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Nu er det nok for naboerne ved metrobyggepladserne!

Nu er det nok for mange af naboerne ved metrobyggepladserne i København.
I dag – og siden 2014 - overtræder Metroselskabet rask væk de (af WHO og EU definerede) sundhedsskadelige
grænser for nat- og dagstøj. Dette sker ofte med henvisning til Bilag 3 bestemmelsen, som giver en dispensation
for at et bestemt tidsbegrænset arbejde skal udføres, men er ikke en dispensation for at MS kan støje uhæmmet. Og bestemmelsen er slet ikke en fritagelse for, at naboerne ikke skal have en erstatning, der modsvarer
støjoverskridelserne.
Overskridelserne af støjgrænseværdierne er steget siden 2014, uden at naboerne kompenseres tilsvarende eller
på anden måde beskyttes af lovgivningen. Vi lever i Metro-riget, hvor al fortolkning af love og bekendtgørelser
favorisere metrobyggeriet på bekostning af naboernes sundhed.
Der er masser af gamle sager om, hvordan tung-industrien i Danmark igennem årene har påført arbejdere og
omgivelser store miljøskader. I dag må Metrobyggeriet anses for den største miljøsynder i Danmark – uden at
myndighederne griber ind eller beskytter naboerne.

217 støjovertrædelser ved Øster Søgade og tilsvarende høje tal for PH Plads i 2016
Alene i 2016 frem til nu er støjgrænserne på Byggepladsen i Sortedamssøen overtrådt 217 gange. Det svarer til
22 overskridelser pr. måned. Det må lovligt ske 5 gange pr. måned!
Det blev lovet at transportminister Magnus Heunicke, at naboerne ville blive stillet bedre med lovændringen i
2014.
Der er sket det modsatte.
Naboer der tidligere fik udbetalt erstatning for det støjende natarbejde får ikke længere kompensation. Og klagemulighederne blevet begrænset.

Flere retssager med forskelligt indhold
Sortedamgruppen er i dialog med advokat Charlotte Castenschiold og Foreningen METROSTØJ samt naboer til
de andre byggepladser for at få mere at vide om anlæggelsen af en række retssager.
Foreningen METROSTØJ påregner på baggrund af de foreliggende oplysninger, at føre en række retssager, enten
som prøvesager eller som gruppesøgsmål, om følgende forhold
Mod Metroselskabet
1.
2.
3.
4.

Tilsidesættelse af indgåede erstatningsaftaler som ugyldige
Forrentning af efterbetalinger
Efterregulering af erstatninger som følge af støjoverskridelser – én sag pr. byggeplads
Erstatninger til naboer, som ikke er omfattet af støjudbredelseskort iht nabopakkebekendtgørelsen
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Mod Transport- og Bygningsministeriet
1. Tilsidesættelse af lov om en Cityrings § 14 b som ugyldig
2. Tilsidesættelse af § 4 i nabopakkebekendtgørelsen som ugyldig
Øvrige forhold kan rejses efter nærmere aftale ved særskilte aftaler.
Forhåbentligt får man fri proces pga sagernes meget principielle karakter.

Vindes et gruppesøgsmål om kompensation for støjgener, vil de, der har tilsluttet sig kunne forvente minimum kr. 1000 pr. måned i erstatning hver især
Vindes et gruppesøgsmål om støjgener (nr. 3 og 4 mod Metroselskabet jfr. ovenstående) vil alle, der har tilsluttet sig kunne forvente minimum kr. 1000 pr. måned i erstatning i den periode, hvor man ikke har modtaget berettiget erstatning. Regner vi tilbage til juli 2014 vil det ved udgangen af 2016 kunne udgøre min. kr. 30.000 til
hver enkelt.
Der er indtil videre opbakning fra naboer for hver af følgende byggepladser:






Nuuk Plads – 2-3 individuelle naboer er interesserede
Frederiksberg Alle – 3 individuelle naboer og 1 boligforening er interesseret
Marmorkirken – 4 individuelle samt beboergruppen for naboer til Marmorkirken er interesserede
Nørrebroparken – 6-7 individuelle og 2 boligforeninger er interesserede
København H/Stampesgade – 1 individuel og 1 ejerforening interessede

Man savner tilkendegivelser fra byggepladserne ved:





Øster Søgade (Sortedamssøen) – formanden for Sortedamgruppen og et af vore medlemmer, AB Søkig,
er interesseret
NB: Der må være flere af vore medlemmer rundt om søen, der savner erstatning eller undrer sig over at
den er ophørt siden 2014 og som kan se en fordel ved at gå med i et gruppesøgsmål!
Poul Henningsens Plads – hvor formanden for Øbrohus, (formand for miljøudvalget i Sortedamgruppen)
er interesseret. Det forventes at flere vil tilslutte sig, når de har modtaget information
Søndre Boulevard

Formanden opfordrer medlemmerne i Sortedamgruppen til at orientere sig og overveje om det vil være en god
ide at gå med individuelt eller som boligforening i et af gruppesøgsmålene, afhængig af hvilke problemer, man
har haft inde på livet.
Kontakt Advokat Charlotte Castenschiold her om. Det er som sagt hende der vil føre sagerne.

Yderligere information om gruppesøgsmålene og advokat Charlotte Castenschiold


Politiken skriver fredag d. 11/11 omfattende om baggrunden for søgsmålene og den skandaløse behandling af de københavnske borgere, der har måttet lide under at være nabo til et metrobyggeri, som
lader hånt om at beskytte borgerne mod sundhedsskadelige påvirkninger.

2

Sortedamgruppen







Information

9-11-2016

Advokat Charlotte Castenschiold vil føre sagerne. Hun har tidligere været chef for Københavns Kommunes juridiske afdeling og har på et tidspunkt ledet det kommunale tilsyn med metrobyggepladserne.
Hun, om nogen, kender til sagerne indefra og lovgrundlaget for metrobyggeriet.
Priser:
o Kr. 500 for individuel tilslutning (pr. bolig) til et gruppesøgsmål
o Kr. 250 pr. bolig i en boligforening, hvis alle i boligforeningen tilslutter sig.
Kontakt data:
Charlotte Castenschiold
Advokat (H)
+45 20 53 15 32
cc@maywebster.dk
Cvr.nr. 29738351

Østergade 27, 2. sal | 1100 København K
Tlf. +45 70237050 | info@maywebster.dk

Om Foreningen METROSTØJ, som står bag gruppesøgsmålene
Det letter processen med gruppesøgsmål, hvis der står en forening bag. Derfor er foreningen METROSTØJ oprettet i september 2016.
METROSTØJs hjemmeside med yderligere information om gruppesøgsmålene, deres baggrund og administration
har adressen www.metrostoej.dk
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