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1. EJERFORHOLD OG HEFTELSE 

Interessentskabet ejes af Kgbenhavns Kommune med 50 pct., Den Danske Stat vltrans- 

port- og energlminlsteren med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct. 

Interessenterne hæfter I det Indbyrdes forhold for interessentskabets forpligtelser I for- 

hold til disse ejerandele (herefter "Ejerandelen), 

En Interessent kan Ikke overdrage interessentandele til andre uden medinteressenternes 

samtykke. 

2. VEDTÆGTEN 

Samtidig med indgielse af denne interessentcka bskontrakt fastsættes en vedtægt for in- 

teressentskabet, hvor interessentskabets formal, regler for afholdelse af Interecsent- 

ska bsm~der og bestyrelsesm~fder, tegnlngsforhold, offentlig hed om Interessentska bets 

forhold, aflæggelse af arsrapport og halvarsrapport og revision mv. er fastsat. 

3, IIYTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING 

3.1 Indskud ved stlftelsen 

Interessentskabet er stiftet med en egenkapital p4 t.kr. 10.250.857. 

Finansieringen a f  interessentskabet er sket ved, at; 

(1) Interessentskabet overtager samtlige aktiver og passlver og indtræder i samt- 

lige rettigheder ag pligter, der harer til 0restadsselskabet I/S metroaktivite- 

ter, 

(2) Interessentskabet overtager samtllge aktiver og passlver l Frederiksberg bane- 

selskabet I/S og Indtræder i samtlige rettigheder og pligter i Frederiksberg- 

baneselska bet I/ S, herunder fordring p$ Frederiksberg Kommune vednrende 

kommunens gæld til Frederlksbergbaneselskabet I/S stor kr. 196,317 mio., 

vedrarrende meromkostninger til flytning af Frederiksberg Station, samt over- 

dækning mv. a f  strækningen Frederlksberg til Fasanvej, jf. st[ftelsesdokurnen- 



tets bilag 7. Der er mellem interessenterne indgaet en særllg aftale om for- 

deling af værdistlgninger p4 arealerne ved Forum og Fasanvej stationer, jf. 

stiftelsesdokumentet bilag 9, 

(3) Kraben havns Kommune indskyder kr. 4 mia. enten ved interessentskabets stlf- 

telse eller ved arlige bidrag der mindst svarer til 1/10 af det samlede Indskud 

plus palabne renter. Kabenhavns Kommune meddeler senest p i  dagen far in- 

teressentskabet~ stiftelse hvorvidt de kr, 4 mia. indskydes ved stiftelsen eller 

ved Arlige bidrag, jf. stlftelcesdokumentet bilag 2, 

(4) Ksbenhavns Kommune indskyder kr. 0,8 mia, via overforsel a f  gaild fra Metro- 

selskabet I/S til ArealudvlklIngsselskabet I/S svarende tll KPibenhavns Kommu- 

nes forpligtelse til at tilbagefgre grundskyld vedrarende arealerne i Nordhav- 

nen, 

(5) Staten indskyder kr. 4,3 mia. via overfarsel af gæld p8 kr. 4,3 mia. fra Metro- 

selskabet I/S til Arealudviklingsselskabet 4s svarende til Statens flnansle- 

ringsbidrag (inkl. reinvesteringsforpligtelser i den eksisterende metro p3 kr. 

0,3 mla,) vedrgrende Cityringen. Herved er Statens flnansierlngsbldrag p8 kr. 

4,3 mia. indskudt i Metroselskabet I/S pr. 1, januar 2007, 

(6) Frederl ksberg Kommune indsky der kr. 800 mlo. enten ved interessentskabets 

stiftelse eller ved arlige bidrag, der mindst svarer til 1/10 af  det samlede ind- 

skud plus palabne renter. Frederiksberg Kommune meddeler senest p8 dagen 

for Interessentskabets stiftelse, hvorvldt de kr. 800 mlo, indskydes ved stif- 

telsen eller ved arlige bidrag, jf. stiftelsesdokumentet bilag 5, 

(7) interessentskabet far en fordring p8 interessenterne vedrarende reinvesterin- 

ger I tekniske installationer vedrarende metroens etape 1-3 p8 kr. 100 mlo. 

