DEPARTEMENTET

Til adressaterne på vedlagte høringsliste

Høring 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
Hermed sendes 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 (anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden mv.), i
høring. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 16. december 2015.
Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag bedes sendt til Transport-og
Bygningsministeriet senest den 23. november 2015 på trm@trm.dk med kopi
til bgk@trm.dk.
Modtagne høringssvar vil blive sendt til Folketingets Transportudvalg.
Som forudsat i den gældende lov om letbanen på Ring 3 vil der efter udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for letbanen på Ring 3 blive fremsat et ændringsforslag til loven. Nærværende lovforslag fastlægger den endelige linjeføring for
letbanen på Ring 3, godkender VVM-redegørelsen med tillæg samt bemyndiger
interessentskabet bag letbanen på Ring 3 (Ring 3 Letbane I/S, som i lovforslaget foreslås at skifte navn til Hovedstadens Letbane I/S) til at anlægge letbanen
og efterfølgende drive den.
Transport- og Bygningsministeriet vil snarest sende et tillæg til VVMredegørelsen i høring, som omhandler en justeret linjeføring for letbanen i hhv.
Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Tillægs-VVM kan se på Transport- og
Bygningsministeriets hjemmeside. Den justerede linjeføring, som er foretaget
efter ønske fra de to respektive kommuner indgår i den linjeføring, som fremgår af udkastet til lovforslag.
Der er iværksat en ekstern kvalitetssikring af anlægsoverslaget for letbanen,
hvor anlægsøkonomi og anlægsproces gennemgås. På baggrund af resultatet
heraf kan de anførte forhold omkring anlægsøkonomi og forventet åbningssår
blive justeret.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Berit Gohr Kaptain på tlf.
41 71 27 33 eller på mail til bgk@trm.dk.
Lovforslaget er desuden lagt på høringsportalen på www.borger.dk
Med venlig hilsen
Berit Gohr Kaptain
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