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AREALFORTEGNELSE Lb.nr. Nel-025 

 

Løbenummer Nel-025 

Matrikelnummer og 

ejerlav 

1242a 

Valby, København 

 

Kommune Københavns 

 

Beliggenhed Carl Jacobsens Vej 19A-Z, 

2500 København 

 

Ejer 

 

 

Administrator 

 

 

 

 

DEAS A/S 

Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

  

Ekspropriationsplan CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321, ver. 2.0 

CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, ver. 2.0 

 

Stationering på plan 4.393 - 4.505 h.s 

 

 

Ejendommen har tidligere været behandlet ved ekspropriationsforretning 

• 25. september 2017 efter ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1”, jf. udskrift af forhandlingsproto-

kollen, 15. hæfte. Efterfølgende er ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1” erstattet af ”Arealfor-

tegnelse Ny Ellebjerg nr. 1A”, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen, 27. hæfte. 

 

Erstatningsspørgsmål i forhold til 

• ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1A”er afklaret, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen, 27. 

hæfte og 31. hæfte. 

 

Aftaler 

• Aftale af 14. juli 2017 om ret til at råde over arealer på ejerforeningens ejendom inden ekspro-

priationsforretningen i anledning af Metro til Sydhavnen, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen, 

15. hæfte. 
 

 

EKSPROPRIATIONENS OMFANG 

 

Ejendommen pålægges servitut om metroens sikkerhed; Servitut om Ny Ellebjerg 

station og boret tunnel: 

15 m2 

 

Servituttens omfang er anført nedenfor: 
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Servitut om Ny Ellebjerg station omfatter forskellige zoner over og ud til 30,0 m vandret fra stations-

konstruktionens kant. Servitutten gælder for strækningen st. 4.455 - 4.599. 

Servitut om boret tunnel omfatter arealet inden for 33,0 m fra centerlinje af tunnelrør. Servitutten 

gælder for strækningerne st. 4.308 - 4.476. 

 

Dybdebegrænsning, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321 

Zone B44 

 

Øvrige forhold, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331 

33,0 m servitutzone 
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Servitut om Ny Ellebjerg station og boret tunnel 

 

Kapitel 1. Definitioner 

§ 1 I denne servitut forstås ved: 

1) Dybdebegrænsning/udgravning: De begrænsninger for gravning, boring, fjernelse af terræn mv. 

som er fastsat af hensyn til Metroens sikkerhed.  

2) Ejendom: Den ejendom, hvorpå denne servitut er tinglyst. 

3) Koter er angivet i DVR90. 

4) Metroen: Den metro, der er anlagt i henhold til lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring med se-

nere ændringer.  

 

Kapitel 2. Dybdebegrænsning/udgravning og lignende 

§ 2 Tilladt gravning/boring skal i hvert tilfælde forstås som ”tilladt i forhold til metrokonstruktioner”.  

Stk. 2 Inden for zone B44, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321, må der hverken per-

manent eller midlertidigt graves dybere end til kote -2,9 m. 

Stk. 3 Ved gravning, grundvandssænkning, anvendelse af afstivning, jordankre, spunsvægge, pæle mm. 

i zone B44 skal det sikres, at summen af jordtryk og vandtryk på metrokonstruktionerne ikke ændres 

mere end ved udgravning langs metrokonstruktionen til 5,0 m lavere end kote 5,2 m. 

Stk. 4 Aktivitet på Ejendommen skal respektere de ovenfor anførte bestemmelser om dybdebegræns-

ning/udgravning og lignende i alle faser af aktiviteten, f.eks. byggeri, både under opførelsen af byggeri 

og fra det endelige byggeri. 

 

Kapitel 3. Oplag og Ledninger. Brandfarlige væsker 

§ 3 Brandfarlige væsker skal i hvert tilfælde forstås som ”uanset væskeklasse”. 