Fordringen fordeles p8 de tre Interessenter i forhold til deres ejerandele, jf. 

stiftelsesdokumentets bilag 3, 4 og 8, og 

(8) interessentskabet far en fordring pa Frederiksberg Kommune pa kr. 843 mio. 

svarende tjl nutidsvardlen af ~reder l  krberg Kommunes nuværende arllge f i  - 
nansieringsbldrag til Frederlksbergbaneselskabet I/S, jf, stiftelsesdokumentets 

bilag 6. 



3.2 Relnvesterlnger tog, tunnetler og stationer 

Interessenterne forpllgtede sig med Prlncipaftale om etablering af en Cityrlng mv. af 2. 

december 2005 til i samme forhold som forholdet mellem Ejerandelene at betale for star- 

re reinvesteringer i tog, tunneller og stationer, i takt med a t  behovet opstar, og i den ud- 

strækning dette ikke kan flnansleres af Metroselskabet I/S selv. 

Interessenterne anerkender, at denne forpligtelse bestar, selv om der ikke som oprinde- 

ligt forudsat optages fordringer i interessentskabets abningsbalance, der modsvarer den 

forpligtelse, 

Bestyrelsen skal senest 2 ar f0r, der skal foretages en strarre reinvestering i tog, tunneller 

eller stationer, fore l~gge Interessenterne et budget for de forventede udglfter til reinve- 

steringerne, 

3.3 Andre kapitalbehov 

Interessenterne anerkendte med Prlnclpaftale om etablering af en Cltyring mv. af 2. de- 

cember 2005, a t  anlægssksnnet for et stort anlægsprojekt som Cltyringen indeholder en 

række risici, og tiltradte i enighed at finansiere uforudsete merudgifter i samme forhold 

som forholdet mellem Ejerandelene. 

Interessenterne er desuden bekendt med, a t  anlægsentreprenflren af Metroens 1.-3. eta- 

pe, COMET, i forbindelse med entreprenmens slutopg0relse Rar fremsat krav pa ca. kr. 2 

mia. over for 0restadssetskabet I/S. 0restadsselskabet I/S har efter at have gennemgbet 

kravene meddelt COMET, a t  dlsse krav i det væsentlige m8 afvises pa det foreliggende 

grundlag, COMFT har efterfslgende indbragt kravene for en voldgift. 

Interessenterhe anerkender, a t  der som farige af dig$& Samt I Øvrigt en række andre for- 

hold kan blive behov for yderligere kontante indskud og optagelse af Ian i Metroselskabet 

I/S. 

Interessenterne er derfor enlge om at optage forhandlinger pB grundlag af den Isbende 

afrapportering fra interessentskabet, safremt den viser en væsentlig udskydelse af det 

forventede tll bagebetalingstidspun kt for Interessentc ka bets gæld. 



Interessenterne skal i forhandlingerne sØge a t  opn8 enighed om, hvorvldt en udskydelse 

af det forventede tilbagebetalingstidspunkt ud fra en samlet betragtning mest Rensigts- 

maessigt kan Im~degAs af tiltag, der forbedrer projektakonornien, kontante Indskud fra In- 

teressenterne oglelier ved accept a f  et senere tllbagebetalingstidspunkt. 

Interessenternes forpllgtelss til at sØge at opne) enighed skal ses p4 baggrund af deres 

forpligtelse til at forelægge deres respektive kompetente politiske organer forslag til 

handterlng, hvis den forventede tilbagebetaltngstld forages med mere end 2 8r i forhold 

til det hidtil godkendte, idet det forventede tilbagebetalingstldspunkt initialt sættes til 

2057. 

