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Forslag
til

Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber1)
(Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
§1
I lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3,
som ændret ved § 130 i lov nr. 686 af 27. maj 2015,
foretages følgende ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU
af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige
og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. 124, side 1.«
2. Overalt i loven ændres »Ring 3 Letbane I/S« til: »Hovedstadens Letbane I/S«, og »Ring 3 Letbane I/S’« til: »Hovedstadens Letbane I/S’«.
3. I overskriften til kapitel 1 ændres »udarbejdelse af VVMredegørelse« til: »miljømæssige vurderinger«.
4. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, HøjeTaastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk
Kommune, Ishøj Kommune og Region Hovedstaden afsætter samlet set yderligere reserver på i alt 379,3 mio. kr. Be-

1)

løbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftstart og derefter
med nettoprisindekset.«
Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
5. I § 2, stk. 1, indsættes efter »projektering«: », anlæg og
drift«.
6. § 2, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Linjeføringen for letbanen på Ring 3 med stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter og omformerstationer fremgår af bilag 1 til loven.«
7. Efter § 3 indsættes i kapitel 1:
»§ 3 a. Anlægget af letbanen på Ring 3, jf. § 2, skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af
projektets indvirkninger på miljøet, jf. dog § 3 b.
§ 3 b. Ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet, som
kan være til skade for miljøet, må ikke påbegyndes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen, jf. § 25 b.
Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen afgør på grundlag af en
anmeldelse fra Hovedstadens Letbane I/S, om der skal udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse, inden der gives
tilladelse efter stk. 1. Vurderer Trafik- og Byggestyrelsen, at
der skal udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse, udarbejder Hovedstadens Letbane I/S denne. Trafik- og Byggestyrelsen foretager offentliggørelse af den supplerende
VVM-redegørelse med henblik på høring af offentligheden
og berørte myndigheder.
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Stk. 3. Bestemmelser i anden lovgivning, som fastsætter
krav om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), finder
ikke anvendelse på ændringer og udvidelser omfattet af stk.
1.
Stk. 4. Trafik- og Byggestyrelsens afgørelser efter stk. 1
og 2 og efter regler fastsat i medfør af stk. 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 5. Transport- og bygningsministeren kan efter forhandling med miljø- og fødevareministeren fastsætte nærmere regler om
1) anmeldelse efter stk. 2 af ændringer eller udvidelser af
anlægsprojektet til Trafik- og Byggestyrelsen,
2) pligt for andre myndigheder og Hovedstadens Letbane
I/S til at give de oplysninger, der er nødvendige for
Trafik- og Byggestyrelsens vurdering af ændringer eller udvidelser efter stk. 2,
3) gennemførelse af Trafik- og Byggestyrelsens vurdering
efter stk. 2 og om indholdet af VVM-redegørelsen,
4) vilkår for tilladelsen efter stk. 1 og
5) offentliggørelse, herunder om udelukkende digital annoncering, af afgørelser efter stk. 1 og 2 og af den supplerende VVM-redegørelse.
§ 3 c. Beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår arealer, der er nødvendige for
gennemførelse af anlægget nævnt i § 2, varetages af transport- og bygningsministeren efter denne lov. Kort over naturlokaliteter omfattet af naturbeskyttelsesloven fremgår af
bilag 2 til loven.
§ 3 d. Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelser vedrørende anlægsprojektet, jf. § 2, som
træffes efter lov om naturbeskyttelse og lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojektet, jf. § 2, i henhold til de love og regler, der er
nævnt i stk. 1, kan påklages af Hovedstadens Letbane I/S til
transport- og bygningsministeren.
Stk. 3. Transport- og bygningsministeren kan overtage
kommunalbestyrelsens beføjelser efter de love og regler, der
er nævnt i stk. 1, i en nærmere bestemt sag vedrørende anlægsprojektet, jf. § 2.
