af en metrostation
ved Nørrebroparken udgør en del af det samlede projekt for etablering af Cityringen.

Den 17. juni 2009 blev der afholdt besigtigelsesforretning for Nørrebroparken, hvor hele lokaliteten blev
behandlet på baggrund af ”Forslag til Tekniske beFor en nærmere beskrivelse af projektet, herunder forstemmelser, Nørrebroparken, april 2009”.
udsætninger for etablering af Cityringen (lovgrundlag,
baggrund for Cityringen og kommunal planlægning Den 14. juni 2011 blev der afholdt supplerende besigog tilladelser) samt generel projektbeskrivelse (statio- tigelsesforretning for Nørrebroparken på baggrund af
ner og skakte, udførelse samt trafik- og ledningsom- ”Forslag til supplerende tekniske bestemmelser nr. 1,
lægninger m.m.), henvises til udskrift af ekspropriati- Nørrebroparken, april 2011”.
onskommissionens forhandlingsprotokoller 4. hæfte Ved besigtigelsesforretningen den 17. juni 2009 blev
af 16. juni 2009, 5. hæfte af 17. juni 2009 og 8. hæfte der til sikring af tunnelen besigtiget for senere pålæg
af 2. september 2009 (alle med henvisning til 2. hæfte af servitut indeholdende en 30 m bred beskyttelsesaf 3. juni 2009).
zone på begge sider af stationeringslinjen for tunnelen.
Forudsætninger

Projektbeskrivelse
Særligt for strækningen omkring Nørrebros Runddel

Ved metrostationen blev der besigtiget for senere pålæg af servitut i en beskyttelseszone på 30 m fra yderkant af stationsboksen.

Det fremlagte projekt for etableringen af metrostation
Beskrivelse af anlægsarbejder ved Nørrebroparken
ved Nørrebros Runddel udgør en del af det samlede
Nedenstående er et tillæg til de samlede indgreb ved
projekt for etablering af Cityringen.
Nørrebroparken. Tillægget omfatter kun de dele af
Den 17. juni 2009 blev der afholdt besigtigelsesforretmetroanlægget, der er ændret i forhold til de tidligere
ning for Nørrebros Runddel, hvor hele lokaliteten blev
udarbejdede ”Forslag til Tekniske bestemmelser, Nørbehandlet på baggrund af ”Forslag til Tekniske berebroparken, april 2009” og ”Forslag til supplerende
stemmelser, Nørrebros Runddel, april 2009”.
tekniske bestemmelser nr. 1, Nørrebroparken, april
Ved besigtigelsesforretningerne blev der til sikring af 2011”.
tunnelen besigtiget for senere pålæg af servitut indeVedrørende pålæg af servitut om metroens sikkerhed
holdende en 30 m bred beskyttelseszone på begge si(servitut om metrostation) bemærkes, at servitutzonen
der af stationeringslinjen for tunnelen. Ved metrostaved besigtigelsesforretningen den 17. juni 2009 blev
tionen blev der besigtiget for senere pålæg af servitut
fastsat til 30 m fra yderkant af metrokonstruktionen.
i en beskyttelseszone 30 m fra yderkanten af stationsFor strækningen omkring metrostationen Nørrebroboksen.
parken er beskyttelseszonen udvidet til 52 meter.
Beskrivelse af anlægsarbejder ved Nørrebros Runddel
Ét, på besigtigelsestidspunktet, umatrikuleret areal
Nedenstående er et tillæg til de samlede indgreb ved
”Nørrebroparken” er blevet matrikuleret og tildelt
Nørrebros Runddel. Tillægget omfatter kun de dele af
matr.nr. 6374 Udenbys Klædebo Kvarter, København.
metroanlægget, der er ændret i forhold til de tidligere
udarbejdede ”Forslag til tekniske bestemmelser, City- Udvidelsen af servitutzonen og matrikulering af ejenringen i København og på Frederiksberg, Nørrebros domme indebærer, at tre ejendomme besigtiges for pålæg af servitut om metroens sikkerhed. Heraf to ejenRunddel, Københavns Kommune, april 2009”.
domme, som ikke tidligere har været besigtiget.
Efterfølgende er to, på besigtigelsestidspunktet, umatrikulerede stiarealer under Assistens Kirkegård blevet
matrikuleret og tildelt henholdsvis matr.nr. 6347 og
matr.nr. 6348, begge Udenbys Klædebo, København.
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Særligt for strækningen omkring Nørrebro
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Kommissionens overvejelser og beslutninger

Det fremlagte projekt for etablering af en metrostation Kommissionen godkendte herefter det fremlagte proved Nørrebro udgør en del af det samlede projekt for jekt, idet der fastsættes følgende særlige bestemmelser:
etablering af Cityringen.
Den 2. september 2009 blev der afholdt besigtigelses- Særlige bestemmelser:
forretning for Nørrebro, hvor hele lokaliteten blev beSærlige bestemmelser:
handlet på baggrund af ”Forslag til Tekniske bestemCityringens stationering begynder i st. 0 ved Købenmelser, Nørrebro”.
havn H metrostation i retning mod Rådhuspladsen og
Den 20. januar 2010 blev der afholdt supplerende bevidere rundt mod uret.
sigtigelsesforretning for Nørrebro på baggrund af
”Forslag til supplerende tekniske bestemmelser, Nør- Stationeringen er vist på oversigts- og besigtigelsesplaner og er anvendt i de særlige bestemmelser.
rebro”.
Den 20. september 2012 blev der afholdt supplerende Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for stabesigtigelsesforretning for Nørrebro på baggrund af tioneringsside:
”Forslag til supplerende tekniske bestemmelser nr. 2, h.s. = højre side
Nørrebro”.
v.s. = venstre side
Ved besigtigelsesforretningen den 2. september 2009,
blev der til sikring af tunnelen besigtiget for senere på- b.s. = begge sider
læg af servitut indeholdende en 17 m bred beskyttel- Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til dens
seszone på begge sider af stationeringslinjen for tun- samlede udstrækning på planerne.
nelen. Ved metrostationen blev der besigtiget for senere pålæg af servitut i en beskyttelseszone på 30 m Ejendomme v/ Nørrebros Runddel
fra yderkant af stationsboksen.
St. 9.906 – 10.103 b.s.
Beskrivelse af anlægsarbejder ved Nørrebro

Matr. nr. 6347 Udenbys Klædebo Kvarter, KøbenNedenstående er et tillæg til de samlede indgreb ved havn, Stiareal.
Nørrebro. Tillægget omfatter kun de dele af metroan- Ejendommen har tidligere været besigtiget for ret til
lægget, der er ændret i forhold til de tidligere udarbej- etablering af pejlebrønde.
dede ”Forslag til Tekniske bestemmelser, Nørrebro”.,
”Forslag til supplerende tekniske bestemmelser, Nør- Servitut:
rebro” og ”Forslag til supplerende tekniske bestem- Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens
melser nr. 2, Nørrebro”.
sikkerhed.
Ved besigtigelsesforretning i september 2009 var be- St. 10.183 – 10.317 b.s.
skyttelseszonen omkring metroanlægget på strækningerne mellem metrostationerne fastlagt til 17 meter fra Matr. nr. 6348 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Stiareal.
tunnelrørenes centerlinje.
Det har efterfølgende ved nye beregninger vist sig Ejendommen har ikke tidligere været besigtiget.
nødvendigt at udvide beskyttelseszonen omkring de Servitut:
dele af metrotunnelerne, som ikke i deres helhed er beliggende i det dybtliggende stabile kalklag. Udvidel- Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens
sen sker af sikkerhedsmæssige årsager. Beskyttelses- sikkerhed.
zonen udvides på disse strækninger til 25 meter på Ejendomme v/ Nørrebroparken
hver side målt fra tunnelrørenes centerlinje.
St. 9.158 – 9.196 v.s.
Udvidelsen af beskyttelseszonen indebærer, at én
ejendom besigtiges for servitut om metroens sikker- Matr. nr. 6186 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Farumgade 4, 2200 København N.
hed.
Ejendommen har ikke tidligere været besigtiget.
Der var ingen bemærkninger hertil.
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Servitut:
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Bilag 1 Brutto-tunnelservitut,

Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens Arealfortegnelse Nørrebros Runddel, nr. 3, ARL-0AR-EKSPR-Nør-FOR-006, vers. 2.0 af 6. april 2018
sikkerhed.
med tilhørende ekspropriationsplaner
St. 9.187 – 9.339 b.s.
ARL-0-AR-EKSPR-Nør-TGN-311, ver. 2.0,
Matr. nr. 6374 Udenbys Klædebo Kvarter, KøbenARL-0-AR-EKSPR-Nør-TGN-321, ver. 2.0,
havn, Stefansgade 24 (Nørrebroparken).
Ejendommen har tidligere været besigtiget, dog ikke ARL-0-AR-EKSPR-Nør-TGN-331, ver. 2.0,
for ret til pålæg af servitut om metroens sikkerhed.
ARL-0-AR-EKSPR-Nør-TGN-332, ver. 2.0,
Servitut:
Bilag 1 Servitut om boret tunnel,
Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens
Arealfortegnelse Nørrebroparken, nr. 4, ARL-0-ARsikkerhed.
EKSPR-Nøp-FOR-008, vers. 2.0 af 6. april 2018 med
tilhørende ekspropriationsplaner
St. 9.285 – 9.317 v.s.
Matr. nr. 1304 Udenbys Klædebo Kvarter, Køben- ARL-0-AR-EKSPR-Nøp-TGN-311, ver. 2.0,
havn, Skodsborggade 6, 2200 København N.
ARL-0-AR-EKSPR-Nøp-TGN-321, ver. 2.0,
Ejendommen har ikke tidligere været besigtiget.
ARL-0-AR-EKSPR-Nøp-TGN-331, ver. 2.0,
Servitut:
Bilag 1 Servitut om boret tunnel,
Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens
og Arealfortegnelse Nørrebro, nr. 4, ARL-0-ARsikkerhed.
EKSPR-Nø-FOR-010, vers. 2.0 af 6. april 2018 med
tilhørende ekspropriationsplaner
Ejendomme v/ Nørrebro
St. 8.859 – 8.887 h.s.

ARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN-311, ver. 2.0,

Matr. nr. 14cs Utterslev, København, Bregnerødgade ARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN-321, ver. 2.0,
6. 2200 København N,
ARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN-331, ver. 2.0,
Ejendommen har ikke tidligere været besigtiget.
ARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN-332, ver. 2.0,
Servitut:
Bilag 1 Servitut om boret tunnel.
Der eksproprieres ret til pålæg af servitut om metroens
Fremkomne bemærkninger på det indledende
sikkerhed.
møde
Ekspropriation
Metroselskabet gennemgik projektet og oplyste om
Kst. kommissarius fremlagde brev af 21. april 2009 baggrunden for pålæg af servitutter på naboejendomfra Transportministeriet, hvori der er givet bemyndi- mene. Servitutterne pålægges for at sikre, at der i
gelse til at foretage ekspropriation. Endvidere frem- fremtiden ikke forekommer aktiviteter, der nedsætter
lagde kst. kommissarius brev af 23. maj 2018 inde- sikkerheden for metroen og dens brugere. Det blev opholdende de fornødne bemyndigelser til at foretage lyst, at formålet med servitutterne ikke er at hindre nyekspropriation.
opførelse af byggeri eller til- og ombygning af ejendommene, der pålægges servitut, men at sikre at visse
Kommissarius fremlagde endvidere Arealfortegnelse
typer af byggeri på ejendommene sker i en dialog melNuuks Plads, nr. 8, ARL-0-AR-EKSPR-Nup-FORlem ejerne og Metroselskabet.
015, vers. 2.0 af 2. maj 2018 med tilhørende ekspropriationsplaner
Metroselskabet oplyste, at servitutterne er udformet
efter samme principper som ved de tidligere metroetaARL-0-AR-EKSPR-Nup-TGN-311, ver. 2.0,
per. Overordnet set er belastningsbestemmelserne og
ARL-0-AR-EKSPR-Nup-TGN-321, ver. 2.0,
udgravningsbestemmelserne på ejendommene over
metroanlægget lempet i forhold til tidligere bestemARL-0-AR-EKSPR-Nup-TGN-331, ver. 2.0,
melser, hvilket bl.a. skyldes, at Cityringen udføres i en
teknisk forbedret konstruktion.
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Som følge af erfaringer fra byggeaktiviteter m.v. på
ejendomme omkring de eksisterende metrostrækninger indeholder de nye servitutter bestemmelser om vibrationspåvirkninger fra arbejder på de omkringliggende ejendomme. Bestemmelserne svarer til de generelle vejledninger for beskyttelse mod bygningsskader i forbindelse med vibrationsgenerende arbejde angivet i Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfrekvent 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 servitutter 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 metroens tunneler.
Metroselskabet oplyste endvidere, at servitutbestemmelserne for mange ejendomme er så lempelige, at de
i et vist omfang giver mulighed for at opføre yderligere etager på ejendommen, opsætte altaner, udgrave
kælderen, etablere parkeringspladser og tilplante gårdmiljøer. 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.
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Servitut om boret tunnel
Servitut om boret tunnel omfatter bestemmelser om
belastningsbegrænsning, dybde-/ udgravningsbegrænsning og vibrationsbegrænsning.
Belastningsbegrænsningen betyder, at arealet inden
for en afstand af 17 eller 25 meter fra midten af nærmeste tunnelrør ikke må belastes med mere en 120
kPa, svarende til belastningen fra en 6-7 etagers bygning.
Bestemmelsen gælder dog kun ved nyopførelse af
bygninger. Eksisterende konstruktioner kan blive stående på ejendommene, ligesom genopførelse af eksisterende konstruktioner er tilladt. Bestemmelserne
gælder under opførelse og i forhold til det endelige
byggeri.
Ud over 120 kPa tillades der midlertidig punktbelastning på maksimalt 1.500 kN over et areal på mindst
1,4 meter x 1,4 meter, hvilket ca. svarer til en punktbelastning på op til 150 ton.

