DABYFO
Kreds Vestsjælland
Holbæk, den 20. februar 2017

Til byggesagsafdelingerne i
Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse,
Solrød, Sorø, Greve, Holbæk, Kalundborg og Roskilde kommune.

Referat fra
møde i DABYFO kreds Vestsjælland
Onsdag, den 8. februar 2017 hos Holbæk kommune.

1. VELKOMST OG SIDEN SIDST:


Holbæk Kommune hilste velkomne og indledte med et ”krops-aktiverings-program”
med øvelser til musik, ledt af Kirsten Dandanell.



Godkendelse af sidste referat, Greve, den 30. nov. 2016, med bemærkning om, at
det ikke var Sorø som havde foretaget undersøgelser af dagligvarebutikkerne i
kommunen.
Evaluering af kurset i Hvalsø, den 8. dec. 2016. Generelt godt kursus.
Kredsbestyrelsen fremførte ønsket om DABYFO´s sekretariat fremadrettet kunne
deltage i koordinationen af kurset, at der var blevet afsat mere tid til spørgsmål og at
kursusholderne var til stede under hele kurset.



2. OPLÆG OM CERTIFICERING AF TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER
Claus Dalbøge fra Teknologisk Institut fortalte om Certificeringen af transportable
konstruktioner. Teknologisk Institut administrerer certificeringsordningen. Se oplæg.
Følgende emner/spørgsmål/kommentarer blev vendt ifm. oplægget:


Inventaropstilling/Pladsfordelingsplaner
-



Certifikater er kun gældende for specifikke pladsfordelingsplaner. Ønskes anden
disposition af arealerne, kræves et nyt tillæg.
Uden pladsfordelingsplaner, er certifikatet kun gældende for max 150 pers. Dette
krav er ved flere tilfælde blevet overset, hvor det har været uklart hvis ansvar
det er, at pladsfordelingsplanen findes vedhæftet certifikatet – ejer eller lejer?
Certificeringen har pt. utydeligt specificerede afstandskrav, hvilket ledt til flere
tilfælde hvor kravene ikke er blevet overholdt.

Inspektion
-

Teknologisk Institut certificerer på baggrund af en besigtigelse af konstruktioner i
usamlet tilstand. Ingen efterfølgende inspektion foretages. Det er respektive
myndigheders opgave, at lave evt. tilsyn af den opstillede konstruktioner.
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Certificeringskrav
-



Certifikatet skal opsættes fysisk på konstruktionen, dvs. synligt for brugere.
Vindmålere monteret på konstruktionen burde kræves.
Spyd og andre konstruktionsdele burde farvekodes efter styrke (ligesom
trækbånd), for nemmere tilsyn.

Certifikatdokumentet
Følgende punkter burde tydeliggøres og flyttes op i toppen af dokumentet:





-

Info
Info
Info
Info

-

Tabellen vedr. vindstyrke og tidspunkt (sid. 1) bør tydeliggøres. (Her blev der
desuden kommenteret, at certificeringen i sin nuværende form, dårligt
imødekommer brug under danske sommervejrsforhold.)

begrænsninger, fx. max 150 pers uden pladsfordelingsplaner
tillægskrav, ved ny pladsfordelingsplan/inventaropstilling
afstandskrav
synlig ophængning – hvor, hvordan etc.?

Overtrædelse/Dispensation
-

Det er byggemyndighedernes ansvar at tilse at certificeringskrav bliver overholdt.
Ved overtrædelse kan brug af konstruktionen stoppes, men certifikatet kan på
nuværende tidspunkt ikke annulleres ved anmeldelse. Her blev der foreslået, at
myndighederne burde kunne annullere certifikatet efter gentagne overtrædelser
(fx 2-3 gange).

-

Dispensation fra afstandskrav kan kun ske på baggrund af myndighedsvurdering.

Liste over certifikater
-



om
om
om
om

Teknologisk Institut fører ikke liste over certificerede transportable
konstruktioner. Dette arbejde er blevet nedprioriteret mht. omkostninger.

Revision af certificering
-

Mangler og tillæg rettes løbende.

3. JURIDISKE SPØRGSMÅL OG DIV. EMNER
a) Udgik, pga. fravær
b) Sagsbehandling af ”lysforurening”, med udgangspunkt i et tilfælde i Slagelse.
Klagesag vedr. gener fra kraftig belysning på nyanlagt parkeringsplads. Sagen endte
med at et eksternt firma blev hyret for at måle lux og blændingstal. Resultatet lå kun
ubetydeligt over grænsen, hvorfor kommunen ikke gav videre påbud.
Alternativet til at bruge byggelovens § 6D, kan være vanskeligt, især hvor der
hverken står noget i byggetilladelse eller lokalplan. Her fremkom at en anden
kommune har gjort brug § 6D og venter på svar fra Statsforvaltningen.
Afslutningsvis et godt råd: ved lysmåling, mål lysstyrke (angivet i Lux) fremfor
blændingstal. Lux er en mere velkendt måleenhed og giver en bedre dialog mellem
borgere, fagmænd og myndighed.
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c) Forespørgsel vedr. muligheden for at bygge et antal carporte sammen, til udlejning.
Erhvervslejemål ville blive 1300 m2 stort og fungere som lager for forskellige
virksomheder.
Her diskuteredes en række problemstillinger ifm. en eventuel byggetilladelse:
-