SCifrernt interessenterne i enighed foreslar yderligere kontante indskud, vil dette skulle 

ske i samme forhold som forholdet mellem Ejerandelene. 

For s3 vidt angir Kpbenhavns Kommune og Frederiksberg Kommunes faneadgang henvi- 

ses til lov om Metroselska bet 4s og Arealudvl kllngsselska bet I/S samt Principaftale om 

etablering af  en Cityrlng mv. af 2. december 2005 indgaet mellem Regeringen, Uben- 

havns Kommune og Frederiksberg Kommune og de to tillzgsaftaler a f  samme dato. I den 

forbfndelse henvises ogsa til vilkarene om Frederiksberg Kommunes ret tll finansiering af 

sit indskud p3 kr. 800 mio. ved at optage et Ian p4 kr. 280 mio., der tilbagebetales over 

50 ar, og et I h  p8 kr. 520 mio,, der vil skulle afdrages over 10 br. Kerknhavns kommune 

kan optage et lan til sit indskud, som afdrages over hgjst 10 ar. Kgbenhavns Kommune 

og Frederiksberg Kommune vil endvidere f8 adgang tll at optage I h ,  der tilbagebetales 

over 50 ar, til eventuelle yderligere indskud, herunder uforudsete udgifter, der matte v=- 

re nadvendige for gennemfarelse af an l~gge t  af Cityringen. K0benhavns Kommune 09 

Frederiksberg Kommune vll herudover fa adgang til a t  optage IBn uden for de normale 18- 

nerammer til finansiering af eventuelle tilkab og optioner. Ugbenhavns Kommune og Fre- 

derlksberg Kommune far dispensation fra de gældende kommunale fane-jdeponerlngsreg- 

ler. 



4. FORRET NINGSSTRAT EG1 

Bestyrelsen forelegger mlnlmum hvert fjerde Ar Inden udgangen af  november en opdate- 

ret forretningsstrategi for interessenterne til godkendelse, fizirste gang inden udgangen af 

november 2007. 

Forretningsstrategien skal bl.a. belyse: 

Overordnede retningslinier for metroens drift, herunder rammerne for betje- 

ningskrav og -niveau, kontraktperiode, budget far udlicitering og flnanslering 

heraf og kvalitetsm&l, 

4 overordnede retningslinier for projektering og a n k g  af  Cityrlngen og 

flnansierlngsstrategi og rlslkoprofil vedrarrande Interessentskabets gæld. 

I forbindelse med forelæggelse af forretnlngsstrategfen for Interessenterne forekgges 

tillige et opdateret langtlds drlfts-, Ilkvldltets-, rslnvesterings- og investeringsbudget, her- 

under det forventede tilbagebetalingstidcpunkt for interessentskabets gæld. 

Safremt der sker en væsentlig forringelse af  skannet for interessentskabets akonomiske 

stllllng, træffer fnteressenterne beslutning om hbndtering heraf, eventuelt efter foreleg- 

gelse for de respektive polItlske bevlllingsmyndigheder. 

4.2 TilkBbsmullghedsr tll projektet 

Den enkelte kommune kan - under hensyntagen tll Cltyringens funktionallt@t - vælge Yæf- 
lige udformningerfforbedringer mv. af stationer, nar kommunen selv finansierer sadanne 

tilkab. 

Vælger en af interessenterne særlige udformningerfforbedringer mv., m$ det ikke pavirke 

de andre Interessenters bldrag eller interessentskabets samlede ~konomi. Besluttede 

merudgifter i forhold til de budgetterede belgb I Udredning om Cltyringen (maj 2005) af- 

holdes saledes fuldt ud af den interessent, der matte have onskerne, Beslutninger om 

eventuelle forbedrlnger mv. skal foreligge, saledes at de kan indg8 i forblndelse med ud- 

arbejdelse af udbudsmaterialet for det samlede Cityringsprojekt. 