Stk. 4. Transport- og bygningsministerens afgørelser af
klager efter stk. 2, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens beføjelser efter stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 5. De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.
Stk. 6. Transport- og bygningsministeren kan til brug for
behandlingen af sager efter stk. 2 og 3 fastsætte regler om
kommunalbestyrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger
til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter de love, der er nævnt i stk. 1, inden for den pågældende kommune.
§ 3 e. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte
regler om forurening og gener fra anlægget nævnt i § 2.
Transport- og bygningsministeren kan herunder fastsætte

regler om egenkontrol og om tilsyn og håndhævelse, herunder at afgørelser om tilsyn og håndhævelse af regler fastsat
efter denne bestemmelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i medfør
heraf finder ikke anvendelse på forurening og gener fra de
dele af anlægget af letbanen på Ring 3, der er omfattet af
regler udstedt efter stk. 1. Det samme gælder afgørelser truffet i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
§ 3 f. Fastsætter transport- og bygningsministeren regler i
medfør af § 3 e, stk. 1, kan ministeren samtidig fastsætte
regler om, at Hovedstadens Letbane I/S skal tilbyde kompensation til beboere, som kan udsættes for gener som følge
af regler udstedt i medfør af § 3 e, stk. 1. Transport- og bygningsministeren kan herunder fastsætte regler om kredsen af
de berettigede, størrelsen af kompensationen, udbetaling,
frister, renter m.v.
Stk. 2. Transport- og bygningsministeren kan fastsætte
regler om, at Hovedstadens Letbane I/S skal tilbyde beboere, der er særligt udsat for gener som følge af transport- og
bygningsministerens regulering af forholdene i medfør af §
3 e, stk. 1, genhusning eller overtagelse af deres bolig.
Transport- og bygningsministeren kan herunder fastsætte
regler om, at kommunalbestyrelsen i bopælskommunen efter
beboerens anmodning skal anvise en genhusningsbolig.
Transport- og bygningsministeren kan desuden fastsætte
regler om fremgangsmåden ved genhusning eller overtagelse, herunder om vilkårene i aftaler om genhusning, omkostninger ved genhusning og genhusningsaftalens ophør, herunder regler om, at aftalen ophører, hvis den bolig, hvor der
er gener, udlejes eller anvendes til beboelse.
Stk. 3. Opnås der ikke en aftale mellem Hovedstadens
Letbane I/S og den berettigede til kompensation, genhusning
eller overtagelse af boligen i medfør af regler udstedt efter
stk. 1 og 2, eller opstår der uenighed om en indgået aftale,
træffer Ekspropriationskommissionen for Statens Ekspropriationer på Øerne afgørelse om kompensation, genhusning
og overtagelse efter de regler, der er udstedt i medfør af stk.
1 og 2.
Stk. 4. Sager om kompensation, genhusning og overtagelse behandles i øvrigt af Ekspropriationskommissionen for
Statens Ekspropriationer på Øerne efter reglerne i lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Stk. 5. Kompensation og beløb ydet ved genhusning efter
reglerne i stk. 1 og 2 indgår ikke ved vurderingen af, om en
person har ret til ydelser fra det offentlige, og medfører ikke
reduktion af sådanne ydelser. Kompensationen og beløbene
medregnes endvidere ikke ved opgørelsen af modtagerens
skattepligtige indkomst.
Stk. 6. Har transport- og bygningsministeren fastsat regler
efter stk. 1 og 2, herunder om genhusning, finder reglerne i
kapitel 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer ikke anvendelse ved spørgsmål om sundhedsfare i bygninger, som
benyttes til bolig eller ophold for mennesker, som følge af
støjgener fra anlægget af anlægsprojektet.