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 overside. I større afstand end 8 meter fra tunnelrørenes
centerlinje kan der dog altid etableres pæle, når der
Metroselskabet gennemgik herefter de enkelte typer forinden er fremsendt en nærmere specificeret skriftlig
servitutter:
dokumentation til Metroselskabet om etableringen af
pælene eller den efterfølgende overførte belastning til
Servitut om metroens sikkerhed
pælene ikke skader metrokonstruktionen og når MeDet fremgår af de til arealfortegnelserne tilhørende
troselskabet skriftligt har meddelt godkendelse heraf.
tegningsbilag, hvilke ejendomme der er berørt af de
enkelte bestemmelser i nedenstående. Tegningsbila- Vibrationsbegrænsningen betyder, at der inden for en
afstand af 17 eller 25 meter fra midten af nærmeste
gene angiver den enkelte zones udstrækning.
tunnelrør ikke må udføres arbejder, der kan påføre meI servitutterne henvises/refereres der flere steder til en
trokonstruktionen vibrationer med hastigheder på
nærmere angiven ”kote”. Metroselskabet gennemgik
mere end 20 mm/s målt det mest kritiske sted. Der skal
indledningsvist definitionen af en ”kote” til brug for
af ejeren foretages en vurdering af, hvorvidt grænseforståelsen af servitutteksten. Koterne i nedennævnte
værdien vil blive overskredet inden et vibrationsgeneservitutter er højdeangivelser i forhold til normalvandrende arbejde iværksættes. Denne vurdering skal
standen i 1990 (højdesystem DVR90 – ”Dansk vertifremsendes til Metroselskabet til skriftlig godkenkal Reference 1990”). Kote 0 svarer til dansk middeldelse. Metroselskabet kan som vilkår for godkendelse
vandstand, hvorfor terrænet oftest ligger i ”plus-kote”.
af sådanne arbejder kræve monitering iværksat.
Terrænet over stationen ved Nuuks Plads ligger ca. i
kote (+) 8,2 meter, terrænet over stationen ved Nørre- Bestemmelserne svarer til de generelle vejledninger
bros Runddel ligger ca. i kote (+) 9,6 meter, terrænet for beskyttelse af bygningsskader i forbindelse med
over skakten ved Nørrebroparken ligger ca. i kote (+) vibrationsgenererende arbejde fra Miljøstyrelsens ret8,8 meter og terrænet over station ved Nørrebro ligger ningslinjer jf. ovenfor.
ca. i kote (+) 8,5 meter.
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AR-EKSPR-Nør-TGN-321. Det bemærkes, at der for
hver enkelt ejendom er angivet en specifik terrænkote
Servitut om metrostation og -skakt omfatter bestemog/eller en maksimal udgravningskote.
melser om belastningsbegrænsning, dybde-/ udgravningsbegrænsning, vibrationer, oplag, gasledninger, I zonen over metrokonstruktionen (B1) tillades udledninger med brandfarlige væsker, vagabonderende gravning til for ejendommene en specifik angivet kote.
strømme/potentialudligning og/eller beplantning.
Der kan dog håndgraves til oversiden af metrokonstruktionen.
Denne servitut pålægges de stationsnære ejendomme
(omfatter 11 ejendomme i Arealfortegnelse, Nørrebro I zonerne B2, B2T, B3 og B3T tillades for de fleste
nr. 4, 3 ejendomme i Arealfortegnelse, Nørrebros ejendomme udgravning indtil 8 meter under terræn.
Runddel nr. 3 og 12 ejendomme i Arealfortegnelse, Hvis metrokonstruktionen ligger særligt højt, kan udNuuks Plads nr. 8) og de ejendomme, der ligger tæt på gravningsbestemmelsen være begrænset yderligere,
skakten ved Nørrebroparken (omfatter 9 ejendomme i hvilket fremgår i arealfortegnelsen under de respekArealfortegnelse, Nørrebroparken nr. 4).
tive ejendomme.
Servitut om metrostation/-skakt

Belastningsbegrænsning, jf. tegning ARL-0-AR-EKSPR-Nøp-TGN-311, tegning ARL-0AR-EKSPR-NøTGN-311, tegning ARL-0AR-EKSPR-Nup-TGN-311
og tegning ARL-0AR-EKSPR-Nør-TGN-311 gælder
for to forskellige zoner (A1 og A2). For Nørrebroparken, jf. tegning ARL-0AR-EKSPR-Nøp-TGN-311 er
zone A1 delt op grundet forskelle i terrænet. I zonen
(A1) over og op til 2 meter fra yderkant af metrokonstruktionen og op til 5 meter fra yderkant af ikke-dybe
konstruktioner tillades ikke en belastning over 20 kPa,
hvilket svarer til belastningen fra en let bygning på ca.
2 etager på jorden 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. 2 nævnte. Derudover tillades en midlertidig belastning på 800 kN (svarende til ca. 80 ton), hvilket
f.eks. kan være et støtteben på en kran. Den midlertidige belastning må dog ikke finde sted samtidig med
den permanente belastning eller trafik.
For Nørrebro gælder, at i zonen fra 2 meter fra yderkant konstruktionen og ud til 23 meter derfra (A2) tillades en belastning på 120 kPa svarende til belastningen fra en 6-7 etagers bygning. Udover 120 kPa tillades en midlertidig belastning på 1500 kN (svarende til
ca. 150 tons). Den tilsvarende zone strækker sig ud til
22 meter fra yderkant af metrokonstruktionen på Nuuks Plads og Nørrebros Runddel. For Nørrebroparken
strækker zonen sig fra 2 meter fra yderkant af metrokonstruktionen og ud til 38 meter derfra.

I zonerne B2 og B2T skal det ved udgravning m.v. sikres, at jord- og vandtryk på metrokonstruktionen ikke
ændres mere end ved en uafstivet udgravning op til 2,5
meter under terræn.
I zonerne B3 og B3T skal det ved udgravning m.v. sikres, at jord- og vandtryk på metro-konstruktionen ikke
ændres mere end ved en uafstivet udgravning op til 5
meter under terræn.
Nedenstående bestemmelser vedrørende vibrationer,
oplag, gasledninger, ledninger med brandfarlige væsker, vagabonderende strømme/potentialudligning
samt beplantning relaterer til tegningerne ARL-0-AREKSPR-Nøp-TGN-331, ARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN-331, ARL-0-AR-EKSPR-Nup-TGN-331 og ARL0-AR-EKSPR-Nør-TGN-331.
Vibrationsbegrænsningen indebærer, 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. Metroselskabet kan som vilkår for godkendelse
af sådanne arbejder kræve monitering iværksat.

Ved anlægsaktiviteter som ramning eller vibrering af
spuns eller pæle samt sprængninger, skal metroens
station moniteres. Sædvanlige mindre vedligeholdelsesarbejder og mindre anlægsarbejder som f.eks. etabBestemmelserne gælder dog kun ved nyopførelse af lering af flisebelægninger på gang- og opholdsarealer,
bygninger. Eksisterende konstruktioner kan blive stå- er ikke omfattet af servitutten.
ende på ejendommen, ligesom genopførelse af eksi- Bestemmelserne svarer til de generelle vejledninger
sterende konstruktioner er tilladt.
for beskyttelse af bygningsskader i forbindelse med
Dybde-/ udgravningsbegrænsning gælder i zonerne
B1, B2, B2T, B3 og B3T, jf. tegning ARL-0-AR-EKSPR-Nøp-TGN-321, ARL-0-AR-EKSPR-Nø-TGN321, ARL-0-AR-EKSPR-Nup-TGN-321 og ARL-0-

vibrationsgenererende arbejde fra Miljøstyrelsens retningslinjer jf. ovenfor.
Bestemmelser om oplag indebærer, at der inden for en
afstand 6 meter fra yderkanten af den underjordiske
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metrokonstruktion ikke må anbringes tanke til opbevaring af brandfarlige væsker eller ledninger til sådanne tanke eller tankstationer. Inden for 30 meter må
der ikke placeres underjordiske tanke til opbevaring af
brandfarlige væsker eller ledninger til sådanne eller
tankstationer.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor man først pålægger servitutten nu efter selve metroanlægget er etableret.

Bestemmelser om vagabonderende strømme/potentialudligning betyder, at der inden for 1 meter fra ydersiden 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 ledende dele tilsluttet Metroens jordingssystem. Udligningssystemer mellem de to jordingssystemer må ikke
etableres.

viteter ud over dette råderum, der vil give anledning
til dialog m.v. Der skal være tale om et meget stort
byggeri, før dette råderum overskrides. Til brug for
dispensationsprocessen og dialog i øvrigt, er der etableret en tredjepartsorganisation hos Metroselskabet,
hvor man kan forespørge om og have en dialog omkring, hvad der er muligt i relation til metroen ved et
eventuelt byggeprojekt. En bygherre vil primært blive
anmodet om at dokumentere, hvorledes man vil udføre
den del af projektet, der umiddelbart går ud over servituttens råderum. Dette vil indebære noget skriftveksling, og projektet vil blive bemandet alt efter byggeprojektets omfang og behov. Den tidsmæssige
ramme vil afhænge af, hvor gode ansøgere m.v. er til
at oplyse deres sag fuldt ud. Metroselskabet opfordrede i denne forbindelse til, at man så tidligt i processen som muligt kontakter Metroselskabet, så man hurtigst muligt kan kortlægge behovet og omfanget for
den videre dialog.

Metroselskabet oplyste, at den endelige servituttekst
er udformet på baggrund af metroens konstruktion,
geologiske forhold m.v., som man først endeligt kenBestemmelser om gasledninger indebærer, at der in- der, når projektet er nået til et vist stadie. Det er alminden for en afstand af 30 meter målt vandret fra den delig praksis for alle større infrastruktur-projekter.
underjordiske metrokonstruktion ikke må placeres
Der blev endvidere stillet spørgsmål om, hvorvidt sergasledninger med overtryk over 4 bar. Gasledninger
vitutten tillader at foretage udnyttelse af tagetager.
med et overtryk på maksimalt 4 bar kan etableres efter
forudgående godkendelse. Der kan etableres udendørs Metroselskabet oplyste, at dette som udgangspunkt vil
gasledninger med et overtryk på maksimalt 0,026 bar være muligt, men hvis man er i tvivl om, hvorvidt man
uden Metroselskabets godkendelse, såfremt indvendig er inden for servituttens råderum, er man meget velkommen til at kontakte Metroselskabet med henblik
diameter er maksimalt 70 mm.
på dialog herom.
Bestemmelser om ledninger med brandfarlige væsker
indebærer, at der inden for en afstand af 30 meter målt Der blev stillet spørgsmål til, hvordan dispensationsvandret fra kanten af den underjordiske metrokon- processen foregår.
struktion ikke må placeres ledninger til transport af Metroselskabet anførte indledningsvist, at servitutten
brandfarlige væsker med et flammepunkt på 21 grader giver et råderum, hvor man ikke behøver at gå i dialog
celsius eller derunder (eksempelvis benzin).
med Metroselskabet, hvorefter det alene vil være akti-

Bestemmelser om beplantning betyder, at inden for en
afstand for 30 meter fra den underjordiske metrokonstruktion kan beplantning forlanges fjernet, hvis det
vurderes at være til fare for Metroens passagerer eller
drift. I tilfælde af beskæring eller fældning skal der
træffes 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 m.m. både permanent og
midlertidigt skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger således, at der ikke kan ske nedstyrtning af last
m.v. til fare for personer, som opholder sig på stationen eller på stationspladsen.