Stk. 2 Indenfor en afstand af 33,0 m målt vandret fra centerlinje af tunnelrøret, jf. tegning CR-ARSH-

STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, må der ikke anbringes tanke til opbevaring af brandfarlige væsker, 

ledninger til sådanne tanke eller tankstationer uden forudgående risikovurdering og skriftlig 

godkendelse fra den påtaleberettigede. 

Stk. 3 Til grund for godkendelsen i stk. 2 skal der til den påtalebeerettigede udarbejdes en 

risikovurdering. Udgangspunktet for risikovurderingen er det aktuelle oplag, og hvor stor sikkerheds-

mæssig risiko, der vil kunne være i forhold til påvirkning af den underjordiske metrokonstruktion med 

udsivende brændbare væsker, både med henyn til selve konstruktionen samt eksplosive dampe. 

 

Kapitel 4. Nødvendige foranstaltninger og servitutstridig tilstand  

§ 4 Såfremt de ovenfor fastsatte bestemmelser ikke overholdes, kan den påtaleberettigede pålægge 

ejeren af Ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør straks eller inden for en af den 

påtaleberettigede fastsat frist. Sker dette ikke, kan den påtaleberettigede gennemføre de nødvendige 

foranstaltninger på ejerens bekostning. 

  

Kapitel 5. Dispensation og påtaleret  

§ 5 Der kan dispenseres fra ovenstående bestemmelser, dersom ejeren af Ejendommen skriftligt overfor 

den påtaleberettigede dokumenterer, at den påtænkte konstruktion ikke skader Metroen. 

Stk. 2 Ved meddelelse af dispensation har den påtaleberettigede ret til at føre tilsyn med arbejdernes ud-

førelse, herunder forlange udleveret dokumentation. 

Stk. 3 Efter endt udførelse skal der fremsendes skriftlig dokumentation til den påtaleberettigede for de 

udførte arbejder. 

§ 6 Påtaleretten tilkommer Metroselskabet I/S CVR-nr. 30 82 36 99. 
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Anmærkning: 

Ved besigtigelsesforretningen den 27. juni 2017 var beskyttelseszonen omkring metroanlægget på 

strækningerne mellem metrostationerne fastlagt til 17,0 m målt fra tunnelrørenes centerlinje. 

 

Det har efterfølgende vist sig nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager at tilføje bestemmelser om oplag 

og derved udvide beskyttelseszonen omkring metrotunnellerne. Beskyttelseszonen udvides til  

33,0 m på hver side målt fra tunnelrørenes centerlinje. 
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AREALFORTEGNELSE Lb.nr. Nel-027 

 

Løbenummer Nel-027 

Matrikelnummer og 

ejerlav 

1083 

Valby, København 

 

Kommune Københavns 

 

Beliggenhed Carl Jacobsens Vej 25A 

2500 København 

 

Ejer  

 

 

 

  

Ekspropriationsplan CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-311, ver. 2.0 

CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321, ver. 2.0 

CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, ver. 2.0 

 

Stationering på plan 4.474 - 4.599 h.s. 

 

Ejendommen har tidligere været behandlet ved ekspropriationsforretning 

• 25. september 2017 efter ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1”, jf. udskrift af forhandlingspro-

tokollen, 15. hæfte. Efterfølgende er ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1” erstattet af ”Areal-

fortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1A”, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen, 27. hæfte. 

• 7. oktober 2019 efter ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 2”, jf. udskrift af forhandlingsproto-

kollen, 48. hæfte. 

 

Erstatningsspørgsmål i forhold til 

• ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 1A”er afklaret, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen, 27. 

hæfte og 31. hæfte. 

• ”Arealfortegnelse Ny Ellebjerg nr. 2”er afklaret, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen, 51. 

hæfte. 
 