Kgbenhavns Kommune har mulighed for at finansiere en forberedelse af Metroen mod 
Bransherj, jf. tabel 10.6 1 udrednlngsrapporten. SAfremt det pil et senere tidspunkt skulle 

blive besluttet at etablere en metroforbindelse mod Br~nshaj, overtages afgreningen samt 

de forrentede udgifter hertll af  det (eventuelt) nye selskab, der foresar etableringen af 

forbindelsen. 

Cltyrlngsprojektet finansierer de ngdvendige tllstutninger tll DSB, DSB S-togs og Banedan- 

marks stationsanlæg, som de er beskrevet i udredningsrapporten. Hvis kommunerne eller 

jernbanevirksomhederne Ønsker yderligere ændringerlsupplementer, flnansleres disse 

særskilt af den part, der 0nsker forbedringerne. 

5. RESULTATDISPOMERIMG 

Det arlige resultat fordeles mellem interessenterne i samme forhold som forholdet mellem 

Ejerandelene, 

Udlodning til Interessenterne m8 Ikke ske, far der er sket en konsollderlng, der efier be- 

styrelsens skan m i  anses som forsvarlig. 

Udlodning fastsættes efter enig beslutning mellem interessenterne, Udlodnlng m i  ikke 

overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til interessentskabets akonomiske stilling, 

Interessenterne kan ikke beslutte hajere udlodning end foreslaet af bestyrelsen. 

6. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR UD0VELSEN AF EJERSKAB 

6.1 Generelt 

Interessentskabet skal drives p i  et forretningsmæssigt grundlag, dvs. at interessentska- 

bet skal udvise en akonomisk forsvarlig og hensigtsmæssig opforsel i forbindelse med va- 

retagelsen af interessentskabets opgaver, bade for sA vtdt angh interescentskabets ho- 

vedopgave og i relation til anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmassig 

sammenhæng med metroaktivlteterne. 

Interessenterne udaver deres befajelser p i  interessentskabsmader. Det interessentskabs- 

mgde, hvor arsrapporten behandles, benavnes ordinært f nteressentskabsm~de. 



I Interessentskabsmarderne kan udover repræsentanter for interessenterne deltage besty- 

relsens formand og to n=stformænd, medmindre interessenterne træffer anden beslut- 

nlng I det konkrete tilfælde. I det Interessentskabsm~~de, hvor arsrapporttn behandles, 

eller andre rapporter mv., der er pategnet af revlsor, deltager tilllge interessentskabets 

revisorer. Revisorerne skal vazre til stede p2 avrige interessentska bsmgder, safremt be- 

styrelsen, et bestyrelsesmedlem, en direktár, en revlsor eller en interessent anmoder her- 

om. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang avrige medlemmer af bestyrelsen, med- 

lemmer af direktionen eller andre deltager i interessentskabsm@der. De nævnte personer 

ud over interessenterne deltager i interessentskabsmader med ret tll at udtale sig, men 

uden stemmeret. 

Interessenterne skal primært fastlægge retningslinierne for tre overordnede aktivitetsom- 

rader for interessentskabet: 

Driftsakonomi (budget, budgetopfarlgning og regnskab). 

Rammerne for rnetrodrlft. 

Styring af og tilsyn med projekterings- og anlægsudgift for Cityringen. 

Interessenterne har bef~jelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrarende inte- 

ressentskabet, bortset fra ansættelse og afskedigelse af  direktionen og beslutning om 
hieijere udlodning end foreslaet a f  bestyrelsen, jf. pkt. 5. 

Ekstraordinært interessentska bsmade afholdes, nar en interessent, bestyrelsen, besty rel- 

sesformanden, en næstformand eller en revisor finder det henslgtcmæssigt til behandling 

af et bestemt emne, Ekstraordinært interessentskabsmade skal indkaldes senest to uger 

efter, at der er modtaget ckriftllg anmodnlng herom med anglvelse af et  bestemt emne. 