Metroselskabet oplyste endvidere, at servitutterne, der
er pålagt den nuværende metro, ikke har givet anledning til problemer i forhold til gennemførelse af byggeprojekter m.v., men i forbindelse med Cityringen
bevæger man sig ud i mere udbygningsmodne områder af byen, herunder Nordhavnen, hvorfor selskabet
Efter Metroselskabets gennemgang af de pågæl- allerede nu har optimeret deres processer for så vidt
dende servitutter, havde de fremmødte borgere angår den dialog, der skal foregå m.v.
mulighed for at stille uddybende spørgsmål m.v.:
Metroselskabet blev anmodet om at fremlægge eksempler på dokumentation, så en rådgiver ved, hvad
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det er man skal dokumentere og hvor meget det i givet der skal afholde udgiften til (yderligere) dokumentatifald vil koste.
on, såfremt Metroselskabet skal have yderligere dokumentation end den, der skal indsendes til kommunen.
Metroselskabet anførte, at de ikke på nuværende tidspunkt har lavet sådanne eksempler, men at de vil over- Metroselskabet oplyste, at en sådan udgift påhviler
veje at gøre det. Det blev dog hertil bemærket, at typen ejendommen.
og omfanget af dokumentation vil afhænge af de enKst. Kommissarius anførte i denne forbindelse, at
kelte projekter, og i mange tilfælde vil et projekt
kommissionen alene erstatter aktuelle tab. Det er et
kunne rummes inden for grænserne af servituttens rågenerelt erstatningsretligt princip, at der skal foreligge
derum, hvorfor der slet ikke vil blive behov for en diet aktuelt og dokumenteret tab, førend der ydes erstatalog med Metroselskabet.
ning. Kst. Kommissarius oplyste endvidere, at serviDer blev stillet spørgsmål til, hvorvidt man skal kon- tuterstatningerne fra den nuværende metro har været
takte Metroselskabet, såfremt man skal have sat et al- genstand for prøvelse ved Taksationskommissionen,
mindeligt stillads op til eksempelvis vinduespudsning hvor erstatningerne, og herunder erstatningsniveauet,
er blevet stadfæstet.
m.v.
Metroselskabet oplyste, at det er det klare udgangspunkt, at stillads til vinduespudsning og lignende normalt ikke giver problemer i henhold til servitutten.
Hvis der skal stilles et stillads op, vil dette ofte foregå
på vejareal, hvorfor man i øvrigt skal kontakte kommunen for tilladelse hertil.

Repræsentant for tre ejendomme, advokat Charlotte
Castenschiold anførte i denne forbindelse, at servitutteksten skal tilrettes, således at det fremgår, at Metroselskabet skal dække de ekstra omkostninger, der
måtte komme som følge af servituttens bestemmelser,
herunder belastningsberegninger, der ikke er et krav i
et almindeligt byggeandragende.

Der blev endvidere stillet spørgsmål om, hvorvidt der
foreligger eksempler på, hvilket materiel man kan Metroselskabet oplyste bl.a. hertil, at servitut om mehave stående i forhold til punktbelastningen.
troens sikkerhed, herunder servitutteksten er baseret
på det, der er gældende for servitutterne, der er pålagt
Metroselskabet anførte, at man ikke ensidigt kan fastnaboejendommene til den nuværende metro.
lægge, hvilke typer materiel, der kan rummes inde for
grænsen for punktbelastning, da det både afhænger af Metroselskabet har ved brev af 6. juli 2018 til advokaselve materiellet og vægten af de emner, som materi- ten og ekspropriationskommissionen gentaget og udellet skal kunne bære/løfte eksempelvis ved kranar- dybet deres svar og har i denne forbindelse bl.a. anført,
bejde. Udlejere af kraner, stilladser m.v. kender dog at de ejendomme, der pålægges servitut om metroens
de tekniske specifikationer for deres materiel, hvorfor sikkerhed, som altovervejende hovedregel er fuldt beman i første gang kan rådføre sig med dem. Herudover byggede, og servitutten har ikke nogen betydning for
er man altid velkommen til at kontakte Metroselska- eksisterende byggeri. Servitutten er heller ikke til hinbet, hvis man er i tvivl.
der for en fremtidig opførelse og fundering af et byggeri svarende til det eksisterende. Det er alene, hvis
Der blev af flere fremmødte stillet spørgsmål til erstatejeren påtænker at bebygge eller anvende ejendomning for pålæg af servitut. Der henvises til kommissimen anderledes end hidtil, at ejeren skal være oponens bemærkninger herom nedenfor.
mærksom på servitutten og dennes restriktioner.
I denne forbindelse blev der endvidere stillet spørgsDer er opbygget en tredjepartsorganisation, som bemål til, hvilke erfaringer man har fra den nuværende
svarer henvendelser og yder den fornødne vejledning.
metro, herunder om den tilkendte servituterstatning
Det forventes naturligvis, at ejeren kan redegøre for
har været dækkende for de udgifter, som ejendomden ønskede ændring af ejendommen ved fremlægmene eventuelt måtte have haft i forbindelse med udgelse af et byggeprojekt eller lignende, men Metroselgifter til dokumentation m.v.
skabet vejleder ejeren vederlagsfrit i rimeligt omfang.
Metroselskabet oplyste, at langt de fleste sager eller
Metroselskabet har endvidere bemærket, at det siden
henvendelser ikke munder ud i, at der skal fremsendes
kommissionen fastlagde principperne for erstatningsdokumentation, hvorefter der ikke er udgifter til dokufastsættelse ved pålæg af sikkerhedservitutter for Ørementation.
stadsbanen har været en forudsætning, at MetroselskaEn fremmødt repræsentant oplyste, at de i deres ejen- bet stiller sin tredjepartsorganisation til rådighed for
dom var bekendte med, at taget formentligt skal skif- fornøden vejledning.
tes inden for de næste 3-5 år. Der blev spurgt til, hvem
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Der blev stillet spørgsmål til, om servitutten påvirker 1998-2003 bl.a. angivet følgende betragtninger (udejendomsvurderingen.
pluk):
Kst. Kommissarius oplyste, at erfaringen viser, at ser- Servitutrettighederne over de berørte ejendomme ervitutterne ikke påvirker ejendomsvurderingen for de hverves i form af en ekspropriation, hvoraf følger, at
der skal udbetales erstatning for ethvert tab, der forberørte ejendomme.
årsages ved servitutpålægget. Forårsager servitutpåYderligere fremkomne bemærkninger og spørgsmål
lægget intet tab, er der ingen krav på erstatning.
vedrørende enkeltejendomme m.v. er medtaget under
Det almindelige udgangspunkt for afgørelse af dette
de respektive ejendomme.
spørgsmål vil være, om der ved servitutpålægget sker
Kommissionen
nogen begrænsning i opretholdelse og vedligeholdelse
Kommissionen skal indledningsvis bemærke, at servi- af den bestående tingenes tilstand eller en sandsynlig
tutteksten i høj grad ligner servitutteksten, der er på- fremtidig udnyttelsesmulighed. Dersom der ikke bliver
lagt naboejendomme til den nuværende metro, dog sådanne begrænsninger, således at servitutpålægget
med lempelser, herunder i forhold til belastningsbe- ikke indebærer noget tab, der skal erstattes, finder
grænsning på ejendommene. Servitutterne og servitut- Kommissionen, at der i relation til servitutpålægget
erstatningerne for den nuværende metro er i øvrigt ble- alene bliver tale om at yde en mindre erstatning for
vet prøvet ved Taksationskommissionen. Der er såle- den ulempe, som selve tinglysningen af servitutten
des tale om en gennemprøvet ordning, som efter erfa- medfører.
ringen fungerer. Kommissionen finder ikke, at der
Det er Kommissionens opfattelse, at der - med ganske
skal ske ændringer heri og skal henvise til, at Metrofå undtagelser - ikke ved pålæg af servitutterne er sket
selskabet har etaberet et tredjepartssystem, som yder
en værdiforringelse af ejendommene. Den regulering,
nødvendig vejledning. Metroselskabet vil naturligvis
som allerede gælder for udnyttelsen af de ejendomme,
heller ikke kunne kræve penge for at indgå i en hjælder pålægges servitut til beskyttelse af Metroens statipende dialog med lodsejerne omkring hvorvidt der
oner og skakte m.v., indebærer, at metrobeskyttelsesoverhovedet skal fremsendes beregninger til Metroservitutten i realiteten kun lægger meget begrænsede
selskabet, og hvad disse beregninger nærmere skal inrestriktioner på langt de fleste af de berørte ejendeholde eller klarlægge.
domme. Yderligere udnyttelse, eller anden udnyttelse,
Det bemærkes, at indholdet og omfanget af servitutbe- er i meget betydelig grad begrænset af en række andre
stemmelserne, der bliver pålagt de enkelte ejendomme forhold og anden retlig regulering end metrobeskytførst og fremmest afhænger af to forhold: typen af me- telsesservituttens tilstedeværelse. Det gælder således
trokonstruktion, der skal beskyttes og hvor langt, der med hensyn til Kommuneplanens generelle begrænser fra ejendommen til den pågældende metrokonstruk- ning om byggeri i højden – at der højst må bygges 4tion.
5 etager i de historiske bydele og 5-6 etager i brokvarKommissionen har som nævnt i forbindelse med på- tererne - hvortil kommer planbestemmelser om bebyglæg af de tidligere metroservitutter i 1998-2003 fast- gelsesprocenter, hvis helt overvejende træk er, at den
lagt nogle principper for erstatningsfastsættelsen. Der meget omfattende udnyttelse, der finder sted vedrøhenvises til praksis fra tidligere, herunder forhand- rende de enkelte ejendomme, udelukker yderligere
lingsprotokollen for Anlæg af Ørestadsbanen bl.a. 3., byggeri. Endelig sætter fredningsbestemmelser og be37., 48., 51. og 52. hæfte og forhandlingsprotokollen stemmelser om bevaringsværdighed i sig selv klare
for Anlæg af Frederiksbergbanen, bl.a. 3., 30., 32. og begrænsninger for byggeri og ændringer af eksiste36. hæfte. Der henvises endvidere til forhandlingspro- rende tilstande. Servitutten forhindrer ikke, at der kan
tokollen vedrørende pålæg af servitutter for transfer- genopføres et byggeri der svarer til det eksisterende
tunnel og metrotrappe ved Nørreport Station, 1. hæfte, på de berørte ejendomme.
fra forretningen den 13. november 2017. Endelig henvises til ekspropriationskommissionens ankeinstans,
taksationskommissionens, afgørelser i tre sager, alle
vedrørende Ørestadsbanen, KFE 98.303, KFE 01.274
og TA I 6/03.

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

Kommissionen har desuden lagt vægt på følgende geFor så vidt angår behandlingen af de tidligere metro- nerelle forhold i forbindelse med de enkelte typer af
servitutter har ekspropriationskommissionen tilbage i servitutter:
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Belastningsbestemmelsen omfatter nettobelastning i
forhold til frit ubebygget areal. Hvis der er kælder eller sker udgravning til kælder, kan den vægt, som undergrunden lettes for, udnyttes til byggeriet. Endvidere er det oplyst fra anlægsmyndighedens side, at det
er uden problem at ombygge eksisterende tagetage til
beboelse under eksisterende tagkonstruktioner, ligesom der uden dispensation fra belastningsbestemmelserne kan udføres renovering af eksisterende altaner,
opsætning af nye lette altaner, dvs. altaner udført i
materialer som stål og aluminium, etablering af elevatortårne, samt etablering af let facadebeklædning,
forudsat at eventuelle øvrige restriktioner overholdes.
Det er i relation til servituttens bestemmelser om genopførelse af eksisterende bebyggelse på ejendommene
præciseret, at der vil blive givet dispensation til opførelse af et tilsvarende byggeri, uanset om den genopførte bebyggelse som følge af ændringer i gældende
bygningsnormer el. lign. måtte blive tungere end den
nuværende og derved kommer i konflikt med servituttens belastningsbestemmelser. Der er endvidere oplyst, at bygherren ved væsentlige om- eller tilbygninger 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. Bygherren vil derfor i disse tilfælde typisk ikke skulle afholde særlige omkostninger hertil.

lysninger om, at der på ejendommene findes tankanlæg, som er i strid med servitutten. Der kan dispenseres ved anlæg af tankstationer, hvis en række krav er
overholdt.

