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Til ejere / lejere 

Til naboer / genboer 
 
       
Ny Frederiksværk Skole, Frederiksværk 

Byggeriet af den Ny Frederiksværk Skole går snart i gang. Det kan få betydning for dig som nabo. Vi skal 
derfor i henhold til byggelovens §12 varsle om, at der i forbindelse med byggeriet vil være støjende, 
støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder.  

Efter planen tages første spadestik i slutningen af januar 2021, hvor der også gøres klar ved 
byggepladsen. I uge 5 forventer vi at gå i gang med at pælefundere frem til slutningen af februar 2021. 
Den overordnede byggeperiode løber til og med september 2022.  

Vi forudsætter, at ejendommene i området er velfunderede i henhold til gældende normer og derfor vil 
kunne modstå den lette påvirkning, der kan komme fra ramningen. Men for at være på de sikre side vil 
der forud for pælefunderingen blive foretaget fotoregistrering af de ejendomme, der er placeret tættest 
omkring sportspladsen. Ejendomme, der vil blive fotoregistreret, er angivet på medsendte bilag 1. 

I løbet af januar vil en repræsentant fra totalentreprenøren C.C. Contractor A/S derfor besigtige og 
fotoregistrere bygningerne på de matrikler, der støder op til sportspladsen. For at kunne foretage denne 
fotoregistrering er det nødvendigt, at repræsentanten kan få adgang til haven på de pågældende 
matrikler.  

Repræsentanten vil tage billeder af bygningerne som helhed samt registrere eksisterende 
sætningsskader m.v. Til sikkerhed for, at der ikke sker skadevoldende rystelser under arbejdets 
udførelse, vil der også blive opsat vibrationsmålere på et udvalg af de nævnte ejendomme. 

Såfremt der er indsigelser mod ovennævnte registrering, skal du skriftligt kontakte kommunen senest 4. 
januar 2021 til en af de nedenstående kontaktpersoner. Du er også velkommen til at henvende dig, hvis 
der er yderligere spørgsmål til selve byggeprocessen på e-mail til: byggeri-NFS@halsnaes.dk 

Vi vil naturligvis forsøge at begrænse generne for de omkringboende og trafikanterne i området mest 
muligt. Men vi håber på din forståelse og overbærenhed, mens vi bygger. 

Er du lejer på adressen til en af de boliger, der skal registreres, beder vi dig venligst om at informere 
ejeren af ejendommen om denne skrivelse.  

Kontaktpersoner på projektet: 

Totalentreprenør - C.c. Contractor a/s  
Byggeleder Michael Mortensen  
mail michael@cc-contractor.dk 

Halsnæs Kommune - Ejendomme, Faciliteter og Arealer · Bygningsafdelingen 

Projektleder Peter Toftsø 
mail petto@halsnaes.dk 

 
Med venlig hilsen 

Halsnæs Kommune 
 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.
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