Alle beslutninger p3 interessentskabsm%der træffes med almindeligt stemmeflertal blandt 

de fremmadte Interessenter, bortset fra falgende beslutninger, der k r ~ v e r  enlghed mel- 

lem samtlige interessenter: 

Vedtægtsændringer, 

Anl~gsbudget. 

Strategiplan. 



Aktivitetsudvidelser ogfeIIer budgetudvidelser i forhold til det til enhver tid god- 

kendte budget ogleIIer strategiplan. Ved godkendelse af sådanne udvidelser ta- 

ger interessenterne samtidig stilling til det fremlagte finansieringsgrundlag for 

udvidelserne. 

Udpegning a f  formand og nastformænd I bestyrelsen. 

Udover ovenstående beslutninger skal farlgende forhold forelaegges tll beslutnlng p8 Inte- 

ressentska bsmarde : 

Udbetaling af  udbytte 

Godkendelse af arsrapport 

a Beslutning efter Indstllllng fra bestyrelsen om tilrettelæggelse a f  udbud, herun- 

der tildelingskriterier, og indgaelse af kontrakter for s$ vidt angsr de starre 

kontrakter om anlæg, drfft og vedligeholdetse af Cityringen. 

Interessenterne forpligter sig til at palaegge de af dem udpegede bestyrelsesrnediemmer 

a t  tllse, a t  de ovenfor anfarte forhold foretegges for Interessenterne. 

SAfremt der er vedtaget en beslutning mellem interessenterne, forpligter Interessenterne 

sig til at  pilægge de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer a t  stemme for en beslut- 

ning i bestyrelsen til gennemfarelse heraf. 

6.3 Bestyralsen 

6.3,1 Sammensætninq 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges/vælges saledes: 

3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/transport- og 

energlmlnisteren. 

3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Kgbenhavns Kommune. 

i 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Frederiksberg Kommune. 



2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medarbejderne i interessent- 

skabet. 

Samtidig med udpegning af et medlem til bestyrelsen udpeger Frederlksberg Kommune en 

suppleant. Der udpeges ikke herudover suppleanter. 

Suppleanten traeder I stedet for det bestyrelsesmedlem, som er udpeget af Fredarlksberg 

Kommune, i tilfælde af bestyrelsesrnedlemmets forfald. Hvis forfaldet bliver af permanent 

karakter, udpeger Frederiksberg Kommune et nyt bestyrelsesmedlem. Hvls suppleanten 

udpeges som nyt bestyrelsesmedlem, udpeger Frederiksberg Kommune tlillge en ny sup- 

pleant. 

Bestyrelsesmedlemmer udpeges/vælges for 4 kalenderar ad gangen, Dog udpegesfvælpes 

medlemmerne a f  Interessentska bets fgrste bestyrelse fra Interessentska bets stlfte!se til 

31. december 2009. Hermed farlger valgperioden den kommunale valgperlode. 

Hvis et  bestyrelsesmedlem udskiftes i valgperioden, udlaber det nye medlems valgperlode 

pa det tidspunkt, hvor det hidtidige bestyrelsesmedlems valgperiode ville være udlabet. 

Genudpegninglgenvalg kan ske. 

Formanden og to næstformend udpeges af Interessenterne efter enig beslutning mellem 

de tre interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, sale- 

des at hver interessent har et medlem af formandskabet. 

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer ma ikke udfare hverv for interes- 

sentskabet, der ikke er en naturlig del a f  hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra 

enkeltstående opgaver som den pagætdende bliver anmodet om at udfrzire for bestyrelsen, 

Formanden for bestyrelsen bar have forretningsmæsslg og ledelsesmæssig eK@'rtIse 
samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold. 

E t  bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pagælden- 

de. 



Vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes af interessenterne p8 det ordinære inte- 

ressentskabsmade, jf. punkt 6.2 under hensyn til hvervets art og arbejdets forventede 

omfang. 