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 konstruktioner kan genopføres, idet den påtaleberettigede om
fornødent vil meddele dispensation hertil. Bestemmelserne om afstivning af byggegruber er de samme almindelige regler, der gælder for byggegruber i byggeog arbejdsmiljølovgivningen. Bestemmelserne er
medtaget for at henlede opmærksomheden på de underjordiske konstruktioner. Der kan dispenseres fra
bestemmelserne om udgravninger, såfremt det kan dokumenteres, at overskridelsen af bestemmelserne om
udgravninger ikke nedsætter sikkerheden for metroen
og dens brugere.

Det er præciseret, at servituttens bestemmelse om beplantning, kraner/konstruktioner o.l., ligesom servitutbestemmelserne i øvrigt, gælder for installationer
på selve den enkelte lodsejers egen ejendom og ikke
for det, som fx. foretages på eller fra offentligt gadeareal. Her gælder regler, som aftales med vejmyndigheden, som varetager de krav, der stilles i forhold til
metrokonstruktionerne. Det er endvidere oplyst, at fx.
sikkerhed ved opstilling af stilladser aktuelt er reguleret af andre retsregler, der er mindst lige så restriktive
som metroservituttens bestemmelser. Når nærværende
servitut desuagtet ønskes pålagt disse ejendomme, beror det på, at det er nødvendigt for at sikre konsistens
i det sikkerhedskoncept, hvorpå den tekniske udformning 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.

Oplag

Kommissionens vurderinger

Kældertanke betragtes ikke som underjordiske, hvis
blot man umiddelbart kan inspicere tankens bund. Det
er oplyst, at der ikke i forbindelse med anlægsmyndighedens henvendelser til lodsejerne er fremkommet op-

Som nævnt under de generelle forhold er det Kommissionens opfattelse, at der - med ganske få undtagelser
- ikke ved pålæg af servitutterne er sket værdiforringelse af ejendommene. Da servitutpålægget ikke inde-

Ledninger, brandfarlige gasser
Kravene rammer i praksis ikke de normale gasledninger 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 nuværende gasledningssystem. Sådanne systemer findes
næppe i Danmark i dag. Der er mulighed for dispensation.
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 grunden.
Beplantning / kraner / konstruktioner
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bærer 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.
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laves fundament til kælder ud over de 8 m. For begrænsninger 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.

For tunnelservitutten fastsættes en erstatning på 1.000 Ved ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, forudkr. (servitutbestemmelser om belastning og/eller ud- sættes ulempeerstatningen ydet med 1.000 kr. pr.
gravning).
”moderejendom”, uanset at tinglysning sker på hvert
ejerlejlighedsblad i tingbogen.
For de ejendomme, der ikke pålægges bestemmelser
om oplag, ledninger og potentialudligning finder Kommissionens generelle betragtninger vedrøKommissionen, at ulempeerstatningen som hovedre- rende erstatningsprincipper.
gel passende vil kunne fastsættes til 1.000 kr. svarende
Kommissionen finder, at de principper, som kommistil, hvad der er fastsat for de almindelige tunnelservisionen fastlagde i forbindelse med de oprindelige metutter. For ejendomme, der pålægges bestemmelser
troservitutter også skal finde anvendelse for så vidt anom oplag, ledning m.v., men ikke om belastning og udgår pålæg af servitutter vedr. Cityringen, herunder
gravning, er erstatningen ligeledes fastsat til 1.000 kr.
også vedrørende strækningen, der behandles ved
Hvis der er bestemmelser for begge kategorier er erdenne forretning.
statningen fastsat til 2.000 kr.
Metroselskabet har oplyst, at servitutterne om metroKommissionen er dog opmærksom på, at servituttens
ens sikkerhed overordnet set er lempet specielt vedrøtilstedeværelse kan medføre visse mindre ulemper
rende belastningsbestemmelser og udgravningsbefremover, idet tilstedeværelsen fordrer en vis agtpågistemmelser i forhold til de tidligere pålagte metroservenhed fra ejernes side og evt. henvendelse til den påvitutter vedrørende Ørestadsbanen og Frederiksbergtaleberettigede ved større ændringer på ejendommen.
banen, idet Cityringens tunnel- og stationskonstruktiKommissionen finder, at der for visse ejendomme fo- oner m.v. er forstærket i forhold til de tidligere udførte
religger nogle særlige forhold vedrørende begræns- konstruktioner.
ninger i belastninger og udgravninger, som bør udløse
I forhold til de tidligere metrostrækninger pålægges til
en noget større ulempeerstatning end anført ovenfor.
beskyttelse af Cityringen tillige bestemmelser om viKommissionen har (som hovedregel fundet), at der i
brationer. Metroselskabet har i denne forbindelse opdisse tilfælde bør ydes et beløb på 5.000 kr. (ud over
lyst, at der er tale om bestemmelser, der allerede skal
den almindelige erstatning på 1.000 kr. eller 2.000
overholdes i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger
kr.).
om vibrationer Orientering fra Miljøstyrelsen nr.
Det er Kommissionens opfattelse, at der for de ejen- 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i
domme som pålægges maksimale belastningsbegræn- eksternt miljø”, men at det på baggrund af erfaringer
sninger for hele ejendommen på 90 kPa eller derover, fra de eksisterende metrostrækninger ud fra et sikkerikke kan være tale om er en reel restriktion ud over hedsmæssigt synspunkt har vist sig hensigtsmæssigt at
hvad der i forvejen gælder, idet servitutten her tillader indskrive bestemmelserne i servitutten, så ejendomsbyggeri på mellem 6-9 etager eller derover, og det ejerne på strækningen er opmærksom herpå.
uden indregning af kælder. For disse gives derfor norDet er herefter kommissionens opfattelse i lighed med
mal ulempeerstatning, som beskrevet ovenfor. For
tidligere, at pålæg af metroservitutterne generelt set
ejendomme, der helt eller delvist pålægges belastikke medfører nogen reel begrænsning i ejernes råden
ningsbegrænsninger under 90 kPa, er der sket en inog den fremtidige udnyttelse af de omhandlede ejendividuel bedømmelse.
domme, ligesom servitutpålæggene ikke medfører en
Lignende tankegang ligger bag erstatningsberegnin- forringelse af ejendomsværdien. Der henvises til
gen ved udgravningsservitutten, således at ejendomme ovennævnte betragtninger, herunder kommissionens
hvor der må graves eller bores dybere end 8 m under erstatningsprincipper vedrørende de tidligere pålagte
terræn, ikke i fremtiden må antages af få nogen ulej- metroservitutter.
lighed med hensyn til bestemmelsen. Det er oplyst, at
I forhold til de oprindelige metroservitutter vedrøder i disse tilfælde typisk vil være plads til 2 kælderrende Ørestadsbanen og Frederiksbergbanen, som er
etager á 3,5 m, som svarer til gennemsnitshøjden for
pålagt for ca. 15-20 år siden, finder kommissionen
kælderetager i København, og der vil normalt kunne
imidlertid, at ovennævnte takster skal reguleres op under hensyntagen til, at der nu tillige i servitutterne er
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medtaget bestemmelser om vibrationer, samt under der som udgangspunkt tale om særlige (restriktive)
hensyntagen til den almindelige prisudvikling, der har forhold.
været i perioden.
Kommissionen har med baggrund i ovennævnte genKommissionen finder, at den fastsatte erstatning for nerelle betragtninger konkret vurderet alle ejendomme
tunnelservitutten, ligesom tidligere, skal være udtryk på denne strækning for at påse, om der måtte være særlige (restriktive) forhold, som gør sig gældende vedrøfor et grundbeløb/minimumserstatning.
rende den pågældende ejendom, og der er i givet fald
De typer af bestemmelser om belastning, udgravning
sket en særlig individuel bedømmelse af ejendommen.
og vibrationer, der indgår i tunnelservitutten, er også
indeholdt i stationsservitutterne, men stationsservitut- Kommissionen finder på den baggrund, at der for enterne vil desuden typisk også indeholde bestemmelser kelte ejendomme foreligger nogle særlige (restriktive)
om oplag, ledninger m.v. Stationsservitutter vil herud- forhold vedrørende begrænsninger i belastninger og
over ofte være mere restriktive end tunnelservitutten udgravninger, som jf. ovenstående principper bør udmht. belastning og udgravning. Der vil derfor samlet løse en noget større ulempeerstatning end det ovenset – ligesom ved de tidligere metroservitutter – nor- nævnte grundbeløb/minimumserstatning.
malt skulle fastsættes en højere ulempeerstatning ved
Medmindre andet er anført under de enkelte løbepålæg af en stationsservitut end ved pålæg af en tunnumre, foretog kommissionen herefter den rekvirenelservitut grundet, at der er flere restriktioner, som
rede ekspropriation vedrørende de i Arealfortegnelse
skal overholdes og med deraf følgende ulemper med
Nuuks Plads nr. 8, Arealfortegnelse Nørrebros Runden øget opmærksomhed på eventuelle dokumentatidel nr. 3, Arealfortegnelse Nørrebroparken nr. 4 og
onskrav og kontakt til Metroselskabet.
Arealfortegnelse Nørrebro nr. 4 under lb.nre. Laa-002,
Kommissionen har, jf. ovenstående uddrag vedrø- Laa-003, Laa-004, Laa-005, Laa-006 Laa-007, Laarende behandlingen af de tidligere metroservitutter, 008, Laa-009, Laa-010, Laa-011, Laa-012, Laa-013,
konstateret, at der ved pålæg af de tidligere metroser- Laa-014, Laa-018, Laa-019, Laa-020, Laa-023, Laavitutter (2003-niveau) blev anvendt takster på hen- 024, Laa-029, Laa-043, Laa-046, Laa-047, Laa-051,
holdsvis 1.000 kr. (grundbeløb/minimumserstatning) Laa-059, Laa-065, Laa-068, Nør-003, Nør-004, Nørfor pålæg af tunnelservitut, der kun indeholdt bestem- 006, Nør-007, Nør-008, Nør-009, Nør-010, Nør-011,
melser om belastning og udgravning, og for stations- Nør-012, Nør-015, Nør-016, Nør-017, Nør-018, Nørservitutter yderligere 1.000 kr. for bestemmelser om 020, Nør-021, Nør-022, Nør-023, Nør-024, Nør-025,
oplag, ledninger m.v. samt yderligere 5.000 kr. for Nør-026, Nør-082, Nør-083, Nør-084, Nør-085, Nørhver af bestemmelserne om belastning og udgravning, 086, Nør-087, Nør-088, Nør-089, Nør-090, Nør-091,
Nør-092, Nør-093, Nør-094, Nøp-001, Nøp-002, Nøphvis disse indeholdt særlige (restriktive) forhold.
003, Nøp-004, Nøp-005, Nøp-006, Nøp-007, NøpErstatningstakster
010, Nøp-011, Nøp-012, Nøp-013, Nøp-014, NøpKommissionen finder herefter, at erstatningen for på- 015, Nøp-016, Nøp-017, Nøp-018, Nøp-019, Nøplæg af servitutter på Cityringen passende kan fastsæt- 020, Nøp-021, Nøp-026, Nøp-027, Nøp-028, Nøptes til et grundbeløb/minimumsbeløb på 2.000 kr. for 029, Nøp-030, Nøp-031, Nøp-032, Nøp-033, Nøppålæg af servitutbestemmelser om belastning, udgrav- 035, Nøp-036, Nøp-038, Nøp-039, Nøp-040, Nøpning og/eller vibrationer, svarende til tunnelservitut- 041, Nøp-044, Nøp-045, Nøp-046, Nøp-047, Nøpten, samt yderligere et beløb på 1.500 kr. for pålæg af 050, Nøp-059, Nøp-064, Nøp-065, Nøp-066, Nøpservitutbestemmelser om oplag, ledninger m.v. (dvs. 067, Nøp-079, Nø-002, Nø-003, Nø-007, Nø-008, Nø3.500 kr. ved pålæg af begge del-servitutter).
009, Nø-010, Nø-011, Nø-012, Nø-013, Nø-014, Nø015,
Nø-016, Nø-017, Nø-018, Nø-044, Nø-045, NøSåfremt servitutten omhandler særlige (restriktive)
forhold vedrørende begrænsninger i belastning og/el- 047, Nø-048, Nø-049, Nø-050, Nø-051, Nø-052, Nøler udgravning, kan dette udløse en yderligere ulem- 053, Nø-054, Nø-055, Nø-062, Nø-063, Nø-064, Nøpeerstatning på 6.500 kr., eventuel på hver af bestem- 065 og Nø-066 og Nø-085 opførte ejendomme.
melserne om belastning og om udgravning. Kommissionen har bl.a. på baggrund af tidligere praksis fundet, at hvis der pålægges en ejendom servitutbestemmelse om en tilladt maksimal belastning på under 90
kPa og/eller servitutbestemmelse om udgravningsbegrænsning på mindre end 6 meter under terræn, så er
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Lb.nr. Laa-002, matr.nr. 5288 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 16, 2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
København NV, CVR-nr.: 64942212.