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§ 3 g. §§ 3 a-3 f og regler udstedt i medfør heraf finder
tilsvarende anvendelse på ændringer og udvidelser af anlægsprojektet, der er tilladt efter § 3 b, stk. 1.«
8. I § 6, stk. 1, ændres »7 medlemmer« til: »9 medlemmer«.
9. I § 6, stk. 2, ændres »3 bestyrelsesmedlemmer« til: »5 bestyrelsesmedlemmer«.
10. I § 22, stk. 4, 1. pkt., ændres »§§ 57 og 58« til: »§§ 105
og 106«.
11. I § 22, stk. 4, 2. pkt., og § 23, stk. 3, ændres »§ 51, stk. 1
og 2,« til: »§ 103«.
12. I § 22, stk. 4, 3. pkt., ændres »§§ 58 a-62« til: »§§
107-111«.
13. I § 24 ændres »§ 106« til: »§ 77, stk. 1,«, og »projektering og forberedende arbejder på« ændres til: »projektering,
herunder forberedende arbejder, og ved anlæg af«.
14. Efter § 24 indsættes i kapitel 4:
»§ 24 a. Kan der ikke opnås enighed med ejere af ledningsanlæg omfattet af § 24 om, hvordan planlagte anlægsarbejder på de arealer, hvori eller hvorover ledningerne er
anbragt, kan tilrettelægges, kan transport- og bygningsministeren efter at have meddelt ledningsejeren, at det planlagte
anlægsarbejde på arealet påbegyndes, gennemføre arbejdet
og kræve bestemte ledningsarbejder udført af ledningsejeren.
Stk. 2. Transport- og bygningsministeren kan i særlige tilfælde lade de ledningsarbejder, der er nævnt i stk. 1, udføre
for Hovedstadens Letbane I/S’ eller ledningsejerens regning,
jf. § 24.
§ 24 b. Erstatning som følge af en afgørelse truffet i medfør af §§ 24 og 24 a fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale herom, af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i
henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Stk. 2. Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103
i lov om offentlige veje anvendelse. Hovedstadens Letbane
I/S afholder alle omkostninger forbundet hermed.«
15. Overskriften til kapitel 5 affattes således:
»Kapitel 5
Delegation, domstolsprøvelse, straf m.v.«
16. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Transport- og bygningsministeren kan bemyndige Hovedstadens Letbane I/S til som anlægsmyndighed at
iværksætte ekspropriation efter § 30 i jernbaneloven til anlæg af letbanen på Ring 3, jf. § 2.
§ 25 b. Trafik- og Byggestyrelsen udfører de opgaver, der
fremgår af § 3 b.
Stk. 2. Ved udførelsen af de opgaver, der fremgår af § 3 b,
er Trafik- og Byggestyrelsen uafhængig af instruktioner om
den enkelte sags behandling og afgørelse.
§ 25 c. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov
eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være
anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt adressaten.
Stk. 2. Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er
omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne
ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.
§ 25 d. I regler, der udstedes efter § 3 e, kan der fastsættes
straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«
17. Bilag 1 ophæves, og i stedet indsættes bilag 1 og 2 til
denne lov.
§2
I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og
Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret ved § 1 i
lov nr. 632 af 14. juni 2011, § 2 i lov nr. 526 af 27. maj
2013, § 27 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 og § 2 i lov nr.
156 af 18. februar 2015, foretages følgende ændring:
1. To steder i § 8, stk. 3, ændres »Ring 3 Letbane I/S« til:
»Hovedstadens Letbane I/S«, og »Ring 3 Letbane I/S’« ændres til: »Hovedstadens Letbane I/S’«.
§3
I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af
20. marts 2015, foretages følgende ændring:
1. I § 5 indsættes som stk. 12:
»Stk. 12. Trafikselskabet på Sjælland kan efter aftale med
Hovedstadens Letbane I/S varetage opgaver vedrørende
driften af letbanen på Ring 3.«
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§4
Transport- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet
for lovens ikrafttræden.
Folketinget, den 31. maj 2016
PIA KJÆRSGAARD
/ Karen J. Klint
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Bilag 1
Kort over letbanen på Ring 3
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Bilag 2
Naturlokaliteter