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder farer tllsyh med 

direktionens varetagelse af den daglige ledelse, 

Bestyrelsen træffer beslutning i alle sp0rgsmal af væsentllg betydning, herunder om den 

overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningsllnier, som 

er fastsat f, yed,@gten, forretningsstrategi?n eller l avrigt gr mqfl4eB d Intere$$eyit$!ne. 

Bestyrelsen er beclutnlngsdygtfg, nar over halvdelen af samtlige medlemmer er tll stede, 

og formandskabet er repræsenteret. Beslutning m i  dog ikke tages, uden at s8 vidt muligt 

samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage l sagens behandling. 

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre der efter ved- 

tægten kræves særligt stemmeflertal. I tllfælde af  stemmelfghed er formandens stemme 

udslagsg Ivende, 

F~lgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mlndst 14 dage forlnden eller undtagelses- 

vist et kortere varsel, hvis særlige forhold ggr det nadvendigt, har orienteret interessen- 

terne skriftligt om indstilling til beslutnfng, sa der kan indkaldes til ekstraordlnzrt inte- 

ressentskabsmflde, safremt Interessenterne matte onske det: 

Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af 

særlig interesse for interessenterne, 

Beslutninger, der er en falge af  ogleIIer rnedf~rer vzesentllge ændrlnger af de 

forudsætninger, der ligger til grund for de af interessenterne trufne beslutnin- 

ger, jf. pkt, 6,2, 

Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden a t  overholde reglerne om orientering af inte- 

ressenterne, hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe 

for interessentskabet, 



Formanden og naestformændene har ret til i faellesskab og hver for sig at  krave enhver 

bestutnlng 1 bestyrelsen udsat med henbllk p4 forel~ggelse for interessenterne p4 et eks- 

t raord in~r t  interessentskabsmade. 

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til a t  informere den, der 

har udpeget ved kommende, om bes tutninger, der skal træffes i bestyrelsen. 

6.4 Udvikling i anlægsudgifter 

Interessentskabet har pligt til at orientere interessenterne, hvls den forventede anlægs- 
udgif ages ud over den til enhver tid skannede totaludgift i- 3 pct., hvor totaludpiften 

deflneres som det til enhver tid senest af Interessenterne godkendte anlzgsbudget Inklu- 

sive pris- og larnregulering. 

Bestyrelsen forelægger inden udgangen af 2007 et opdateret anlzgsbudget for Interes- 

senterne samt forslag til interessenterne om valg af  indeks som grundlag for fastsættelse 

af pris- og I0nregulerlng. 

Ændringer, som er starre end + 3 pct., udlgser for interessenterne en pligt tlt at Indhente 

en forudgaende godkendelse a f  den ændrede anlægsudglft fra de respektive kompetente 

organer (Folketingets Finansudvalg og de kompetente politiske organer i de to komrnu- 

ner). 

6.5 Interessentska bets budget, Økonomiske stl l l lng og aklkllng af gæld 

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen budget for det kommende ar til interes- 

senterne. Budgettet skal indeholde savel et drlfts-, Investerings- og likvldltetsbudget. 

Interessentskabet skal en gang arligt forelægge sk%n for interessentskabets arkonamlske 

stilling og det forventede tidspunkt for tilbagebetaling af gælden, P i  grundlag heraf træf- 

fer interessenterne beslutning om handteririg heraf, eventuelt efter forelæggelse for inte- 

ressenternes respektive bevllllngsmyndlg heder. 

7. OPHØR 

Interesseneka bet kan alene oplgses, safrernt interessenterne er enige herom. 



8. TVISTER 

8.1 Opmand 

I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om interessentskabets virksomhed, skal in- 
teressenterne med en positiv, samarbejdsvillig og ansvarlig indstilling indlede forhandlln- 

ger med henblik pa at  I ~ s e  tvisten. I det omfang det matte blive nardvendigt, skal interes- 

senterne sage a t  bringe forhandlingerne op p3 det hajeste politiske niveau. 

