
 

4.2.  

Såfremt kapitel 3 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 ændres, således at der opnås 

hjemmel til, at Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren (”staten”) udtræder af 

interessentskabet i anlægsperioden, dvs. før letbanen tages i brug til passagerdrift, finder bestemmelserne i 

dette punkt 4.2 anvendelse for statens udtræden i anlægsperioden.  

Statens udtræden i anlægsperioden sker automatisk med virkning fra datoen for ændringslovens 

ikrafttræden. Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S indebærer også en udtræden af ejeraftalen 

vedrørende Hovedstadens Letbane I/S. 

Ved statens udtræden vil bestyrelsens sammensætning blive ændret i overensstemmelse med 

vedtægternes § 8.2.1., idet de statslige repræsentanter udtræder.  

Statens forpligtelser som interessent ophører i enhver henseende på virkningstidspunktet for statens 

udtræden. 

Efter sin udtræden er staten fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller som 

senere måtte blive rettet mod Ring 3 Letbane I/S.  

Uanset udtræden hæfter staten dog subsidiært i forhold til Hovedstadens Letbane I/S med 40 pct. 

(svarende til statens oprindelige ejerandel) for eventuelle krav mod Hovedstadens Letbane I/S, som kan 

relateres til anlægsperioden frem til det tidspunkt, hvor staten udtræder. Det skal i den forbindelse 

præciseres, at statens forpligtelser i den henseende alene er knyttet til anlægsaktiviteterne i henhold til 

anlægsbudgettet og således ikke til aktiviteter knyttet til driften, herunder driftsinvesteringer som defineret 

i loven om Letbane på Ring 3.   

Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 berøres ikke af statens 

udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det 

indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til 

driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede betalingsaftale. Ligeledes forpligter 

staten sig fortsat til at opretholde den i punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.   

Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem 

statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.  

Enhver beslutning mellem de tilbageværende interessenter, efter at staten er udtrådt i anlægsperioden, 

herunder beslutninger, som indebærer en fordyrelse af projektet, samt begivenheder, der påvirker 

gennemførelsen af projektet, er staten uvedkommende. Hvis de tilbageværende interessenter træffer 

beslutning om at reducere deres respektive kapitalindskud og anlægsreserver i anlægsperioden, vil statens 

forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver blive reduceret forholdsmæssigt tilsvarende. 

 


