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Til Statsforvaltningen
Byggesagsnummer 2008-0304, journal nummer:2010-712/533
Det Gamle Magasin i Kerteminde
I forlængelse af min klage dateret d. 22. dec. 2010, om at byggeriet af trappetårnet er gået i gang uden
godkendelse af de nødvendige tegninger, klager jeg hermed over at byggeriet af trappetårnet er ulovligt
idet det ikke bliver udført hverken ifølge tegningerne fra partshøringen ej heller ifølge tegningerne i
forbindelse med byggetilladelsen.
Der er nu støbt en repos i beton i ca. en meters højde i trappetårnets nordøstlige hjørne. Derfra kommer
man ned på jorden ved at dreje mod nord og træde ned på nogle paller uden for trappetårnets rammer.
Alt tyder på at trappetårnet nu bliver udvidet med en tilbygning mod nord. Foto er vedhæftet.
Dokumentationen som forvaltningen udspurgte sig d. 10. dec. 2010, er fortsat ikke at finde i arkivet på mit
seneste besøg d. 19. maj 2011:






Tegning af trappe med mål, herunder udvendige mål, og tilretning af udformning, værn, håndlister
m.v. jf. bygningsreglementet.
Projekt for brandventilation jf. byggetilladelsen.
Beskrivelse af materialer, opbygning, vægge, konstruktioner, overflader m.v., der er forudsat i
brandteknisk notat af 17. marts 2010. Det skal dokumenteres af brandrådgiveren, at de valgte
materialer, opbygning, vægge, konstrultioner, overflader m.v. opfylder forudsætningerne i det
brandteksniske notat.
Ingeniørfirmaet Henneby skal attestere at beregningerne gælder for den ændrede udformning af
trappen

Kerteminde Kommune er informeret om denne klage. Denne er vedhæftet som fil.
Idet det, som bekendt, tager Kerteminde Kommune 2 til 3 måneder at svare, tillader jeg mig at henvende
mig direkte til Statsforvningen.
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