
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018

Forslag
til

Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

(Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station)

§ 1

I lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret
bl.a. ved § 1 i lov nr. 526 af 27. maj 2013, § 1 i lov nr. 748
af 25. juni 2014 og § 1 i lov nr. 156 af 18. februar 2015 og
senest ved § 6 i lov nr. 658 af 8. juni 2016, foretages
følgende ændringer:

1. Efter kapitel 3 b indsættes:

»Kapitel 3 c
Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station

§ 5 p. § 7, stk. 7, og §§ 8-13, 14 a og 14 b finder tilsva-
rende anvendelse i forhold til de dele af udviklingen af om-
rådet ved Ny Ellebjerg Station, som vedrører planlægning
og byggemodning af udviklingsområdet.

Stk. 2. Kort over udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Sta-
tion fremgår af bilag 4.

§ 5 q. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndi-
ges til inden for udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station
at overdrage byggeretten over statens baneareal til Metrosel-
skabet I/S med henblik på gennemførelse af Metroselskabet
I/S’ udvikling af området.

§ 5 r. Som grundlag for Københavns Kommunes lokal-
planlægning udarbejder Metroselskabet I/S en helhedsplan
for udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station.

§ 5 s. Arbejder på ledninger i eller over arealer inden for
udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, herunder om
nødvendigt flytning af ledninger i forbindelse med arbejder,
der iværksættes af Metroselskabet I/S under udviklingen af
området, betales af ledningsejeren.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis andet er særligt
bestemt ved aftale, ved kendelse afsagt af en ekspropria-
tionskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmå-

den ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller ved
afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsy-
ningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

§ 5 t. Kan der ikke opnås enighed mellem Metroselskabet
I/S og ejere af ledningsanlæg omfattet af § 5 s om, hvordan
planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover
ledningerne er anbragt, skal tilrettelægges, kan transport-,
bygnings- og boligministeren efter at have meddelt led-
ningsejeren, at det planlagte anlægsarbejde på arealet påbe-
gyndes, gennemføre arbejdet og kræve bestemte ledningsar-
bejder udført af ledningsejeren.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i
særlige tilfælde lade de ledningsarbejder, der er nævnt i stk.
1, udføre for Metroselskabet I/S’ eller ledningsejerens reg-
ning.

§ 5 u. Tvister om erstatning for ledningsarbejder omfattet
af § 5 s og tvister om erstatning som følge af en afgørelse
truffet i medfør af § 5 t afgøres af ekspropriations- og taksa-
tionsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2. Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103
i lov om offentlige veje m.v. tilsvarende anvendelse. Metro-
selskabet I/S afholder alle omkostninger forbundet hermed.

§ 5 v. Ved tilkøb eller udnyttelse af optioner forstås ud-
gifter til undersøgelser, anlæg og drift, der ikke er nødvendi-
ge for Metroselskabet I/S’ udvikling af området ved Ny El-
lebjerg Station, og som staten eller Københavns Kommune
har mulighed for at vælge i forbindelse med gennemførelsen
af udviklingsprojektet. Tilkøb og udnyttelse af optioner be-
tales af den, der ønsker at foretage tilkøb eller udnytte en
option.«

2. Efter § 14 c indsættes i kapitel 6:
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»§ 14 d. Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndig-
heds afgørelser vedrørende planlægning og byggemodning
af udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station, som træffes
efter byggeloven, lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) og lov om planlægning og regler udstedt i medfør af
disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myn-
dighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende
planlægning og byggemodning af udviklingsområdet ved
Ny Ellebjerg Station i henhold til de love, der er nævnt i stk.
1, kan påklages af Metroselskabet I/S til transport-, byg-
nings- og boligministeren. Klage indgives skriftligt til kom-
munalbestyrelsen, som senest 3 uger efter modtagelse af
klagen videresender denne til transport-, bygnings- og bolig-
ministeren ledsaget af den påklagede afgørelse, de doku-
menter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse
med kommunalbestyrelsens bemærkninger til sagen og de
anførte klagepunkter. Klage har ikke opsættende virkning.«

3. Som bilag 4 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret bl.a. ved §

1 i lov nr. 632 af 14. juni 2011 og § 27 i lov nr. 165 af 26.
februar 2014 og senest ved § 4 i lov nr. 658 af 8. juni 2016,
foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Selskabet kan udnytte byggeretten over banearea-

let inden for udviklingsområdet ved Ny Ellebjerg Station og
udvikle området og foretage fornødne ejendomsretlige dis-
positioner, jf. kapitel 3 c i lov om en Cityring.

Stk. 5. Selskabet kan efter de tre ejeres godkendelse opret-
te datterselskaber eller erhverve andele i andre selskaber
med begrænset ansvar i forbindelse med udviklingen af om-
rådet ved Ny Ellebjerg Station.

Stk. 6. Selskabet kan indgå samarbejdsaftaler m.v. i for-
bindelse med udviklingen af området ved Ny Ellebjerg Sta-
tion eller virksomhed, som har en forretningsmæssig sam-
menhæng hermed.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Folketinget, den 13. december 2018

PIA KJÆRSGAARD

/ Benny Engelbrecht
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