
 

 Kommissarius  
ved Statens Ekspropriationer på Øerne 

 
Rentemestervej 8, 2400 København NV  -  komoe@komoe.dk  -  Tlf.: 33 92 72 30  -  Eksp.:  man-fre 9.00 – 15.00     www.komoe.dk 
 

 

 Dato 18. december 2020 

Resumé af ekspropriationskommissionens principbeslutning m.v. vedrørende støj- og vibrations- 

gener fra metrotogenes passage i tunnelerne (forhandlingsprotokollens 365. hæfte, generel del). 

    

Ekspropriationskommissionen modtog allerede kort tid efter Cityringens åbning i efteråret 2019 klager over 

støj- og vibrationsgener fra metrotogenes kørsel i tunnelerne fra beboere, der bor oven over metrotunne-

lerne. Metroselskabet modtog et større antal klager fra beboere. Kommissionen har nu behandlet 14 ud-

valgte prøvesager. Kommissionen har ud fra en samlet betragtning vurderet, at den naboretlige tålegrænse 

ikke kan anses for overskredet i nogen af prøvesagerne, hvorefter der ikke bliver tale om overtagelse af 

boliger eller erstatning.  

 

Kommissionen har forud for sin afgørelse i prøvesagerne rekvireret støjmålinger m.v. og undersøgelse af 

regler for støj fra metrotog i andre lande ved FORCE Technology. Kommissionen har endvidere i forbin-

delse med sagsbehandlingen ad prøvesagerne besøgt de 14 boliger for selv at opleve støjgenerne m.v.  

 

Kommissionen har i sine afgørelser lagt vægt på, at grænseværdierne i orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 

9/1997 om lavfrekvent støj ikke i noget tilfælde er overskredet i prøvesagerne. Kommissionen har endvi-

dere lagt vægt på, at støjen i prøvesagerne ikke overstiger - eller kun med få decibel overstiger - de maksi-

malværdier, der er fastsat i lande, som Danmark normalt sammenligner sig med. Det skal understreges, at 

det forhold, at en grænseværdi overskrides, ikke nødvendigvis betyder, at den naboretlige tålegrænse også 

er overskredet, men det indgår som et moment i vurderingen sammen med andre momenter, herunder lo-

kaliteten, i dette tilfælde en storby, hvor støjniveauet må forventes at kunne være ganske højt. Heri ligger 

også, at man nødvendigvis må være indstillet på bymæssige forandringer og ændringer i trafikmønsteret, 

og at der kan være støjgener m.v. fra omgivelserne af den ene eller anden art. Det forhold, at støjen er 

hørbar og nogle gange tydeligt hørbar og generende, er således ikke det samme som, at den naboretlige 

tålegrænse er overskredet. Kommissionen finder herefter ikke, at støjgenerne m.v. medfører en så betydelig 

forringelse af boligernes ejendomsværdi eller brugsværdi, at der er tale om en overskridelse af den nabo-

retlige tålegrænse. Kommissionen finder samlet set ikke, at ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed 

må påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling på trafikområdet. 

 

Kommissionen skal dog samtidig understrege, at kommissionen har forståelse for, at støjen m.v., herunder 

på baggrund af den forholdsvise hyppige frekvens af metrotogenes passager, kan virke generende for be-

boerne, især for de beboere, der er ramt af de højeste (gennemsnitlige) støjniveauer. Kommissionen finder 

det derfor også vigtigt, at Metroselskabet fortsat arbejder på at nedbringe støjen m.v. Kommissionen har i 

den forbindelse noteret sig, at Metroselskabets i deres indlæg og høringssvar m.v. samt ved møderne med 

beboerne har udtalt, at Metroselskabet fortsat vil bestræbe sig på at nedbringe støjgenerne m.v. fra metro-

togenes kørsel.  

 

Kommissionen skal bemærke, at prøvesagerne er udvalgt blandt de sager, der ved orienterende målinger 

har vist nogle af de højeste støjniveauer fra de områder, hvor der har været flest klager. Da der ikke er tale 

om overskridelse af den naboretlige tålegrænse i nogen af prøvesagerne, finder kommissionen det ikke 

særligt sandsynligt, at der er andre sager, hvor der kan blive tale om en overskridelse af den naboretlige 

tålegrænse og dermed et erstatningsspørgsmål. Kommissionen kan dog ikke helt udelukke dette, og ind-

komne klagesager vil derfor blive visiteret, undersøgt og håndteret i lyset heraf. Der gøres opmærksom på, 

at der gælder en 1 års frist for indbringelse af sager for ekspropriationskommissionen efter anlæggets (Ci-

tyringens) færdigmelding. Klager over støjgener m.v. fra metrotogenes kørsel kan således ikke indbringes 

efter den 26. juni 2021 til behandling i Ekspropriationskommissionen, jf. § 20 og § 21 i ekspropriations-

procesloven. Det skal oplyses, at beboere, der ønsker at klage over støjgener m.v. fra metrotogenes passager 

har mulighed for at anlægge sag direkte ved de almindelige domstole, uden at sagen først er indbragt for 

og behandlet af taksationsmyndighederne (dvs. ekspropriationskommissionen og eventuelt taksationskom-

missionen, der er ekspropriationskommissionens overinstans). 

 

Kommissionens principbeslutning (forhandlingsprotokollens 365. hæfte, generelle del) samt støjrapporten, 

”Måling af støj fra Metro Cityringen i 16 boliger i 2020”, og teknisk notat ”Undersøgelser af regler for støj 

fra metrotog i andre lande” findes på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
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