
Bekendtgørelse 

EKSPROPRIATION 
 

Nedennævnte dag afholdes ekspropriationsforretning i anledning af pålæg af servitutbestemmelser om be-
skyttelse af konstruktion mv. for Cityringen i København og på Frederiksberg for så vidt angår Metrostatio-
nerne Marmorkirken, Kongens Nytorv, Frederiksberg Allé, Frederiksberg, Poul Henningsens Plads, 
Kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), Nordhavn Station og Metroskakten Havneholmen  samt 
arealerhvervelse for så vidt angår Metrostationen Østerport, jf. Lov om en Cityring, lov nr. 552 af. 6. juni 
2007 med ændring af 27. maj 2013. 
 
Forretningen omfatter de i Arealfortegnelserne Marmorkirken nr. 8, Kongens Nytorv nr. 7, Frederiksberg 
Allé nr. 9, Frederiksberg nr. 8, Poul Henningsens Plads nr. 6, CMC nr. 11, Nordhavn nr. 9 og Østerport nr. 5 
opførte ejendomme i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune. 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 
 

Mandag den 17. august 2020 
 

Forretningen begynder kl. 9.00 i DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V, hvor indgrebene vil blive 
gennemgået.  
 
På mødet gennemgås indgrebene vedrørende ejendommene, og ejere og brugere vil få mulighed for at stille 
spørgsmål og tale med Ekspropriationskommissionen og Metroselskabet. 
 
Efterfølgende vil Ekspropriationskommissionen tage stilling til erstatningsspørgsmålet for de berørte ejen-
domme. 
 
Ejer, brugere og andre, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde. 
 
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne bekendt-
gørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.  
 
Arealfortegnelserne Marmorkirken nr. 8, Kongens Nytorv nr. 7, Poul Henningsens Plads nr. 6, CMC nr. 11, 
Nordhavn nr. 9 og Østerport nr. 5 med tilhørende kortbilag er fremlagt til offentligt eftersyn på Borgerser-
vice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V. 
 
Arealfortegnelserne Frederiksberg Allé nr. 9 og Frederiksberg nr. 8 er fremlagt til offentligt eftersyn på Fre-
deriksberg Rådhus, Borgerservice, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg. 
 
Spørgsmål vedrørende arealfortegnelserne kan rettes til anlægsmyndigheden Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 
2300 København S v/ landinspektør Jesper Nielsen tlf. 72 42 47 49, e-mail jeni@m.dk.  
 
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundhedsmyndigheder-
nes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte.  Såfremt der måtte komme 
tiltag fra sundhedsmyndighederne, der bevirker, at forretningen ikke kan gennemføres, vil I blive orienteret 
herom 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV.  

Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk  
www.komoe.dk  

 
Den 26. juni 2020 

 
Sine H. Kjeldsen 
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