 

EKSPROPRIATIONENS OMFANG 

Ejendommen pålægges servitut om metroens sikkerhed; Servitut om Ny Ellebjerg 

station: 

2.895 m2 

 

Servituttens omfang er anført nedenfor: 

 

 

Servitut om Ny Ellebjerg station omfatter forskellige zoner over og ud til 30,0 m vandret fra stations-

konstruktionens kant. Servitutten gælder for strækningen st. 4.455 - 4.599. 
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Belastningsbegrænsning, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-311 

Zone A61 

Zone A63.1 

   

Dybdebegrænsning, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321 

Zone B43 

Zone B44 

Zone J2.1 

  

Øvrige forhold, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331 

20,0 m servitutzone 

30,0 m servitutzone 

Zone C1 

Flugt- og/eller beredskabsareal 
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Servitut om Ny Ellebjerg station 

 

Kapitel 1. Definitioner 

§ 1 I denne servitut forstås ved: 

1) Belastningsbegrænsninger: De begrænsninger i belastning for byggeri på Ejendommen, der er 

fastsat af hensyn til Metroens sikkerhed.  

2) Dybdebegrænsning/udgravning: De begrænsninger for gravning, boring, fjernelse af terræn mv. 

som er fastsat af hensyn til Metroens sikkerhed.  

3) Egenlast: Tyngden af permanent placerede konstruktionsdele og permanent virkende jord- og 

vandmasser. 

4) Ejendom: Den ejendom, hvorpå denne servitut er tinglyst. 

5) Fladelast: En belastning fordelt over et areal. 

6) Karakteristiske laster og regningsmæssige laster: Der henvises til DS/EN 1990, Eurocode 0: Pro-

jekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. 

7) Koter er angivet i DVR90. 

8) Metroen: Den metro, der er anlagt i henhold til lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring med se-

nere ændringer.  

9) Nyttelast: Fri last fra eksempelvis personer, møbler, inventar, maskiner, oplagrede varer, installa-

tioner og køretøjer samt ikke-permanent virkende jord- og vandmasser. 

10) Punktbelastning: En belastning på et enkelt punkt, som bestemmes ved at beregne den samlede 

belastning over objektets overflade eller længde og tilskrives hele belastningen til belastningens 

centrum. 

 

Kapitel 2. Belastningsbegrænsning 

§ 2 Belastningen er defineret samlet for Egenlast og Nyttelast. Tilladt belastning skal i hvert tilfælde 

forstås som nettobelastning i forhold til frit ubebygget areal med terræn i koter som foreskrevet for de 

forskellige belastningszoner i dette kapitel. Hvis terrænkoten afviger herfra, justeres den tilladte belast-

ning tilsvarende den tilføjede/fjernede jordmasse. Hvor ikke andet er angivet, er laster angivet som Ka-

rakteristiske laster. 

Tilladt belastning skal i hvert tilfælde forstås som ”tilladt i forhold til metrokonstruktioner”. 

Stk. 2 Arealet inden for zone A61, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-311, som er egnet 

til Nyttelast, må i forhold til frit ubebygget areal med terræn i kote 6,15 m udsættes for følgende last: 

- Enten en Fladelast på 20,0 kPa 

- Eller en trafiklast for trafik, der opfylder færdselslovens bestemmelser i henhold til Dimensionsbe-

kendtgørelsen BEK nr. 1497 af 01/12/2016. Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, 

højde, vægt og akseltryk. 

Egnet til Nyttelast skal forstås som f.eks., hvor der er betonkonstruktioner eller belægning på jord, 

men ikke hvor der er f.eks. ovenlysvinduer eller mindre støttevæg og lignende. 
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Stk. 3 Forudsat at terrænet i arealet inden for zone A61 er mindst i kote 5,15 m og højst i kote 6,15 m, 

kan der på ubebyggede arealer tillades enten en midlertidig Punktbelastning (f.eks. fra et støtteben på 

en kran) på maksimalt 800 kN, eller 2 Punktbelastninger på maksimalt 400 kN hver, adskilt med 

mindst 6,5 m mellem center af de maksimalt 400 kN Punktbelastninger. For Punktbelastninger er for-

udsat, at ejeren af Ejendommen sikrer:  

- at der ikke inden for zone A61 på Ejendommen eller på andre ejendomme eller arealer, er andre 

laster af nogen art inden for en afstand af 20,0 m fra hver Punktbelastning 

- at hver Punktbelastning fordeles over et belastningsareal på mindst 1,4 m gange 1,4 m. 

