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Lars Bastholm (Elvang & Partnere)

Fra: Lars Bastholm (Elvang & Partnere)

Sendt: 20. juni 2018 20:10

Til: 'ast@ast.dk'; 'post@statsforvaltningen.dk'

Cc: 'Michael Holst (miho)'; 'at@at.dk'; 'Jens@carliis.dk'; 'Sigurd@bunk-lauritsen.dk'; 

'Asger S B Lauritsen'; 'Kristine Zeest Leth'; Jan Leth Christensen

Emne: HASTER - Indtrængende anmodning om indgriben i Gentofte Kommunens 

varetagelse af byggesagen Sigridsvej 25, 2900 Hellerup

Vedhæftede filer: SV: Farligt arbejde uden sikkerhedshegn - Spuns i skel - Byggeprojekt - Sigridsvej 

25, Hellerup; Henvendelse vedrørende spunsning på ejendommen Sigridsvej 25; SV: 

Farligt arbejde uden sikkerhedshegn - Spuns i skel - Byggeprojekt - Sigridsvej 25, 

Hellerup; Replik.pdf

Prioritet: Høj

Til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn 
Til Statsforvaltningen (byggesager) 
 
Cc. Gentofte Kommune, Arbejdstilsynet m.fl. 
 
 
Jeg er advokat for Astrid og Lauritsen, Sigridsvej 23, 2900 Hellerup. 
 
Idet jeg vedlægger min mails af 19.06.18 samt fotos til Gentofte Kommune og Gentofte Kommunes svarmail af 
20.06.18 nødsages jeg til at anmode om, at Gentofte Kommune fratages enhver kompetence angående den 
igangværende byggesag. 
 
Kort fortalt er der tale om, at Gentofte Kommune stort set direkte har meddelt, at hensynet til gennemførelsen af 
byggeprojektet på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, har forrang fremfor mine klienters sikkerhed i deres egen ejendom. 
Der er tale om et byggeprojekt, som Gentofte Kommune af grunde, som jeg ikke umiddelbart kan forklare, tydeligvis 
vil gå meget langt for at få gennemført. Kommunen forsøger ikke engang rigtigt at skjule dette forhold. 
 
Henset til seneste melding fra Gentofte Kommune har mine klienter mistet enhver tiltro til, at Gentofte Kommune på 
betryggende vis magter og/eller evner at påse, at blandet andet sikkerhedskravene for mine klienter og de andre 
naboer iagttages. 
 
Såfremt Ankestyrelsen og/eller Statsforvaltningen ikke kan gå ind i sagen, skal jeg venligst anmode om at få oplyst, 
hvem jeg så skal henvende mig til. 
 

---oOo--- 
 
Ved gennemgang af vedlagte mail-korrespondance kan det udledes, at Gentofte Kommunens holdning er som følger: 
 

- Det er helt i orden, at der på naboejendommen hejses 10 meter lange og 1½ meter brede metalplader op i 11 
meters højde i skellet indtil mine klienter, uden nogen form for sikkerhed for mine klienter. 
 

- Det var i forbindelse med ovennævnte helt i orden at naboen fjernede byggehegnet i skel til mine klienter, 
hvilket byggehegn ydede mine klienter en vis sikkerhed. Kommunen begrunder dette med, at spunsen 
(metalpladerne) jo ikke ville kunne nedbankes uden denne tilsidesættelse af sikkerheden, herunder mine 
klienters sikkerhed. 

 
- Det må forventes, at fremgangsmåden således vil blive gentaget og accepteret af Kommunen på de andre 

sider af huset. 
 

- Byggehegnet skal efterfølgende genopsættes selvom dette ikke kan lade sig gøre, henset til spunsens 
placering i eller meget tæt på skel. 
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- Den kommende problemstilling angående den byge af gnister og metalstumper, som vil ramme mine klienters 
have, ved skæringen af spunsen ignoreres. Der er ingen tegn på, at Kommunen gør noget for at være på 
forkant med denne problemstilling, selvom det er tydeligt for enhver, at den vil opstå. 
 

- Kommunen tager alene forhold angående fare i betragtning, i det omfang Kommunen selv kan konstatere det 
ved tilsyn, uanset at Kommunens meget sjældent er på tilsyn. Fare, der allerede er fotodokumentet ignoreres. 

 
 
Jeg og mine klienter havde simpelthen ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at en sådan negligering af mine 
klienters – og andres - rettigheder og sikkerhed nogen sinde kunne lade sig gøre. Vi bor i Danmark, der skal forestille 
at være et retssamfund. Hvis det her får lov at passere, og mine klienter blot må finde sig i at risikere liv og lemmer, 
når de befinder sig i deres egen have, må mine klienter med rette kunne sætte spørgsmålstegn ved, hvad det 
egentligt er, der ligger til grund for de beslutninger, som den offentlige forvaltning træffer. 
 
Der verserer allerede en klagesag angående byggetilladelsens lovlighed hos Statsforvaltningen. Jeg vedlægger min 
replik i denne, i det jeg allerede heri har rejst kritik af kommunens sagsbehandling. 
 
Det er ifølge sagen natur nødvendigt med en meget hurtig indgriben. 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Lars Bastholm 
Advokat (H) 
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  Giv os meget gerne et like på Facebook: klik her 
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