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Langebro - ekspropriation og erstatning 

Som bekendt har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg 
den 21. juni 2021 truffet beslutning om ekspropriation af arealer og 
rettigheder i forbindelse med den forestående renovering af Lange
bro og parkeringskælderen under Langebro. 

I blev orienteret om ekspropriationsbeslutningen ved brev af 23. 
juni 2021. 

Når der gennemføres en ekspropriation, har de berørte grundejere 
krav på erstatning, såfremt de er blevet påført et økonomisk tab som 
følge af beslutningen. 

Erstatninl!stilbud 
Københavns Kommune har overvejet, hvor meget der skal betales i 
erstatning for indgrebet og tilbyder herved følgende erstatning: 

For servitut om færdselsret, skiltning samt 
adgang til drift og vedligehold: 

kr. 2.000 

Erstatningen er angivet ekskl. moms og vil ikke blive tillagt moms. 

Erstatningstilbuddet er i sin helhed fremsat med forbehold for Kø
benhavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs endelige godkendelse. 

Hvis erstatningstilbuddet kan accepteres, bedes I sende en indscan
net kopi af dette erstatningstilbud pr. e-mail til cp2g@kk.dk eller al
ternativt sende en underskrevet original pr. post til postboks 339, Is
lands Brygge 37, 2300 København S senest den 1. oktober 2021. 
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Bro og Tunnel 

Saeens indbrineelse for Taksationskommissionen 

I henhold til§ 112, stk. 2, i lov nr. 1520 om offentlige veje af 27. de
cember 2014 (vejloven), skal Københavns Kommune indbringe 
ekspropriationssager for Taksationskommissionen senest 8 uger 
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt, såfremt der ikke 
forinden er indgået aftale om erstatningens fastsættelse mellem 
parterne. 

Da denne frist udløber den 18. august 2021, dvs. før udløbet af fri
sten for at acceptere erstatningstilbuddet ovenfor, har Køben
havns Kommune indbragt sagen, og kommunens brev af 18. au
gust til Taksationskommissionen 2021 vedlægges til orientering. 

Da Københavns Kommune ikke ved, om erstatningstilbuddet bli
ver accepteret, har kommunen anmodet Taksationskommissionen 
om at sætte sagen i bero. 

Hvis I ikke accepterer erstatningstilbuddet, vil Københavns Kom
mune anmode Taksationskommissionen om at behandle sagen. 

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkomne til at kontakte 
mig. 

Med venlig hilsen 

Bent Napstjert 
Projektleder 
Bro og Tunnel 

Ovenstående erstatninl{stilbud accepteres: 

Dato: ____ _ 

For Andelsbolil{foreninl{en Ny Christiansborl{ 

For Københavns Kommune 
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-agenro - oprø1gning pa erstatningstilbud

I anlednin� af ekspropriationen til den foranstående renoverin� af 
Lanf:!ebro og parkerinE?skælderen. under Langebro fremsendte Kø
benhavns Kommunes den 19. august 2021 et erstatninE!stilbud til jer 
for servitut om færdselsret, skiltning samt adgan(; til drift og vedlige
hold. Af erstatnint;stilbuddet fremgår det, at I er blevet tilbudt 2.000. 
kr. i erstatnint:( for servitutten. 

Af erstatningstilbuddet fremt:(år det desuden, at fristen for at accep
tere tilbuddet er den 1. oktober 2021. Idet fristen er nært foranstå
ende, vil Københavns Kommune blot påminde jer, om at såfremt I øn
sker at acceptere erstatnint;stilbuddet, skal dette ske inden denne 
dato. 

Hvis erstatnini;istilbuddet ikke kan accepteres, eller I ønsker, at erstat
nin�sspørgsmålet skal behandles af Taksationskommissionen for Ho
vedstadsområdet, behøves I ikke foretage jer nof:!et, da Københavns 
Kommune efter udløbet af acceotfristen vil anmode Taksationskom
missionen om at behandle jeres sag. 

Hvis erstatnin{;!stilbuddet kan accepteres, bedes I sende en indscan
net og underskrevet kopi af dette erstatningstilbud pr. e-mail til 
cp2�kk.dk eller alternativt sende en underskrevet original pr. post 
til postboks 339, Islands Brygge 37, 2300 København S senest den 1. 
oktober 2021. 
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spør�smål eller li�nende, er I meE!et velkomne til at Kor-
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