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Nabo til en byggeplads - 
forsikringsforhold 



Sådan forholder du dig, hvis der 
sker skade på dit indbo, din lejlig-
hed eller ejendom
Som vi orienterede dig om i den netop 
omdelte informationsskrivelse nr. 15, 
”Nyt fra byggepladsen – Spuns og grund-
vandssænkning”, begynder udførelsen af 
spunsarbejderne nu. Vi har modtaget yder-
ligere information om arbejdets udførelse, 
som er vigtig for dig at være opmærksom 
på.

Entreprenøren vurderer, at den mest 
skånsomme start på spunsarbejdet er, at 
opstartspunktet flyttes fra området ved 
plejecenteret til midt på Sortedams Dos-
sering. Her generer vi færrest, og vi kan 
indsamle erfaringer, så den øvrige del af 
spunsarbejdet kan udføres med mindst 
mulige gener. 

Som vi nævnte, skal spunsarbejdet udføres 
ved, at vi vibrerer jernplader i jorden. Imid-
lertid kan det blive nødvendigt at banke 
jernpladen det sidste stykke ned i jorden. 
Det kan også blive nødvendigt at ændre 
udførelsesmetoden på enkelte strækninger 
af spunsen, også her kan det blive nødven-
digt at banke spunsen ned.

Uanset hvilken metode vi anvender til at 
udføre spunsarbejdet, så er det støjende, 
og det kan give vibrationer i ejendomme-
ne omkring byggepladsen. Det er på ingen 
måde farligt, men der kan i sjældne tilfæl-
de ske mindre skader på facader og vægge, 
ligesom vibrationerne kan få nips og lette 
genstande til at vælte eller falde ned fra  
reoler og hylder inde i din bolig. Derfor har 
vi her samlet en række gode råd til, hvad 
du kan gøre, hvis du får en skade.
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Pas godt på dine ting
Først og fremmest vil vi opfordre dig til at 
passe godt på porcelæn, kunst og andet 
inventar, mens spunsarbejdet foregår fra d. 
25. august til midten af oktober. Kort sagt
sikre sarte og værdifulde ting, som kun-
ne tænkes at vælte eller falde ned og gå i
stykker, hvis der skulle komme vibrationer i
lejligheden.

Som nævnt oplever vi kun sjældent den 
form for skader, men hvis der står noget 
skrøbeligt i lejligheden af værdi, vil vi anbe-
fale, at I stiller det væk eller sikrer det på 
anden måde. Blot for en sikkerheds skyld. 

Hvis der sker en skade 
Hvis du ser en skade, der ikke var der, før 
byggeriet gik i gang, kan du anmelde ska-
den til KAB via mail: kab@kab-bolig.dk, 
mailen mærkes ”SØLUND”. Det kan fx være 
revner i facaden, vægge eller lofter. Det er 
vigtigt, at du tager kontakt med det samme. 

Når du melder en mulig skade ind, vil du 
høre fra os umiddelbart efter omkring det 
videre forløb.

Når du anmelder en skade, skal 
du:
• beskrive hvor og hvornår skaden er sket
• vedhæfte fotodokumentation
• forklare, hvem du mener, er ansvarlig 

for skaden og hvorfor
vedlægge dokumentation for størrelsen 
af erstatningen (hvad det vil koste at 
udbedre skaden). Du skal være 
opmærksom på, at du ikke får 
nypriserstatning for ældre effekter.

Bygherre og entreprenør har teg-
net en ansvarsforsikring for pro-
jekt Sølund
Når vi modtager din skriftlige skadesan-
meldelse med dokumentation, vil vi sende 
materialet til ansvarsforsikringsselskabet, 
der behandler dit krav i forhold til de er-
statningsretlige regler. Hvis forsikringssel-
skabet vurderer, at du har krav på erstat-
ning, vil de afklare udbedringsforløbet og 
betalingen. Eventuelt uenighed om erstat-
ning vil i yderste konsekvens skulle løses i 
domstolssystemet.

På nabomødet den 25. marts 2021 gen-
nemgik vi også forsikringsforhold. Du kan 
se materialet fra mødet her: 
htps://bit.ly/SoelundForsikring 
eller scan QR-koden.

Med venlig hilsen
Vibeke Gravlund
Seniorprojektleder, KAB



Egne noter...