Lb.nr. Laa-006, matr.nr. 3762 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 11 m.fl.,
2200 København N
Lb.nr. Laa-007, matr.nr. 3761 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 9, 2200 København N
Administrator: Københavns Ejendomme, Nyropsgade
Ejer: Andelsboligforeningen Serridslevgaard v/ fmd.
1, 5, 1602 København V.
Lena Bodnia, Jagtvej 9, 3. th., 2200 København N,
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
CVR-nr.: 73821517.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Administrator: Nord Ejendomsadministration ApS,
terne.
Kildebakken 1, 2860 Søborg.

Lb.nr. Laa-003, matr.nr. 3168 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Rantzausgade 7070D, 2200 København N
Ejer: A/B Jagtborg, CVR-nr.: 16877719.

Repræsentant for ejendommen oplyste, at ejeren efterfølgende vil være repræsenteret ved advokat Charlotte
Castenschiold. Denne vil på vegne af ejeren fremsende et skriftligt indlæg med ejerens synspunkter og
Administrator: Administration Danmark ApS, Gam- krav.
melsø 4, 5000 Odense C.
Repræsentanten oplyste endvidere, at advokat Charlotte Castenschiold har oplyst repræsentanten, at ejeDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
ren vil få afholdt udgifter til hendes bistand.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parKommissionen skal i denne forbindelse oplyse, at det
terne.
fremgår af ekspropriationsproceslovens § 29, at en erLb.nr. Laa-004, matr.nr. 3306 Udenbys Klædebo statningsberettiget kan få godtgjort nødvendige udgifKvarter, København, beliggende Rantzausgade 72, ter til sagkyndig bistand. Dette afhænger af sagens
2200 København N
genstand, kompleksitet m.v. Det skal understreges, at
Ejer: Birgit Kirstine Kongsted, Charlottenlundvej 21, der ikke er tale om betaling efter regning, men alene
2900 Hellerup.
en godtgørelse.
Administrator: LEA Ejendomspartner A/S, Kobbervej Kommissionen finder ikke, at der skal ydes godtgø8, 2730 Herlev.
relse for sagkyndig bistand under henvisning til, at
ejeren ikke var repræsenteret ved advokat på eksproDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
priationsforretningen samt sagens omfang og komDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- pleksitet på nuværende tidspunkt ikke nødvendiggør
terne.
sagkyndig bistand i form af en advokat.
Lb.nr. Laa-005, matr.nr. 3305 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 12 m.fl.,
2200 København N
Ejer: E 892 – Andelsboligforeningen Jagtvej 12 /
Rantzausgade 74 v/ fmd. Claus Andersen, Jagtvej 12,
2. th., 2200 København N, CVR-nr.: 78962712.

(Der er endnu ikke modtaget et skriftligt indlæg fra
advokaten)
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Administrator: Jantzen & Lund Advokatanpartssel- Lb.nr. Laa-008, matr.nr. 3863 Udenbys Klædebo
skab, Flodvej 73C, Smørumnedre, 2765 Smørum.
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 7, 2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: E/F Jagtvej 7 v/ fmd. Daniel Madsen (ejendomDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- men er opdelt i 9 ejerlejligheder, nr. 1-9), Jagtvej 7, 1.
terne.
th., 2200 København N, CVR-nr.: 32914233.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
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Lb.nr. Laa-009, matr.nr. 3862 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 3-5, 2200
København N
Ejer: A/B Jagtvej 3-5 v/ fmd. Kirsten Bastholm, Jagtvej
5, 4. th., 2200 København N, CVR-nr.: 66891615.

Der henvises til kommissionens bemærkninger herom
ovenfor.

Det blev endvidere anført, at udgifter til monitering,
herunder opsætning af vibrationsmålere m.v., skal afholdes af Metroselskabet. Dette er særligt henset til, at
Administrator: Boligexperten Administration A/S, Ve- Metroselskabet ikke har været villige til at opsætte sådanne i anlægsperioden, hvorfor naboerne til metroen
sterbrogade 12, 4., 1620 København V.
ikke skal pålægges udgifter hertil.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Advokat Charlotte Castenschiold anførte endvidere, at
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parhun finder der er fejl i stationeringsangivelsen for
terne.
ejendommen.
Lb.nr. Laa-010, matr.nr. 3854 Udenbys Klædebo
Metroselskabet oplyste i denne forbindelse, at statioKvarter, København, beliggende Jagtvej 1, 2200 Køneringsangivelsen af ejendommen i arealfortegnelsen
benhavn N
udtrykker den maksimale udstrækning af ejendomEjer: E/F Ågade 112 - Jagtvej 1, (ejendommen er opmen, mens stationeringen af servitutten udtrykker den
delt i 20 ejerlejligheder, nr. 1-20), CVR-nr.:
maksimale udstrækning af servitutten for lokaliteten.
85394517.
Metroselskabet anførte, at der ikke var fejl i arealforAdministrator: Hupfeld & Hove Advokataktieselskab,
tegnelsen, og at man i øvrigt ikke var enige i advokaViemosevej 62, 2610 Rødovre.
tens betragtninger.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Kommissarius bad i tilknytning hertil Metroselskabet
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- om ligeledes at fremsende et skriftligt indlæg i sagen.
terne.
Metroselskabet har ved brev af 6. juli 2018 til komLb.nr. Laa-011, matr.nr. 2105 Udenbys Klædebo missionen og advokat Charlotte Castenschiold bl.a.
Kvarter, København, beliggende Nuuks Plads 2, 2200 anført, at servituttens bestemmelser om vibrationer reKøbenhavn N
laterer sig til, at man skal udføre større konstruktionsEjer: Statens Ejendomssalg A/S, Gammel Kongevej arbejder op sin ejendom. Det drejer sig om anlægsak60, 6., 1850 Frederiksberg C, CVR-nr.: 20544848.
tiviteter som ramning, vibrering af spuns eller pæle og
sprængninger samt ved forøgelse, tilbygning eller
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
større ombygning af eksisterende konstruktioner samt
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- under opførelse og drift af nye konstruktioner.
terne.
Selv ved en større ombygning af ejendommen, vil der
Lb.nr. Laa-012, matr.nr. 2272 Udenbys Klædebo ikke nødvendigvis opstå krav om vibrationsmåling,
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 6 m.fl., 2200 idet dette beror på en konkret vurdering af, om grænKøbenhavn N
seværdien på 5 mm/s vil blive overskredet ved det akEjer: Andelsboligforeningen Jagtvej 6 /Hiort Loren- tuelle påtænkte arbejde. Det bemærkes i øvrigt, at vizensgade 31, CVR-nr.: 25077083.
brationsbestemmelserne er i overensstemmelse med
Administrator: ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadmini- Miljøstyrelsens allerede gældende retningslinjer for
stration A/S, Købmagergade 60, 3., 1150 København beskyttelse af bygningsskader af eksisterende konstruktioner under opførelse og drift af nye konstruktiK.
oner, jf. også ovenfor.
Advokat Charlotte Castenschiold oplyste, at hun vil
fremsende skriftligt indlæg med synspunkter og krav (Der er endnu ikke modtaget et skriftligt indlæg fra
advokaten).
vedrørende ejendommen.
Charlotte Castenschiold anførte i denne forbindelse, at Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
servitutteksten skal tilrettes, således at det fremgår, at Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parMetroselskabet skal dække de ekstra omkostninger, terne.
der måtte være som følge af servitutten, herunder belastningsberegninger, der ikke er et krav i et almindeligt byggeandragende.
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Lb.nr. Laa-013, matr.nr. 2271 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Hiort Lorenzens
Gade 29, 2200 København N
Ejer: Martin Lavesen, Strandmarken 3A, 3050 Humlebæk.

Lb.nr. Laa-020, matr.nr. 2273 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 4, 2200 København N
Ejer: Jagtvej 4 ApS, c/o Allan Nørgaard, Bøge Alle 2,
9000 Aalborg, CVR-nr. 26129079.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Administrator: ProDomus, Boulevarden 11, 9000
Aalborg.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Lb.nr. Laa-014, matr.nr. 2409 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Hiort Lorenzens
Gade 25-27, 2200 København N
Ejere: Anette Engbjerg, Frederiksdalsvej 220, 2830
Virum og Birgitte Fisker Christensen, Åbrinken 63,
2830 Virum.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Laa-023, matr.nr. 1901 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 34 m.fl.,
2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
Administrator: Administrea ApS, Hørkær 63, 2730 København NV, CVR-nr.: 64942212.
Herlev.
Administrator: Københavns Ejendomme, Nyropsgade
1, 5, 1602 København V.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
terne.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parLb.nr. Laa-018, matr.nr. 2008 Udenbys Klædebo terne.
Kvarter, København, beliggende Ågade 108, 2200
Lb.nr. Laa-024, matr.nr. 3835 Udenbys Klædebo
København N
Kvarter, København, beliggende Hans Tavsens Gade
Ejer: Andelsboligforeningen Ågade 108 v/ fmd. René
40, Park, 2200 København N
Jakobsen, Ågade 108, 2. th., 2200 København N,
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
CVR-nr. 33679947.
København NV, CVR-nr.: 64942212.
Administrator: Cubus Administration ApS, DronninAdministrator: Teknik Og Miljøforvaltningen, Njalsgens Tværgade 30, 1302 København K.
gade 13, 2300 København S.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Metroselskabet oplyste, at man efter dialog med KøDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- benhavns Kommune ønsker at frafalde anmodning om
ekspropriation, da parterne ønsker at indgå teknisk afterne.
tale om forholdet.
Lb.nr. Laa-019, matr.nr. 1889 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 2 m.fl., 2200 Kommissionen godkender Metroselskabets anmodning herom.
København N
Ejer: A/B Åhjørnet, CVR-nr. 20980710.
Lb.nr. Laa-029, matr.nr. 3307 Udenbys Klædebo
Administrator: I/P Administration A/S, Frederiksberg Kvarter, København, beliggende Jagtvej 14-14a, 2200
København N
Allé 15-17, 1820 Frederiksberg C.
Ejer: A/B Jagtvej 14-14a v/ fmd. Rikke Østergaard,
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Jagtvej 14, 2200 København N, CVR-nr. 16294543.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parAdministrator: Vopa Ejendomsadministration ApS,
terne.
Vesterbrogade 124, 3. th., 1620 København V.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
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Lb.nr. Laa-043, matr.nr. 14d Frederiksberg, beliggende Falkoner Alle 112, 2000 Frederiksberg
Ejer: IM2 Ejendomsselskab af 5. JULI 1999 ApS,
Valby Langgade 229, 2500 Valby, CVR-nr.
27612466.

Lb.nr. Nør-003, matr.nr. 6133 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 168,
2200 København N
Ejer: Andelsboligforeningen Uranienborg, CVR-nr.:
16876615.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Administrator: Advokat Carsten Kirstein ApS, Nikolaj
Plads 26, 3., 1067 København K.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Lb.nr. Laa-046, matr.nr. 122f Frederiksberg, del af Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parÅgade, 2000 Frederiksberg
terne.
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
Lb.nr. Nør-004, matr.nr. 6132 Udenbys Klædebo
København NV, CVR-nr.: 64942212.
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 166,
Administrator: Teknik og Miljøforvaltningen, Njals- 2200 København N
gade 13, 2300 København S.
Ejer: A/B Lilienfeldt, CVR-nr.: 30635809.
Da arealet er vej bliver der ikke tale om erstatning.