-

Det kan være vanskelig at give tilladelse til rent lagerbrug, da det bliver svært at
kontrollere at lokalerne ikke bliver brugt som værksted el lign, der markant ville
ændre kravene for tilladelsen – fx vedr. flugtveje mv. I tilfælde af sådan en
tilladelse, bør det fremgå meget tydelig at kun lagerbrug er tilladt.
Det ville være uhensigtsmæssig, at give tilladelse til at bruge lokalerne på en
måde, der bidrog til at have private biler kørende i pågældende område.
Lokalernes størrelse er problematisk ift. brandkrav. Myndigheden kunne med
fordel rådgive ansøger om at max. bygge 1000 m2, og undgå særlige krav til
brandtekniske installationer.

Roskilde kommune oplyste om, at de har fået en lignende ansøgning, som er under
behandling.
d) Spørgsmål vedr. ugebøder ifm. ubetalte byggeskadeforsikringer. Her fremkom det, at
6-7000 dkk er en rimelig pris.

4. HVAD RØRER SIG I ØJEBLIKKET I HOLBÆK
Kort beretning fra Kirsten Sornum om hhv. Holbæk Sportsby og Holbæk Havneby.
Holbæk Sportsby er et 22.700 m2 stort rekreativt anlæg, med indendørs og udendørs
sportsfaciliteter, i udkanten af Holbæk by. Holbæk Havneby er en del af udviklingen af
havneområdet, der binder havnepromenaden sammen med Bådeværftet igennem nye
bygninger og pladser.
5. ADMINISTRATION AF BEVARENDE LOKALPLANER
Rasmus Damkjær-Olsen og Sara Grundtvig fra Holbæk Kommune fortalte om Team
Bevaring, en tværfaglig gruppe der varetager kommunens arbejde med
bevaringsværdige bygninger, bevarende lokalplaner mv.
6. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Punktet blev ikke behandlet.
7. VALG TIL BESTYRELSEN FOR KREDS VESTSJÆLLAND
To bestyrelsesposter var på valg. Formand Jens Bendix fra Slagelse kommune
genopstillede, men næstformand Kaj Frederiksen fra Odsherred modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Lars Holger Nielsen, fra Roskilde kommune. Ingen andre
kandidater blev foreslået, hvorfor Jens Bendix og Lars Holger Nielsen blev hhv. genvalgt
og valgt. Ingen suppleant blev valgt.
Kreds Vestsjælland tog herefter afsked med Kaj Frederiksen og takkede for hans 10 år
som næstformand.
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8. KORT ORIENTERING FRA:


Kredsmøder i 2016
-



Kredsformandsmøde i Nyborg
-



I 2016 blev der holdt 4 møder, med et flot fremmøde på i snit 40 pers/møde.
Bestyrelsen ser gerne at flere tager juridiske diskussionsemner med. Disse kan
fremsendes til bestyrelsen forud for møderne. Ønsker man ikke selv at
fremlægge sin sag, kan bestyrelsen stå for dette.
Ny liste med mulige emner til de kommende kredsmøder udsendes.

Byg og Miljø bruges meget forskelligt ude i landets kommuner.
Nogen kræver at alle ansøgninger skal registreres via BoM imens andre holder
alle ansøgningskanaler åbne. Statistikken over byggesagsbehandling bliver
således misvisende ved sammenligning på tværs af kommuner.

Kredsformændenes møde med DABYFO’s bestyrelse
-

Kommunerne har problemer med rekruttering af byggesagsbehandlere.
Grænsekommuner oplever at oplært arbejdskraft flytter til større
kommuner/byer, når de søger nye sagsbehandlere.
Arbejdet med den nye certificeringsordning er i gang. På mødet blev arbejdet og
dets udfordringer drøftet.
DABYFO har en god økonomi. År 2016 gav en profit på 200.000 og kredsen har
en kassebeholdning på ca. 1 mio. kr.
Næste Byggelovsdag vest for Storebælt bliver formentlig afholdt i nærheden af
Aarhus, d nordjyderne mente de havde for langt til trekantsområdet..
DABYFO’s årsmødet bliver afholdt i Vejle, den 19. maj.

Kirsten Sornum fra Holbæk Kommune gjorde her opmærksom på, at der er udpeget
en række kommuner som myndighedsrepræsentanter i udarbejdelsen af den nye
certificeringsordning. Hvilke disse kommuner er, vides dog ikke. Således efterspørges
uddybende information herom, samt generel information om – og fra – møderne der
bliver holdt i udarbejdelsesfasen.
9. EVENTUELT
Intet noteret.

Louise Swärd Alfbecker, Holbæk, 20. februar 2017