Stk. 4 Arealet inden for zone A63.1, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-311, må ikke 

udsættes for en belastning, der giver større påvirkninger på metrokonstruktionerne end: Terræn i kote  

6,2 m hvorpå er placeret en bygning (eller anden last), som giver en belastning svarende til den mindst 

belastende af; 180 kPa (Karakteristisk), og 225 kPa (Regningsmæssig), og hvor afstanden mellem fun-

damenter er maksimalt 12,0 m vinkelret på metrokonstruktionen og maksimalt 8,0 m parallelt med me-

trokonstruktionen. 

Stk. 5 På ubebyggede arealer inden for zone A63.1 kan der tillades en midlertidig Punktbelastning 

(f.eks. fra et støtteben på en kran) på maksimalt 1.500 kN ud over den tilladte belastning i henhold til 

stk. 4. For Punktbelastninger er forudsat, at ejeren af Ejendommen sikrer: 

- at der ikke inden for hverken zone A61, A62 og A63.1 på Ejendommen eller på andre ejendomme 

eller arealer, er andre laster af nogen art inden for en afstand af 5,0 m fra hver Punktbelastning 

- at hver Punktbelastning fordeles over et belastningsareal på mindst 1,4 m gange 1,4 m. 

Stk. 6 I uheldssituationer (ALS) er konstruktionen projekteret for vand op til kote +5,50 m. 

Stk. 7 Aktivitet på Ejendommen skal respektere de ovenfor anførte bestemmelser om belastning i alle 

faser af aktiviteten, f.eks. byggeri, både for så vidt angår belastninger under opførelsen af byggeri og 

fra det endelige byggeri. 

 

Kapitel 3. Dybdebegrænsning/udgravning og lignende 

§ 3 Tilladt gravning/boring skal i hvert tilfælde forstås som ”tilladt i forhold til metrokonstruktioner”.  

Stk. 2 Inden for zone B43, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321, må der hverken per-

manent eller midlertidigt graves dybere end til kote 2,7 m. 

Stk. 3 Inden for zone B44, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321, må der hverken per-

manent eller midlertidigt graves dybere end til kote -2,9 m. 

Stk. 4 Ved gravning, grundvandssænkning, anvendelse af afstivning, jordankre, spunsvægge, pæle 

mm. i zone B43 skal det sikres, at summen af jordtryk og vandtryk på metrokonstruktionerne ikke æn-

dres mere end ved udgravning langs metrokonstruktionen til 2,5 m lavere end kote 5,2 m. 

Stk. 5 Ved gravning, grundvandssænkning, anvendelse af afstivning, jordankre, spunsvægge, pæle 

mm. i zone B44 skal det sikres, at summen af jordtryk og vandtryk på metrokonstruktionerne ikke æn-

dres mere end ved udgravning langs metrokonstruktionen til 5,0 m lavere end kote 5,2 m. 

Stk. 6 Inden for zone J2.1, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-321, som er 5,0 m fra si-

den af metrokonstruktionerne, skal der inden anvendelse af jordankre, styret underboring, tunnelering 

eller lignende over kote -6,8 m, som er 5,0 m under metrokonstruktionerne, til den påtaleberettigedes 

skriftlige godkendelse fremsendes skriftlig dokumentation for, at dette ikke kan skade metrokonstruk-

tionerne. 

Stk. 7 Aktivitet på Ejendommen skal respektere de ovenfor anførte bestemmelser om dybdebegræns-

ning/udgravning og lignende i alle faser af aktiviteten, f.eks. byggeri, både under opførelsen af byggeri 

og fra det endelige byggeri. 
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Kapitel 4. Vibrationer 

§ 4 Inden for en afstand af 30,0 m målt vandret fra kanten af Metroens station, jf. tegning CR-ARSH-

STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, gælder bestemmelserne i stk. 2-6, med en fastsat grænseværdi for 

vibrationshastigheder på 5,0 mm/s for Metroens station (målt på den væg i stationen, der er mest kri-

tisk i forhold til det pågældende vibrationsgenerende arbejde).  