Administrator: Advokat Carsten Kirstein ApS, Nikolaj
Plads 26, 3., 1067 København K.

Lb.nr. Laa-047, matr.nr. 12n Frederiksberg, beliggende Mariendalsvej 2A, 2000 Frederiksberg
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: TG Brentwood A/S, c/o Thylander Gruppen A/S,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parSundkrogsgade 7, 2100 København Ø, CVR-nr.
terne.
34611025.
Lb.nr. Nør-006, matr.nr. 3674 Udenbys Klædebo
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Kvarter, København, beliggende Thorsgade 3-13,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- 2200 København N
terne.
Ejer: A/B Thorsgade NR 3-13 v/ fmd. Pernille Yde,
Thorsgade 7, 4., 2200 København N, CVR-nr.:
Lb.nr. Laa-051, matr.nr. 12dt Frederiksberg, belig21437328.
gende Dronning Olgas Vej 2, 2000 Frederiksberg
Ejer: Husejerforeningen af 1891, Dronning Olgas Vej Administrator: Skovgaard Alsig Advokater, Overgaden Neden Vandet 9A, 1414 København K.
2A, st. th., 2000 Frederiksberg, CVR-nr. 16421618.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
terne.
Lb.nr. Laa-059, matr.nr. 122c Frederiksberg, beliggende Falkoner Alle 120, 2000 Frederiksberg
Lb.nr. Laa-065, matr.nr. 58æ Frederiksberg, beliggende Falkoner Alle 120, 2000 Frederiksberg
Lb.nr. Laa-068, matr.nr. 58ac Frederiksberg, beliggende Falkoner Alle 120, 2000 Frederiksberg
Ejer: A/B Aahuset v/ fmd. Christian Søndergaard Pedersen, Falkoner Alle 120, 2000 Frederiksberg, CVRnr. 25562267.
Administrator: Boelskifte Advokater Advokataktieselskab, Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Nør-007, matr.nr. 946 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 164 A,
2200 København N
Ejer: ’LILLE’ A/S, Gammel Kongevej 162 A, 1., 1850
Frederiksberg C, CVR-nr.: 14246509.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
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Lb.nr. Nør-008, matr.nr. 947 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 160-162
m.fl., 2200 København N
Ejer: A/B Nørre Thor v/ fmd. Klaus Agnoletti, Thorsgade 1, 3 th., 2200 København N, CVR-nr.: 28204485.
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Lb.nr. Nør-015, matr.nr. 6145 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Uffesgade 6, 2200
København N
Ejer: Detail Byg ApS, Skolegade 7 B, 2., 8000 Aarhus
C, CVR-nr. 29540993.

Administrator: Frede Tellefsen Ejendomsadministra- Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
tion A/S, Frederikssundsvej 26B, 1., 2400 København
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parNV.
terne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Lb.nr. Nør-016, matr.nr. 1589 Udenbys Klædebo
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Kvarter, København, beliggende Uffesgade 2-4 m.fl.,
terne.
2200 København N
Ejer: Ejendomsselskabet DG ApS, Skoldegade 7 B, 2.
Lb.nr. Nør-009, matr.nr. 5987 Udenbys Klædebo
th., 8000 Aarhus C, CVR-nr. 28686714.
Kvarter, København, beliggende Thorsgade 8 A, 2200
København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: E/F Thorsgade 8A & Jagtvej 103A (ejendommen
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parer opdelt i 2 ejerlejligheder, nr. 1 og nr. 2).
terne.
Administrator: Boligforeningen VIBO, Sankt Peders
Lb.nr. Nør-017, matr.nr. 1719 Udenbys Klædebo
Stræde 49A, 1453 København K.
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 150,
2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: A/B Nørrebrogade, CVR-nr.: 15100443.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Administrator: Ejendomsadministrationen 4-B A/S,
Store Kongensgade 67B, 1., 1264 København K.
Lb.nr. Nør-010, matr.nr. 1419 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 158 Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
m.fl., 2200 København N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parEjer: Andelsboligforeningen Nørrebrogade 158 og
terne.
Thorsgade 2-4, 2200 København N, CVR-nr.:
Lb.nr. Nør-018, matr.nr. 171a Udenbys Klædebo
37317403.
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 148,
Administrator: Advokatfirmaet 24B, Store Kongens2200 København N
gade 24B, 1264 København K.
Ejer: E/F Nørrebrogade 148 / Uffesgade 8 (ejendomDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
men er opdelt i 36 ejerlejligheder, nr. 1-34 og 39-40).
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Administrator: Hegnsholdt Ejendomsadministration,
terne.
Lejrevej 52A, 4320 Lejre.
Lb.nr. Nør-011, matr.nr. 1423 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 156,
2200 København N
Lb.nr. Nør-012, matr.nr. 1509 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 154,
2200 København N
Ejer: Morten Charlie Henrik Jerry Lundstrøm, Strandhovedvej 5 A, 4654 Faxe Ladeplads.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Lb.nr. Nør-020, matr.nr. 2515 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 79, 2200 København N
Ejer: Andelsboligforeningen Jagtvej 79, 81, 83, CVRnr.: 83267828.

Administrator: IP Administration A/S, Frederiksberg
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parAllé 15-17, 1820 Frederiksberg C.
terne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
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Lb.nr. Nør-021, matr.nr. 1643 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 77 m.fl.,
2200 København N
Ejer: Merete Christensen, Helgesvej 40, 4000 Roskilde.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Lb.nr. Nør-026, matr.nr. 1162 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Jagtvej 71-73, 2200
København N
Administrator: Advokaternes Ejendomsadministra- Ejer: Jan Søren Holm, Teglholmsgade 6 A, 3. th.,
2450 København SV.
tion A/S, Esplanaden 14, 1263 København K.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
terne.

Lb.nr. Nør-022, matr.nr. 1338 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 142,
2200 København N
Ejer: Nørrebrogade 142 ApS, c/o Wiik & Co. A/S,
Smedeland 6, 2600 Glostrup, CVR-nr.: 32946518.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Lb.nr. Nør-023, matr.nr. 6140 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 155159, 2200 København N
Ejer: Nørrebro 2019 ApS, c/o FH Asset Management
ApS, Frederiksborggade 1, 4. tv., 1360 København K,
CVR-nr.: 35666729.
Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S,
Meldahlsgade 5, 1., 1613 København K.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Lb.nr. Nør-024, matr.nr. 172l Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 151 A,
2200 København N
Ejer: Jemidan ApS, CVR-nr.: 15278544.
Administrator: JORDAN & LØGSTRUP Advokatpartnerselskab, Vesterbrogade 33, 1620 København V.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Lb.nr. Nør-025, matr.nr. 25a Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Kirkegårde, c/o Assistens Kirkegård, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV, CVR-nr.: 164942212.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Lb.nr. Nør-082, matr.nr. 25b Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-083, matr.nr. 26a Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-084, matr.nr. 26b Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-085, matr.nr. 26c Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-086, matr.nr. 26d Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-087, matr.nr. 31f Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-088, matr.nr. 31g Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-089, matr.nr. 201 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-090, matr.nr. 243 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-091, matr.nr. 6114 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67,
Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-092, matr.nr. 6347 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67,
Kirkegård, 2200 København N
Lb.nr. Nør-093, matr.nr. 6348 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67,
Kirkegård, 2200 København N
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Lb.nr. Nør-094, matr.nr. 26e Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 67, Kirkegård, 2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Kirkegårde, c/o Assistens Kirkegård, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV, CVR-nr.: 164942212.
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Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Nøp-005, matr.nr. 1505 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nordbanegade 24,
2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- København NV, CVR-nr.: 64942212.
terne.
Administrator: Københavns Ejendomme, Nyropsgade
Lb.nr. Nøp-001, matr.nr. 5649 Udenbys Klædebo 1, 5., 1602 København V.
Kvarter, København, beliggende Hillerødgade 15Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
21A, 2200 København N
Ejer: E/F Nørrehus, (ejendommen er opdelt i 269 ejer- Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
lejligheder, nr. 1-269), CVR-nr.: 15072075.
Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby Hoved- Lb.nr. Nøp-006, matr.nr. 1398 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Vedbækgade 14
gade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
m.fl., 2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: E/F Nordbanegade 20-22/Vedbækgade 14-16
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- (ejendommen er opdelt i 39 ejerlejligheder, nr. 1-39),
CVR-nr.: 42984612.
terne.
Lb.nr. Nøp-002, matr.nr. 1304 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Skodsborggade 6,
2200 København N
Ejer: Skodsborggade 6 ApS, c/o Mäckler Erhvervsbyg
ApS, Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup, CVR-nr.:
38585002.

Administrator: Administrator Teamet, Nørrelundvej
8B, 1., 2730 Herlev.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Nøp-007, matr.nr. 1421 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Vedbækgade 12,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par2200 København N
terne.
Ejer: Skt Stefans Kirke Kordegnens Kontor, VedbækLb.nr. Nøp-003, matr.nr. 1503 Udenbys Klædebo gade 12, 1., 2200 København CVR-nr.: 22341618.
Kvarter, København, beliggende Skodborggade 5
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
m.fl., 2200 København N
Ejer: Grosserer Hans Peter Jensen Stiftelse, CVR-nr.: Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
16189719.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby Hoved- Lb.nr. Nøp-010, matr.nr. 818 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 191,
gade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Stefans Kirke, 2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: St Stefans Kirke Kordegnens Kontor, VedbækDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- gade 12, 1., 2200 København NCVR-nr.: 22341618.
terne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Lb.nr. Nøp-004, matr.nr. 1504 Udenbys Klædebo
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parKvarter, København, beliggende Skodborggade 17
terne.
m.fl., 2200 København N
Ejer: A/B Skodborggade 17/ Nordbanegade 26 v/ fmd.
Peter Busch-Jensen, Skodborggade 17, 5., 2200 København N, CVR-nr.: 20268697.
Administrator: Hupfeld & Hove Advokataktieselskab,
Viemosevej 62, 2610 Rødovre.
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Lb.nr. Nøp-011, matr.nr. 1580 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Vedbækgade 3-7,
2200 København N
Ejer: Andelsboligforeningen Vedbækgade 3-7, CVRnr.: 72060415.

