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Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K  

 

Telefon 41 71 27 00 

 

Interessenterne i Hovedstadens Letbane I/S 26. februar 2018 

2017-6906 

Efter drøftelse den 22. februar 2018 i den grønne forligskreds ønsker en enig 

forligskreds, at staten trækker sig ud af Hovedstadens Letbane I/S.  

Baggrunden er, at staten ønsker samme model for Hovedstatens Letbane I/S 

som ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense.  

På den baggrund ønskes der i vedtægternes pkt. 4 for Hovedstadens Letbane 

I/S indsat et nyt pkt. 4.2. Forslag til ændring er vedhæftet. Ændringen vedtages 

på et ekstraordinært interessentskabsmøde snarest muligt. En vedtægtsæn-

dring kræver enstemmighed blandt ejerne. 

 

Hensigten er, at staten udtræder af interessentskabet, når den gældende lov er 

ændret. 

 

Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver i de gælden-

de vedtægters pkt. 5.2 berøres ikke af statens udtræden i anlægsperioden, hvil-

ket er angivet i det nye pkt. 4.2. Det vil sige, at der ingen ændring er i forhold til 

det nu forudsatte statslige indskud samt de afsatte reserver som beskrevet i 

vedtægternes punkt 5.2. 

 

Statens udtræden sker med virkning fra ændringslovens ikrafttræden.  

 

Staten tilslutter sig, at ledelsen i Hovedstadens Letbane I/S underskriver kon-

trakt med den vindende entreprenør – når interessenterne på et interessent-

skabsmøde har godkendt vedhæftede ændring af vedtægterne. 

 

Processen kan herefter sammenfattes som følger:  

1. Der indkaldes til et ekstraordinært interessentskabsmøde.  

Det eneste punkt på dagsordenen vil være: Forslag om ændring af ved-

tægternes pkt. 4.  

Tekst som indarbejdes i gældende vedtægter er vedlagt. 

2. Interessenterne sikrer sig hver især, at interessenterne har hjemmel til 

at tiltræde forslaget til vedtægtsændringen  



 
 
 
 

Side 2/2 3. Beslutning om ændring af vedtægterne på det ekstraordinære interes-

sentskabsmøde tiltrædes.  

4. Hovedstadens Letbane I/S underskriver kontrakt med entreprenøren, 

som gøres bekendt med, at staten vil udtræde på de nævnte vilkår.  

5. Transport-, bygnings – og boligministeren fremlægger forslag til æn-

dring af lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane Ring 3 for Folketin-

get.  

Tidspunktet for fremsættelsen for Folketinget vil være i efteråret 2018. 

6. Staten udtræder automatisk af selskabet med virkning fra datoen for 

ændringslovens ikrafttræden.  

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 