Safremt tvisten ikke kan Igses herved, skal interessenterne i enighed udpege en uafhan- 

gig opmand, der kan mægle mellem interessenterne og fremsætte Ikke-blndende IØs- 

ningsforslag . 

Den Interessent, der anmoder om udpegnlng af en opmand, skal skriftligt meddele de an- 

dre interessenter forslag til opmand. De andre interessenter skal herefter senest 8 dage 

efter modtagelsen af skriftligt forslag til opmand meddele, om forslaget giver anledning 

til bemærkninger, og eventuelt komme med forslag til anden opmand. 

Opmanden skal senest 30 dage efter udpegning afgive et ikke-bindende I~snlngsforslag. 

Interessenterne er forpligtet til at udlevere alle de oplysninger, som opmanden anser for 

ngdvendige til brug for afgivelse af I~snlngsforslaget. 

Omkostninger til opmanden deles ligeligt mellem interessenterne uanset arsag til tvisten 

og udfald af I0sningsforslaget. Hver Interessent afholder egne omkostninger. 

Anvendelse af  opmand er Ikke en betingelse for voldglftsbehandling, jf. punkt 8,2. 

8.2 Voldgift 

Enhver tvist mellem interessenterne, som udspringer af nærvaerende interessentskabs- 

kontrakt eller af noget dokument oprettet i tilslutning herti t, afggres endeligt og blndende 

af en voldgiftsret. 

Den Interessent, der Ønsker voldgift, skal ved anbefalet brev meddele de andre interes- 

senter, at der gnskes voldgift, hvilke spargsmiil der gnskes forelagt voldgiftsretten og de 

s~gsm8lsgrunde, der agtes paberabt, 



De andre Interessenter skal da inden 30 dage efter denne meddelelses modtagelse ved 

anbefalet brev meddele den interessent, der Ønsker voldgift, deres pastande og indsigel- 

ser. 

Voldgiftsretten bestar af 4 medlemmer, hvoraf Interessenterne hver udpeger 1 medlem. 

Det 4. medlem, opmanden, hvis stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed, 

udpeges af præsidenten for Hgjesteret. 

Voldgiftsretten fastsaetter selv alle regler for sagens behandllng for retten. 

Voldgiftsretten er berettiget til i kendelse at afgare, hvem der skal betale voldgiftsrettens 

omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer, 

9. ÆNDRINGER I INTERESSENTSKABSKONT RAKT 

Endringer 1 interessentskabskontrakten kræver enlghed mellem interessenterne. 

10. GENFORHANDLING 

Interessenterne skal efter en interessents anske om muligt optage forhandlinger om et- 

hvert forhold vedrarende interessentskabet, herunder, men Ikke begrænset til, denne 

interessentskabskontrakt. En interessent kan fremsaette et sadant anske, hvis interessen- 

ten vurderer, at forudsætningerne for det pagældende forhold har ændret slg grundlæg- 

gende siden stiftelsen a f  interessentskabet. 

Interessenterne skal deltage i sadanne forhandllnger med vilje ti! at n8 et resultat, som 

pa rimelig vis varetager hensynet til hver interessent, herunder som det pagætdende for- 

hold m8 skannes at vllle være blevet reguleret ved stlftelsen af Interessentskabet, hvis 

interessenterne dengang havde haft vished for, a t  de ændrede forudsaetninger ville ind- 

træffe. 

Denne kontrakt er underskrevet i 3 ligelydende eksemplarer, hvoraf hver af interessen- 



terne far &t. 

Kgbenham, den 23 /,o 

P4 vegne af Den Danske Stat 

vftransport- og energlministeren 

Frederiksberg, den 22 /l0 2007 

Kabenhavn, den z3 / iO 

Kgben havns Kommune 