Administrator: ADVODAN Ejendomsadministration,
Carlsbergvej 32D, 3400 Hillerød.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Administrator: ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S, Købmagergade 60, 3., 1150 København Lb.nr. Nøp-016, matr.nr. 1053 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 187,
K.
2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: A/B Nørrebrogade 187 v/ fmd. Karina Krichau,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Nørrebrogade 187, 1. tv., 2200 København N, CVRnr.: 30849612.
terne.
Lb.nr. Nøp-012, matr.nr. 1578 Udenbys Klædebo Administrator: Frede Tellefsen EjendomsadministraKvarter, København, beliggende Søllerødgade 52 tion A/S, Frederikssundsvej 26B, 2400 København
NV.
m.fl., 2200 København N
Ejer: A/B Vedbækhus, CVR-nr.: 46743113.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parMeldahlsgade 5, 1., 1613 København V.
terne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Lb.nr. Nøp-017, matr.nr. 3475 Udenbys Klædebo
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 185,
2200 København N
terne.
Ejere: Ole Zitan Adsersen, Fledskovvej 36, Tjørnede,
Lb.nr. Nøp-013, matr.nr. 1579 Udenbys Klædebo
4340 Tølløse og Michael Hammeken, c/o Dan RasKvarter, København, beliggende Stefansgade 4-8,
mussen, Amagerbrogade 7, 2. th., 2300 København S.
2200 København N
Administrator: K Christoffersen & Co, Dronning OlEjer: A/B Stefansgade 4-8, CVR-nr.: 30255232.
gas Vej 24, st., 2000 Frederiksberg.
Administrator: Erlandsens Ejendomsadministration,
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Vester Voldgade 10, 1. th., 1552 København V.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parLb.nr. Nøp-018, matr.nr. 3640 Udenbys Klædebo
terne.
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 183,
Lb.nr. Nøp-014, matr.nr. 1055 Udenbys Klædebo
2200 København N
Kvarter, København, beliggende Stefansgade 3-7,
Ejere: E/F Nørrebrogade 183 v/ fmd. Hanibal Ras2200 København N
mussen (ejendommen er opdelt i 17 ejerlejligheder, nr.
Ejer: A/B Stefansgade 3-7, CVR-nr.: 28193823.
1-17), Nørrebrogade 183, 5. th., 2200 København N,
Administrator: Boligexperten Administration A/S, Ve- CVR-nr.: 53529356.
sterbrogade 12, 4., 1620 København V.
Administrator: Hupfeld & Hove Advokataktieselskab,
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Viemosevej 62, 2610 Rødovre.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
terne.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parLb.nr. Nøp-015, matr.nr. 1054 Udenbys Klædebo terne.
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 189,
2200 København N
Ejer: A/B Nørrebrogade 189/Stefansgade 1 v/ fmd. Michael Løvfall, Nørrebrogade 189, 4. th., 2200 København N, CVR-nr.: 26398711.
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Lb.nr. Nøp-019, matr.nr. 5550 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Sorgenfrigade 4-8,
2200 København N
Ejere: E/F Sorgenfrigade 4-8 (ejendommen er opdelt
i 50 lejligheder, nr. 1-50), CVR-nr.: 29113874.
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Lb.nr. Nøp-027, matr.nr. 4028 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Lundtoftegade 86,
2200 København N
Lb.nr. Nøp-028, matr.nr. 4027 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Lundtoftegade 8890, 2200 København N
Administrator: Salling Ejendomsadministration A/S,
Ejer: Andelsboligforeningen Lundbo, Dronning Olgas
Gammel Kongevej 11, 1610 København V.
Vej 37, 2000 Frederiksberg, CVR-nr.: 10172500.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
terne.
Lb.nr. Nøp-020, matr.nr. 6374 Udenbys Klædebo
Lb.nr. Nøp-029, matr.nr. 4026 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Stefansgade 24, NørKvarter, København, beliggende Lundtoftegade 92,
rebroparken, 2200 København N
2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
Ejer: Andelsboligforeningen Lundtoftegade 92 v/ fmd.
København NV, CVR-nr.: 64942212.
Hanne Mortensen, Lundtoftegade 92, st. tv., 2200 KøAdministrator: Teknik Og Miljøforvaltningen, Njals- benhavn N, CVR-nr.: 33543891.
gade 13, 2300 København S.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Metroselskabet oplyste, at man efter dialog med KøDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parbenhavns Kommune ønsker at frafalde anmodning om
terne.
ekspropriation, da parterne ønsker at indgå teknisk aftale om forholdet.
Lb.nr. Nøp-030, matr.nr. 4017 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Fredensborggade 7
Kommissionen godkender Metroselskabets anmodm.fl., 2200 København N
ning herom.
Ejer: 119 – A/B Lundebo, CVR-nr.: 76105219.
Lb.nr. Nøp-021, matr.nr. 3710 Udenbys Klædebo
Administrator: Boligadministratorerne A/S, NyropsKvarter, København, beliggende Nørrebrogade 177
gade 13, 1., 1602 København V.
m.fl., 2200 København N
Ejer: Tømmerhandler W.F. Aubertin og hustru Anna Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Jacobine Aubertin. Født Langes Legat, c/o LundsDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til pargaard & Partnere, Grønningen 25, st., 1270 Købenterne.
havn K, CVR-nr.: 15363819.
Lb.nr. Nøp-031, matr.nr. 4013 Udenbys Klædebo
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 15Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- 17, 2200 København N
terne.
Ejer: A/B Asfred, Lundtoftegade 94, 1., 2200 København N, CVR-nr.: 88216016.
Lb.nr. Nøp-026, matr.nr. 4029 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Lundtoftegade 84, Administrator: Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, Store Kongens Gade 24B, 1264 Køben2200 København N
Ejer: E/F Lundtoftegade 84 (ejendommen er opdelt i havn K.
11 ejerlejligheder, nr. 1-11), CVR-nr.: 32617840.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby HovedDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til pargade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
terne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
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Lb.nr. Nøp-032, matr.nr. 4391 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 513, 2200 København N
Lb.nr. Nøp-064, matr.nr. 4392 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 513, 2200 København N
Lb.nr. Nøp-065, matr.nr. 4393 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 513, 2200 København N
Ejer: A/B Asminderødgade 5-13, CVR-nr.: 26830249.

Administrator: Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, Store Kongens Gade 24B, 1264 København K.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Nøp-038, matr.nr. 3599 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Esromgade 26, 2200
København N
Administrator: Sven Westergaards Ejendomsadmini- Ejer: Projektejendomme ApS, Marskvej 27, 4700
stration A/S, Store Kongens Gade 24B, 1264 Køben- Næstved, CVR-nr.: 29315396.
havn K.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- terne.
terne.
Lb.nr. Nøp-039, matr.nr. 3600 Udenbys Klædebo
Lb.nr. Nøp-033, matr.nr. 3959 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Esromgade 28-30,
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 3, 2200 København N
Ejer: E/F Esromgade 28-30 (ejendommen er opdelt i
2200 København N
Ejer: E/F Asminderødgade 3. matri. 3959 (ejendom- 22 ejerlejligheder, nr. 1-22), CVR-nr.: 31231892.
men er opdelt i 12 ejerlejligheder, nr. 1-12), c/o c4y.nu Administrator: Boligexperten Administration A/S, VeApS, Hovedgaden 55 A, 2., 2970 Hørsholm, CVR-nr.: sterbrogade 12, 4., 1620 København V.
33400314.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- terne.
terne.
Lb.nr. Nøp-040, matr.nr. 3768 Udenbys Klædebo
Lb.nr. Nøp-035, matr.nr. 3958 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Esromgade 32 m.fl.,
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 4- 2200 København N
6, 2200 København N
Ejer: AB Esromhus-Nørrehus, CVR-nr.: 32589588.
(ejendommen er opdelt i 22 ejerlejligheder, nr. 1-22),
Lb.nr. Nøp-066, matr.nr. 3958 Udenbys Klædebo Administrator: Boligexperten Administration A/S, VeKvarter, København, beliggende Asminderødgade 8, sterbrogade 12, 4., 1620 København V.
2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
(ejendommen er opdelt i 22 ejerlejligheder, nr. 1-11),
Ejer: E/F Asminderødgade 4-6-8 v/ fmd. Anne Henckel Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parVesterlund Jensen, Asminderødgade 8, 4. tv., 2200 terne.
København N, CVR-nr.: 13799393.
Lb.nr. Nøp-041, matr.nr. 2931 Udenbys Klædebo
Administrator: Vest Administrationen A/S, Gammel Kvarter, København, beliggende Esromgade 13-17,
2200 København N
Vartov Vej 20, 2900 Hellerup.
Ejer: JEUDAN VI A/S, Bredgade 30, 1260 København
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
K, CVR-nr.: 29207208.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
terne.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parLb.nr. Nøp-036, matr.nr. 3942 Udenbys Klædebo terne.
Kvarter, København, beliggende Asminderødgade 1012, 2200 København N
Ejer: E/F Asminderødgade 10-16 (ejendommen er opdelt i 3 ejerlejligheder, nr. 1-3), CVR-nr.: 34751145.
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Lb.nr. Nøp-044, matr.nr. 5316 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Stefansgade 9, 2200
København N
Ejer: Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S, c/o
EjendomsSelskabet Norden A/S, Hauser Plads 32, 1.,
1127 København K, CVR-nr.: 30587391.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

12.06.2018

Lb.nr. Nøp-050, matr.nr. 2036 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Hillerødgade 10,
2200 København N
Ejer: A/B Hillerødgade 10-14/Farumgade 13-15,
CVR-nr.: 38056093.
Administrator: Boelskifte Administration A/S, Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Advokat Charlotte Castenschiold oplyste, at hun vil
terne.
fremsende indlæg med synspunkter og krav vedrørende ejendommen.
Lb.nr. Nøp-045, matr.nr. 172p Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Holtegade 4, 2200 Charlotte Castenschiold anførte i denne forbindelse, at
servitutteksten skal tilrettes, således at det fremgår, at
København N
Ejer: E/F Holtegade 4 v/ fmd. Kristian Borel Kjær Metroselskabet skal dække de ekstra omkostninger,
(ejendommen er opdelt i 12 ejerlejligheder, nr. 1-12), der måtte være som følge af servitutten, herunder beHoltegade 4, 4. th., 2200 København N, CVR-nr.: lastningsberegninger, der ikke er et krav i et almindeligt byggeandragende.
33015097.
Administrator: Ejendomsselskabet af 1.11.1979 ApS Der henvises til kommissionens bemærkninger herom
c/o Nordbohuse, Taastrup Hovedgade 98, 1. th., 2630 ovenfor.
Taastrup.
Advokat Charlotte Castenschiold anførte endvidere, at
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
ejendommen ikke skal pålægges bestemmelse om belastningsbegrænsning, da ejendommen ikke er berørt
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parheraf.
terne.
Metroselskabet anførte, at der ikke var fejl i arealforLb.nr. Nøp-046, matr.nr. 172q Udenbys Klædebo
tegnelsen, og at man ikke var enige i advokatens beKvarter, København, beliggende Nørrebrogade 175,
tragtninger.
2200 København N
Ejer: DK Resi Propco I ApS, c/o 360 North Property Kommissarius bad i tilknytning hertil Metroselskabet
Management ApS, Antoinettevej 2, 2500 Valby, om ligeledes at fremsende et skriftligt indlæg i sagen.
CVR-nr.: 38641190.
Metroselskabet har ved brev af 6. juli 2018 til komDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
missionen og advokat Charlotte Castenschiold bl.a.
hertil anført, at ejendommen berøres perifært af zone
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parA2 vedrørende belastningsbegrænsning, hvorefter serterne.
vituttens bestemmelser herom gælder for denne del af
Lb.nr. Nøp-047, matr.nr. 3428 Udenbys Klædebo ejendommen. På den øvrige del af ejendommen er der
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 169 ingen belastningsrestriktioner i forhold til metrokonm.fl., 2200 København N
struktionen.
Lb.nr. Nøp-067, matr.nr. 3429 Udenbys Klædebo
Inden for zone A2 må ejendommen ikke belastes
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 171
mere, end hvad der svarer til terræn i kote 9,4 m,
m.fl., 2200 København N
hvorpå der er placeret en bygning, som giver en beEjer: A/B Nørrebrogade 169-171/Holtegade og Heilastning på 120 kPa, og hvor afstanden mellem fundanegade 2-4 2200 Kbh N v/ fmd. Troels Tarpgaard,
menter er maksimalt 12 m vinkelret på metrokonstrukNørrebrogade 169, 4. Th., 2200 København N, CVRtionen og maksimalt 8 m parallelt med metrokonstruknr.: 11877508.
tionen. Det vil sige, at der er tale om en beregningsAdministrator: Boligexperten Administration, Vester- forudsætning. Der kan dog tillades midlertidig punktbrogade 12, 1620 København.
last på 1.500 kN ud over de ovenfor anførte 120 kPa,
hvis lasten fordeles over 1 ,4 m x 1 ,4 meter.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Metroselskabet har i denne forbindelse gjort opmærksom på, at eksisterende bebyggelse ikke er omfattet af
terne.
denne beregningsforudsætning.
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(Der er endnu ikke modtaget et skriftligt indlæg fra Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til paradvokaten.)
terne.
Lb.nr. Nø-007, matr.nr. 549 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 249 m.fl.,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par2200 København N
terne.
Ejer: Ejendomsselskabet Nørrebrogade 249, MarseLb.nr. Nøp-059, matr.nr. 5465 Udenbys Klædebo lisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C, CVR-nr.:
Kvarter, København, beliggende Sorgenfrigade 3-7, 31487676.
2200 København N
Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby HovedEjer: E/F Sorgenfrigade 3-7 v/ fmd. Nick Skovsen
gade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
(ejendommen er opdelt i 30 ejerlejligheder, nr. 1-30),
Sorgenfrigade 7, st. th., 2200 København N, CVR-nr.: Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
27145388.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parAdministrator: CEJ Ejendomsadministration A/S, terne.
Meldahlsgade 5, 1., 1613 København V.
Lb.nr. Nø-008, matr.nr. 1571 Udenbys Klædebo
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Kvarter, København, beliggende Nørrebrogade 247
m.fl., 2200 København N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parEjer: AVENY Ejendomme ApS, Nørrebrogade 247,
terne.
2200 København N, CVR-nr.: 35519971.
Lb.nr. Nøp-079, matr.nr. 6186 Udenbys Klædebo
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Kvarter, København, beliggende Farumgade 4-6,
2200 København N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parEjer: Farumgade 2 B ApS, Frederiksborggade 1, 4. tv., terne.
1360 København K, CVR-nr.: 37472565.
Lb.nr. Nø-009, matr.nr. 23 Udenbys Klædebo Kvarter,
København, beliggende Hyltebro 5, 2200 København
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parEjer: E/F Hyltebro 5 m.fl. (ejendommen er opdelt i 2
terne.
ejerlejligheder, nr. 1-2).
Lb.nr. Nø-002, matr.nr. 6158 Udenbys Klædebo
Administrator: DAB, Finsensvej 33, 2000 FrederiksKvarter, København, beliggende Mimersgade 120,
berg.
2200 København N
Ejere: Ejendommen er opdelt i 53 ejerlejligheder, nr. Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
1 og nr. 3-54.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parEjer af ejerlejlighed 1: Dansk Supermarked Ejen- terne.
domme A/S, CVR-nr.: 21503894.
Lb.nr. Nø-010, matr.nr. 1091 Udenbys Klædebo
Ejer af ejerlejlighed 3-54: Ejendommen Mimersgade Kvarter, København, beliggende Lundtoftegade 115København ApS, CVR-nr.: 10058066.
117, 2200 København N
Ejer: A/B Lundtoftehus, CVR-nr.: 11433847.
Administrator: DJEbolig ApS, Århusvej 22, 8500
Grenå.
Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Advokat Charlotte Castenschiold oplyste efter forretDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parningen, at hun repræsenterer ejendommen med samme
terne.
synspunkter som anført under lb.nr. Laa-012, og at
Lb.nr. Nø-003, matr.nr. 21b Udenbys Klædebo Kvar- hun vil fremsende skriftligt indlæg med synspunkter
ter, København, beliggende Nørrebrogade 232 (Baza- og krav vedrørende ejendommen.
rgrunden), 2200 København N
Charlotte Castenschiolds bemærkninger er anført herEjer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
under.
København NV, CVR-nr.: 64942212.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
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Charlotte Castenschiold anfører, at servitutteksten
skal tilrettes, således at det fremgår, at Metroselskabet
skal dække de ekstra omkostninger, der måtte være
som følge af servitutten, herunder belastningsberegninger, der ikke er et krav i et almindeligt byggeandragende.

