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Høringssvar over udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, 
lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S og lov 
om trafikselskaber

Den 23. oktober 2015 er ovennævnte lovforslag sendt i høring med frist til den 
23. november 2015, og HMN Naturgas fremkommer hermed med vores be-
mærkninger.

Det fremsatte lovforslag er en anlægslov, der i stor udstrækning bygger på den 
gældende projekteringslov (Principaftale).

På side 28 i bemærkningerne til lovforslaget under punkt 4. Økonomiske og 
administrative konsekvenser for det offentlige er det anført, at De samlede an-
lægsomkostninger for letbanen er både i loven og i principaftalen vurderet til 
3.418 mio. kr. i 2013-priser, eksklusiv korrektionsreserver.

På side 30 er det anført at Udgiften for de berørte ledningsejere er som i den 
gældende lov om letbane på Ring 3 fortsat anslået til 750 mio. kr. men der er 
også på side 29 anført Endvidere er omkostningerne til ledningsomlægninger og 
ekspropriationer fortsat usikre.

HMN naturgas vurderer, at de anførte 750 mio. kr. meget vel kan vise sig at 
være et for lille beløb.

På side 29 er der anført:

Som noget særligt i dette projekt indgår det endvidere i Principaftalen, at den 
endelige beslutning om anlæg af letbanen først træffes, når resultatet af de store 
anlægs- og leverandørkontrakter kendes, og der dermed er skabt større sikker-
hed om de samlede konsekvenser af projektets gennemførelse. Denne situation 
forventes at foreligge i første halvdel af 2017. Indtil dette tidspunkt er det mel-
lem parterne aftalt, at der må anvendes op til 475 mio. kr. (pl 2013). Det vil 
sige, at den økonomiske risiko for parterne under alle omstændigheder indtil 
videre er begrænset til dette beløb.
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HMN Naturgas har sammen med en række andre ledningsejere deltaget i en 
række planlægningsmøder om planlægningen af de meget omfattende lednings-
omlægninger, der skal ske. Efter de opstillede tidsplaner for ledningsomlægnin-
gerne er det Letbaneselskabets ønske, at langt de fleste ledningsomlægninger 
udføres inden anlægget af selve letbanen skal ske, dvs. i løbet af 2016-2017.
Dermed vil en meget stor del af ledningsomlægningerne efter planen været ud-
ført, inden der indgås endelig kontrakt, og anlægget af letbanen endeligt vedta-
ges.

HMN Naturgas vurderer derfor, at der medio 2017 meget vel kan være udført
ledningsomlægninger for mindst 500 mio. kr.

HMN Naturgas forventer, at Hovedstadens Letbane I/S refunderer alle vores 
udgifter til ledningsomlægninger, der er udført pga. anlægget af Letbanen, hvis 
det senere viser sig, at Letbanen alligevel ikke bliver anlagt.

Dermed er den økonomiske risiko for det offentlige bestemt ikke begrænset til 
de angive 475 mio. kr. men er nærmere en milliard kr.

Dette bør tydeligt fremgå af loven.

Det skal bemærkes, at HMN Naturgas og formentligt mange andre ledningseje-
re ikke agter at udføre ledningsomlægninger, før der en helt klar aftale om, at 
HMN Naturgas får refunderet vores udgifter, hvis det senere viser sig, at projek-
tet ikke realiseres som planlagt, og at vores omlægninger dermed har været 
nyttesløse. Hvis der derfor ikke indgås en sådan klar aftale, vil projektet blive 
væsentligt forsinket, når ledningsomlægninger dermed ikke kan påbegyndes før 
medio 2017, hvor der efter planen indgås endelig aftale med den udførende 
entreprenør.

Det kan bemærkes, at bl.a. Dansk Ledningsejerforum allerede ved høringen om 
projekteringsloven har gjort opmærksom på disse forhold.

Med venlig hilsen

John Thorn
Senior konsulent