Stk. 2 Ved anlægsaktiviteter, som kan give vibrationer, såsom ramning eller vibrering af spuns eller 

pæle samt sprængninger, skal metrokonstruktionen moniteres med vibrationsmålere under hele forlø-

bet i henhold til stk. 5. 

Stk. 3 Ved forøgelse, tilbygning eller større ombygning af eksisterende konstruktioner samt under 

opførelse og drift af nye konstruktioner skal grænseværdien i stk. 1 målt på den del af 

metrokonstruktionen, der er mest kritisk i forhold til det pågældende vibrationsgenererende arbejde, 

overholdes. 

Stk. 4 Inden påbegyndelse af vibrationsgenerende arbejde, jf. stk. 3, skal der foretages en vurdering af 

risikoen for, at grænseværdien, jf. stk. 1, overskrides. Denne vurdering skal fremsendes til den påtale-

berettigedes skriftlige godkendelse. Hvis den påtaleberettigede herudfra vurderer, at risikoen for over-

skridelse af grænseværdien ikke er ubetydelig, kan den påtaleberettigede kræve monitering iværksat, 

jf. stk. 5. 

Stk. 5 Ved krav om monitering af metrokonstruktionen skal der efter aftale med den påtaleberettigede 

opsættes vibrationsmålere udstyret med online alarmer eller med advarselslamper, der giver både blink 

og lyd ved overskridelse af den fastsatte grænseværdi, jf. stk. 1. Moniteringen skal dokumenteres 

skriftligt og fremsendes løbende til den påtaleberettigede. 

Stk. 6 I tilfælde af overskridelser af grænseværdien i stk. 1 skal arbejdet straks indstilles, og den påta-

leberettigede informeres herom. Herefter skal det videre forløb og eventuelle foranstaltninger aftales 

med den påtaleberettigede. 

 

Kapitel 5. Oplag og Ledninger. Brandfarlige væsker 

§ 5 Brandfarlige væsker skal i hvert tilfælde forstås som ”uanset væskeklasse”. 

Stk. 2 Indenfor en afstand af 30,0 m målt vandret fra kanten af den underjordiske metrokonstruktion, 

jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, må der ikke anbringes tanke til opbevaring af 

brandfarlige væsker, ledninger til sådanne tanke, ledninger til transport af brandfarlige væsker eller 

tankstationer uden forudgående risikovurdering og skriftlig godkendelse fra den påtaleberettigede. 

Stk. 3 Til grund for godkendelsen i stk. 2 skal der til den påtalebeerettigede udarbejdes en 

risikovurdering. Udgangspunktet for risikovurderingen er det aktuelle oplag, og hvor stor sikkerheds-

mæssig risiko, der vil kunne være i forhold til påvirkning af den underjordiske metrokonstruktion med 

udsivende brændbare væsker, både med henyn til selve konstruktionen samt eksplosive dampe. 

 

Kapitel 6. Ledninger. Brandfarlige gasser 

§ 6 Indenfor en afstand af 30,0 m målt vandret fra kanten af den underjordiske metrokonstruktion, jf. 

tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, må der ikke placeres gasledninger med overtryk 

over 4 bar. Gasledninger med et overtryk på maksimalt 4 bar kan etableres efter forudgående godken-

delse fra den påtaleberettigede og på betingelse af, at eventuelle afstandskrav fastsat af den påtalebe-

rettigede i den forbindelse overholdes. 

Stk. 2 Udendørs gasledninger med et overtryk på maksimalt 0,026 bar og en indvendig diameter på 

maksimalt 70 mm samt indendørs gasledninger med et overtryk på maksimalt 0,026 bar kan etableres 

uden godkendelse fra den påtaleberettigede. 
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Kapitel 7. Ledninger. Væsker under tryk samt dampledninger 

§ 7 Inden for zone C1, som er 20,0 m målt vandret fra åbninger i terræn, jf. tegning CR-ARSH-

STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, må der ikke placeres; fjernvarmeledninger, hvor spædevandsreservoir 

er større end 100 m3, vandledninger eller kloakledninger under tryk, eller fjernkøleledninger.  