12.06.2018

Lb.nr. Nø-011, matr.nr. 1090 Utterslev, København,
beliggende Lundtoftegade 111-113, 2200 København
N
Ejer: A/B Lundtoftegade 111-113, CVR-nr.: 25489896.

Administrator: Ejendomsadministrationen 4-B A/S,
Der henvises til kommissionens bemærkninger herom Store Kongensgade 67B, 1264 København K.
ovenfor.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Det blev endvidere anført, at udgifter til monitering,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parherunder opsætning af vibrationsmålere m.v., skal afterne.
holdes af Metroselskabet. Dette er særligt henset til, at
Metroselskabet ikke har været villige til at opsætte så- Lb.nr. Nø-012, matr.nr. 14cs Utterslev, København,
danne i anlægsperioden, hvorfor naboerne til metroen beliggende Bregnerødgade 6, 2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
ikke skal pålægges udgifter hertil.
København NV, CVR-nr.: 64942212.
Metroselskabet anførte, at man ikke var enige i advoDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
katens betragtninger.
Kommissarius bad i tilknytning hertil Metroselskabet Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parom ligeledes at fremsende et skriftligt indlæg i sagen. terne.
Metroselskabet har ved brev af 6. juli 2018 til kommissionen og advokat Charlotte Castenschiold bl.a.
anført, at servituttens bestemmelser om vibrationer relaterer sig til, at man skal udføre større konstruktionsarbejder op sin ejendom. Det drejer sig om anlægsaktiviteter som ramning, vibrering af spuns eller pæle og
sprængninger samt ved forøgelse, tilbygning eller
større ombygning af eksisterende konstruktioner samt
under opførelse og drift af nye konstruktioner.

Lb.nr. Nø-013, matr.nr. 86 Utterslev, København, beliggende Bregnerødgade 7-17, 2200 København N
Ejer: A/B Bregnerødgade 7-17, CVR-nr.: 74131115.

Selv ved en større ombygning af ejendommen, vil der
ikke nødvendigvis opstå krav om vibrationsmåling,
idet dette beror på en konkret vurdering af, om grænseværdien på 5 mm/s vil blive overskredet ved det aktuelle påtænkte arbejde. Det bemærkes i øvrigt, at vibrationsbestemmelserne er i overensstemmelse med
Miljøstyrelsens allerede gældende retningslinjer for
beskyttelse af bygningsskader af eksisterende konstruktioner under opførelse og drift af nye konstruktioner, jf. også ovenfor.

Lb.nr. Nø-014, matr.nr. 998 Utterslev, København,
beliggende Lundtoftegade 103-109, 2200 København
N
Ejere: Anne Hartmann Hansen, Kjeldsvang 3, 3400
Hillerød og Jens Erik Hvidbjerg, Skovringen 11, 2950
Vedbæk.

Administrator: Vest Administrationen A/S, Gammel
Vartov Vej 20, 2900 Hellerup.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Administrator: Ejendomsselskabet H.G. Jansen A/S,
Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

(Der er endnu ikke modtaget et skriftligt indlæg fra Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til paradvokaten.)
terne.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Lb.nr. Nø-015, matr.nr. 996 Utterslev, København,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- beliggende Lundtoftegade 97, 2200 København N
Ejer: E/F Lundtoftegade 97-101 (ejendommen er opterne.
delt i 30 ejerlejligheder, nr. 1-30), CVR-nr.:
73008611.
Administrator: Boligexperten Administration A/S, Vesterbrogade 12, 4., 1620 København V.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
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Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Lb.nr. Nø-045, matr.nr. 14an Utterslev, København,
terne.
beliggende Nordre Fasanvej 242, 2200 København N
Ejer: H.C. SKOV A/S, Nordre Fasanvej 242, 2200 KøLb.nr. Nø-016, matr.nr. 14cv Utterslev, København,
benhavn N, CVR-nr.: 16293598.
beliggende Bregnerødgade 7-17, 2200 København N
Ejer: A/B Bregnerødgade 7-17, CVR-nr.: 74131115. Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Administrator: Vest Administrationen A/S, Gammel Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Vartov Vej 20, 2900 Hellerup.
Lb.nr. Nø-047, matr.nr. 4069 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Heimdalsgade 37A,
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par2200 København N
terne.
Ejer: E/F Heimdalsgade 37A og B (ejendommen er
Lb.nr. Nø-017, matr.nr. 994 Utterslev, København, opdelt i 7 ejerlejligheder, nr. 1-7), c/o Stefan Gustavbeliggende Tikøbgade 4, 2200 København N
sen, Heimdalsgade 37A, 1. th., 2200 København N.
Ejer: E/F Bregnerødgade 19-21/Tikøbgade 4 (ejenDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
dommen er opdelt i 30 ejerlejligheder, nr. 1-30), CVRnr.: 72764919.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Administrator: Boligexperten Administration A/S, Vesterbrogade 12, 4., 1620 København V.
Lb.nr. Nø-048, matr.nr. 2114 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Heimdalsgade 35Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
37, 2200 København N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Ejer: Ejendomsselskabet Heimdalsgade 35-37, Køterne.
benhavn ApS, Amager Landevej 119, 2770 Kastrup,
Lb.nr. Nø-018, matr.nr. 995 Utterslev, København, CVR-nr.: 31851270.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

beliggende Lundtoftegade 93, 2200 København N
Administrator: FONTAINE A/S, Strandvejen 660 A,
Ejer: E/F Lundtoftegade 93-95/Tikøbgade 2 (ejen- 2930 Klampenborg.
dommen er opdelt i 29 ejerlejligheder, nr. 1-29), CVRDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
nr.: 25258460.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parAdministrator: Boligexperten Administration A/S, Veterne.
sterbrogade 12, 4., 1620 København V.
Lb.nr. Nø-049, matr.nr. 2116 Udenbys Klædebo
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Kvarter, København, beliggende Heimdalsgade 29Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- 33, 2200 København N
terne.
Ejer: Københavns Kommune, Københavns EjenLb.nr. Nø-044, matr.nr. 14av Utterslev, København, domme, Borups Allé 177, 2400 København NV,
beliggende Nordre Fasanvej 240, 2200 København N CVR-nr.: 64942212.
Ejer: E/F Nordre Fasanvej 240-240A (ejendommen er Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
opdelt i 15 ejerlejligheder, nr. 1-15), CVR-nr.:
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par32712541.
terne.
Administrator: LEA Ejendomspartner A/S, Kobbervej
Lb.nr. Nø-050, matr.nr. 6168 Udenbys Klædebo
8, 2730 Herlev.
Kvarter, København, beliggende Heimdalsgade 25
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
(Superkilen), 2200 København N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Ejer: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Borups Allé 177, 2400 København NV,
terne.
CVR-nr.: 64942212.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
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Lb.nr. Nø-051, matr.nr. 6025 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Hothers Plads, 2200
København N
Ejer: Lejerbo København, Gammel Køge Landevej
26, 2500 Valby, CVR-nr.: 26768993.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.

Lb.nr. Nø-052, matr.nr. 5291 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Heimdalsgade 25,
2200 København N
Ejer: Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
København NV, CVR-nr.: 64942212.

Administrator: P.G. Administration A/S, Vimmelskaftet 41A, 3., 1161 København K.

Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Nø-062, matr.nr. 14d Utterslev, København,
beliggende Nordre Fasanvej 250-252, 2200 KøbenDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
havn N
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- Ejer: Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej, CVR-nr.:
10722535.
terne.

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Administrator: Københavns Ejendomme, Nyropsgade
Lb.nr. Nø-063, matr.nr. 14ac Utterslev, København,
1, 5., 1602 København V.
beliggende Nordre Fasanvej 248, 2200 København N
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Ejer: DZ Development ApS, c/o Casper Ziehm MorDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til par- tensen, Lille Istedgade 1, 4. tv., 1706 København V,
CVR-nr.: 37931837.
terne.
Lb.nr. Nø-053, matr.nr. 6024 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Hothers Plads 2-16,
2200 København N
Ejer: E/F Hothers Plads (ejendommen er opdelt i 2
ejerlejligheder, nr. 1-2).

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.

Lb.nr. Nø-064, matr.nr. 14af Utterslev, København,
beliggende Nordre Fasanvej 246, 2200 København N
Administrator: Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge
Ejer: E/F Nordre Fasanvej 246 (ejendommen er opLandevej 26, 2500 Valby.
delt i 8 ejerlejligheder, nr. 1-8), CVR-nr.: 32913652.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
terne.
Lb.nr. Nø-054, matr.nr. 5911 Udenbys Klædebo
Lb.nr. Nø-065, matr.nr. 14aø Utterslev, København,
Kvarter, København, beliggende Mjølnerparken 2beliggende Nordre Fasanvej 238, 2200 København N
112, 2200 København N
Ejer: Bjarke Herløv Salomonsen, Strandvejen 739, st.,
Ejer: E/F Mjølnerparken 2-112 (ejendommen er op2930 Klampenborg.
delt i 2 ejerlejligheder, nr. 1-2).
Administrator: TIB INVEST ApS, Walgerholm 7, JonAdministrator: Lejerbo, Platanvej 29, 1810 Frederiksstrup, 3500 Værløse.
berg C.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parDer fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
terne.
Lb.nr. Nø-055, matr.nr. 5245 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, beliggende Hothers Plads 1-35,
2200 København N
Ejer: A/B Lersøgaard, Midgårdsgade 5, st., 2200 København N, CVR-nr.: 65019515.
Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S,
Meldahlsgade 5, 1., 1613 København V.
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Lb.nr. Nø-066, matr.nr. 14bs Utterslev, København, Lb.nr. Nø-085, matr.nr. 6326 Udenbys Klædebo
beliggende Ørnevej 2 m.fl., 2200 København N
Kvarter, København, beliggende Borgmestervangen
Ejer: A/B Fasørnen, CVR-nr.: 26130867.
5-7, 2200 København N
Ejer: DANICA Ejendomsselskab ApS, Holmens Kanal
Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby Hoved2-12, 1060 København K, CVR-nr.: 24919714.
gade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Administrator: Newsec Datea A/S, Lyngby HovedDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
gade 4, 2800 Kgs. Lyngby.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parDer eksproprieres som anført i arealfortegnelsen.
terne.
Der fremsendes skriftligt erstatningsforslag til parterne.
Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev
underskrevet.
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