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Kommentarer fra afdelingsbestyrelsen 
 

Kære beboere 

Der har været meget gang i kommunikationen i den seneste uges tid. Her kan du se en oversigt. Der kom 

nogle udtalelser fra KAB og FFB omkring tilsyn og påbud, som kan misforstås. Afdelingsbestyrelsen vil gerne 

tydeliggøre, hvad der er op og ned på dette. 

Du kan læse alle interviews, rapporter og udtalelser på vores hjemmeside: 

www.soendermarken.dk/nyheder 

Miljørapport, kommunens tilsyn og påbud samt FFB’s og KAB’s fortolkninger 

Den 13. maj kom en miljømedicinsk vurdering af Søndermarken. Vurderingen er udarbejdet af læger fra 
Bispebjerg Hospital med specialistviden om arbejdsmedicin. 
Rapporten påpeger en række sundhedsmæssige stærkt kritisable forhold: Risiko for ulykker, støj, støv, 
skimmelsvamp. 
Du kan læse rapporten på vores hjemmeside. Hvis du ikke er på internettet, kan du hente et eksemplar hos 
Servicecenter Betty. 
 
Kommunens tilsyn og påbud 
Den 14. maj kommer kommunen på tilsyn og konstaterer en række forhold i strid med lovgivningen. Der 
bliver derfor udstedt en række påbud til FFB med få dages tidsfrist.  
 
Den 14. maj udtaler Byggedirektør Rolf Andersson til TV2 Lorry: ”Der skal gøres lidt bedre rent på trappen, 
og at vi sikre, at døre ud til stilladset skal holdes lukket af sikkerhedshensyn. Men derudover er der ikke 
nogen krav om, at vi skal ændre procedure og adfærd i sagen som sådan"  
Læs afdelingsbestyrelsens kommentar til den udtalelse. 
I samme reportage udtaler Borgmester Simon Aggesen sin støtte til os beboere. 
 
Den 15. maj skriver Formand Laurits Roikum, FFB, til beboerne: ”Tilsynet fra Frederiksberg Kommune 
konkluderer, at der ikke er noget grundlag for at stoppe byggesagen”.  
 

Hvad sker der ved et tilsyn? 
Udtalelserne fra KAB og FFB kan måske forlede mange til så at tro, at med lidt rengøring og lukning af døre 
kan renoveringen køre videre, som intet var sket.  
 
Men sådan er det ikke.  
 
Vi har spurgt Lillian Rasch Madsen, Afdelingschef i By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg Kommune, 
hvordan tilsyn og påbud fungerer. 
 
Lillian fortæller, at når kommunen kommer på tilsyn, kan man kun vurdere de forhold, som man har 
adgang til under tilsynet. Fx kan man ikke give påbud om at holde dørene til stillads aflåst, hvis 
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håndværkerne lige den dag har husket at lukke gitterdørene. Så der kan sagtens være kritisable forhold, 
som tilsynet ikke opdager ved et besøg. Men kommunen kommer meget gerne på besøg i Søndermarken 
mange gange. 
 

Ring til Kommunen med det samme 
Lillian opfordrer alle os beboere til straks at kontakte Kommunen, hvis vi oplever kritisable forhold. Ring 
til byggesagstelefonen på tlf. 38 21 41 20 og bed om miljøtilsyn, så bliver du vejledt. Og kommunen rykker 
ud, hvis du klager over noget, der kan være i strid med lovgivningen.  
 
Lillian forklarer også, at der efter et tilsyn altid bliver udarbejdet et tilsynsnotat. Tilsynet kan munde ud i 
forskellige typer ”anmærkninger” til bygningsejeren. Det kan dreje sig om:  
 

• Påtale/anmærkning/advarsel ved mindre alvorlige overtrædelser af lovgivningen 

• Påbud med en frist til udbedring (som i Søndermarkens tilfælde, hvor manglende udbedring 
medfører politianmeldelse) 

• Strakspåbud: Gives, hvis der konstateres umiddelbar fare for ejendommens beboere. Ved et 
strakspåbud lukkes byggepladsen. 

Tak til Lillian for at forklare, hvad der er op og ned på tilsyn og påbud. 
 

ID-skilte 
Alle håndværkere, der arbejder i lejlighederne, SKAL bære et synligt ID-skilt fra Enemærke & Petersen. 
Hvis de ikke bærer et skilt, skal du afvise dem og kontakte beboerkoordinator eller servicecenter Betty. 
 

Hvor mange dage er renoveringen forsinket? 

På seneste tidsplan fra 7. maj 2020 skriver KAB, hvor mange arbejdsdage arbejdet er forsinket. Fx står der 
om blok 5: ”Den samlede forsinkelse på de indvendige arbejder er ca. 35 arbejdsdage.” 
Vi har fået en del henvendelser fra beboerne, om det virkeligt kan være rigtigt, at forsinkelsen kun er på 35 
arbejdsdage? 
I betragtning af, at håndværkerne gik ind i lejlighederne i august 2018 og blok 5 ikke er færdig endnu, er 35 
dage et meget lille tal. I flg. det lovede i marts 2018 skulle installationer/arbejde i lejlighederne være 
færdigt april 2019 og facader/vinduer være færdige september 2019. 
Afdelingsbestyrelsen opfordrer KAB til at fremlægge grundlaget for sine beregninger. 
 

 Tal med afdelingsbestyrelsen – eller skriv 
Bestyrelsen holder normalt åbent hus for alle beboere den første tirsdag i hver måned kl. 18-19. 
Det er indtil videre aflyst på grund af smittefare. Skriv i stedet til vores mailbox:  
ab3106-2@kab-bolig.dk 
 

Læs mere på soendermarken.dk 
Brug vores hjemmeside. Du kan se flere nyheder og få mange informationer om vores bebyggelse. 
Find siden her: www.soendermarken.dk 
Du kan også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev – så får du nyhederne i din mailbox. 
 

 

mailto:ab3106-2@kab-bolig.dk