Stk. 2 Inden for en afstand af 20,0 m, målt vandret fra personindgang/udgang ved trapper og elevato-

rer, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, må der ikke placeres dampledninger. 

 

Kapitel 8. Beplantning, kraner/konstruktioner, terrænreguleringer o.l. 

§ 8 Indenfor en afstand af 30,0 m målt vandret fra kanten af den underjordiske metrokonstruktion, jf. 

tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, gælder bestemmelserne i stk. 2-5: 

Stk. 2 Den påtaleberettigede kan forlange beplantning fjernet, hvis den ud fra den påtaleberettigedes 

helhedsvurdering bedømmes at være til fare for Metroens passagerer eller drift. 

Stk. 3 Ved beskæring eller fældning af beplantning skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger, således 

at der ikke kan ske nedstyrtning af beplantning eller redskaber mv. til fare for personer, der opholder 

sig på stationen eller på stationspladsen eller under stationens ovenlys. 

Stk. 4 Ved opstilling af kraner, øvrige arbejdsredskaber, konstruktioner, anlæg, master, udsmykning, 

juletræer, stilladser og afdækninger o.l., både permanent og midlertidigt, skal der træffes 

sikkerhedsforanstaltninger således, at der ikke kan ske nedstyrtning af last mv. til fare for personer, 

som opholder sig på stationen eller på stationspladsen eller under stationens ovenlys. 

Stk. 5 Der må ikke udføres terrænregulering, så vandtilstrømning til Metroens anlæg forøges. 

 

Kapitel 9. Flugt- og/eller beredskabsareal  

§ 9 Flugt- og/eller beredskabsarealet, jf. tegning CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-DWG-331, skal til 

enhver tid friholdes, og der må ikke etableres permanente eller midlertidige anlæg eller installationer 

eller gives tilladelse til oplag, demonstrationer, optog, indsamlinger, møder mv. 

 

Kapitel 10. Nødvendige foranstaltninger og servitutstridig tilstand  

§ 10 Såfremt de ovenfor fastsatte bestemmelser ikke overholdes, kan den påtaleberettigede pålægge 

ejeren af Ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør straks eller inden for en af den 

påtaleberettigede fastsat frist. Sker dette ikke, kan den påtaleberettigede gennemføre de nødvendige 

foranstaltninger på ejerens bekostning. 

  

Kapitel 11. Dispensation og påtaleret  

§ 11 Der kan dispenseres fra ovenstående bestemmelser, dersom ejeren af Ejendommen skriftligt over-

for den påtaleberettigede dokumenterer, at den påtænkte konstruktion ikke skader Metroen. 

Stk. 2 Ved meddelelse af dispensation har den påtaleberettigede ret til at føre tilsyn med arbejdernes 

udførelse, herunder forlange udleveret dokumentation. 

Stk. 3 Efter endt udførelse skal der fremsendes skriftlig dokumentation til den påtaleberettigede for de 

udførte arbejder. 

§ 12 Påtaleretten tilkommer Metroselskabet I/S CVR-nr. 30 82 36 99. 

 

 

 

 

 



Metro  til Sydhavn

Arealfortegnelse,  Ny Ellebjerg  nr. 3

Det  bemærkes,  at de foran  anføite  arealangivelser  er omtrentlige,  og  at ændringer  kan  forekomme  ved

den  endelige  afsætning  af  de nye  grænser  i marken  eller  som  en følge  af  forskelle  mellem  den  projek-

terede  og  den  udføite  Metro  til  Sydhavn.

Metroselskabet  I/S

Rebekka  Nymark

COWI
CR-ARSH-STA=Nel-AR-EXP-AL-12
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