
Velkommen til 
informationsmødet 



Dagsorden 
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19.00 Velkomst  

- ved Claus Steen Petersen, KGF og Casper Toftholm, Planchef, Køge Kommune 

 

Hvad sker der i Køge Bymidte 2015-2020?   

- ved Jes Møller, Projektdirektør Køge Kyst  

 

Hvad gør TK Development som bygherre, for at tage mest muligt hensyn til naboer til 

byggerierne, og hvilke tiltag vil vi gøre fremover? 

- ved Arne Graa, Projektchef i TK Development  

 

Hvad gør Køge Kommune som myndighed? 

-ved Casper Toftholm 

 

PAUSE 

 

Ca. 20.00 Spørgsmål og debat  

-ved ordstyrer Steen Jørgensen, KGF 

 

21.00 Tak for i dag 

 



Informationsmøde 
Den myndighedsmæssige del 



Om byggelovens §12 
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Hvad er formålet med loven? 
 
Myndighedsmæssige rammer 
og krav 
 
Hvilken betydning har den for 
bygherre? 
 
Hvad har det af betydning for 
naboer? 



Byggelovens §12  
- stk. 1 - Formål 
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Formålet med §12 er, at 
sikre omkringliggende 
grunde, bygninger og 
ledningsanlæg af enhver 
art ved fundering, 
udgravninger, 
terrænændringer mm.    



Byggelovens §12  
- stk. 1 - Myndighed 
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. 

-Der henstilles til 
fotoregistrering e.l. af 
naboejendomme. 
 

- En vurdering af om 
bygherren forholder sig aktivt 
til områdets karakter og de 
omkringliggende 
ejendommes stand.  
 

- En vurdering af hvilke 
konkrete tiltag bygherren 
foretager for sikring af 
naboer.  
 

 
 

     



Byggelovens §12  
- stk. 1 - Myndighed 
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. 

- Syntes de konkrete 
jordbundsforhold og nabo 
ejendommes 
funderingsforhold belyst i 
tilstrækkeligt omfang bl.a. for 
fredede- og bevaringsværdige 
ejendomme. 
 

-Er der særlige forhold, som 
kan begrunde vilkår om 
anvendelse af 
ramningsmetoder, der 
skaber mindst mulige 
rystelsesgener mv.  
 

 

 

 



Byggelovens §12  
- stk. 1 - Myndighed 
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- Krav om forsikring,  
-der dækker ramningsskader 
o.l., fra bygherres side. 
 

- Udarbejdelse af støj- og 
vibrationshåndteringsplan.  
 

     



Kort om støj- og 
vibrationshåndteringsplan 
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. 

- Screening af 
nabobebyggelse for at 
afklare 
vibrationsfølsomhed. 
 
-Kortlægning af de mest 
vibrationstunge 
anlægsarbejder, og deres 
placering. 
 

-Estimater på 
vibrationspåvirkningen af 
udvalgte bygninger og den 
afledte effekt på 
bygningskonstruktionen. 
 

 

 

Eks. vibrationskomfort og strukturlyd ved sporomlægninger. 

 



Kort om støj- og 
vibrationshåndteringsplan 
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- Evt. suppleringer med 
vibrationstest og 
geotekniske 
undersøgelser. 
 
- Plan til afværgetiltag 
for potentielle 
overskridelser af 
grænseværdien for 
bygningsskadelige 
vibrationer. 
 

 

 

 
 

     

Eks. vibrationskomfort og strukturlyd ved sporomlægninger. 

 



Byggelovens §12 - Bygherre 
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- Fotoregistrering af 
naboejendomme. 
 
- Aktiv stillingstagen til områdets 
karakter og omkringliggende 
ejendommes stand. 
 
- Vurdering af konkrete tiltag for 
sikring af naboer. 
 
- Krav om forsikring, der dækker 
ramningsskader o.l. 
 
- Samlet støj- og 
vibrationshåndteringsplan 

 



Byggelovens §12 – stk. 2 - Nabo 
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Ved sikring af en 
naboejendom vurderes 
det, om denne er 
vedligeholdt uforsvarligt 
eller funderingen er 
dårlig.  
 
I sådanne tilfælde kan 
ejer komme til at 
medvirke til at dække 
tiltag. 
 
Men normalen er, at det 
er bygherre der betaler. 



Byggelovens §12 - Bygherre 

Teknik- og Miljøforvaltningen                                                                        planafdeling 

Bygherre skal mindst 
14 dag før et 
anlægsarbejde 
igangsættes skriftligt 
orientere naboer 
herom (tidspunkt, art 
og omfang). 
 
Naboer har mulighed 
for at tilkendegive om 
der syntes at være 
særlige forhold, som 
skal afklares.    



Byggelovens §12 – Bygherre/Nabo 
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Hvis der opstår en skade på en 
naboejendom, skal bygherre 
og nabo afklare tiltag, der 
bringer ulempen til ophør.  
 
Det er bygherres 
rammeforsikring samt nabos 
husforsikring, der behandler 
og håndterer evt. skader. 
 
 
 



Byggelovens §12 – Nabo 

Teknik- og Miljøforvaltningen                                                                        planafdeling 

Kommunen må som myndighed 
ikke blande sig i den indbyrdes 
afklaring af ansvarsfordeling.  
 
Det kan være en god ide, at 
naboer til anlægsprojekter tager 
en dialog med deres 
forsikringsselskab for, at 
afklare om der er særlige forhold 
man skal være opmærksom på. 
 
I forbindelse med den 14 dags 
høring jf. §12 stk. 4.   



Kort Pause 


