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Kære Ulrik 

Jeg har modtaget denne henvendelse fra en borger, der føler sig på vej til at blive kørt over i en altansag, da de er ejer af en
stuelejlighed med udsigt til store dagslysudfordringer, hvis ejendommens altanprojekt gennemføres som planlagt. Kan du sige noget
om kommunens praksis i forhold til stuelejligheder, og om det er noget, der evt. kan præciseres i en mulig revision af altanmanualen?
Evt. også en opdatering på den konkrete sag. 

Mvh 
Nikolaj Bøgh 

Sendt fra min iPad 

>> 
>> Kære Nikolaj Bøgh, 
>> 
>> Jeg skriver til dig som borger i kommunen, og på anbefaling af din gamle læsekammerat, min bror, Anders Berg-Sørensen. 
>> 
>> Formålet med min email er at foreslå en opdatering af Frederiksberg Kommunes altan-manual, til noget, som er mere præcist,
måske i stil med Københavns Kommunes nye altan-manual, og/eller at opfordre til at gå kommunens procedurer for altan-sager efter i
sømmene. I den konkrete sag føler min mand og jeg som ejere af en stuelejlighed i en ejerforening os meget usikre til dels pga. en
upræcis altan-manual. Gruppedynamikken i en ejerforening hvor flertallet gerne vil have altan, godt hjulpet af altan-firmaer, der gerne
vil sælge, kan betyde at ejerne af stuelejlighederne i kommunen ender med enten at bekoste unyttige og uskønne altaner, at bide en
værdiforringelse i sig, eller må skabe splid i en ejerforening ved at tage retssystemet til hjælp. Stuelejlighederne udgør i de fleste
Frederiksberg-ejendomme kun et lille mindretal, og vi tror bestemt ikke at vore oplevelser er unikke!! 
>> 
>> 1. Altan-manualen anbefaler et forhåndsdialog-møde. I vores ejerforening har et altan-udvalg også været til et sådant møde og er
kommet tilbage med for os uforståelige meldinger (forklaret nærmere herunder). Jeg har talt med medarbejdere ved kommunens "By,
Byggeri og Ejendomme" som har forklaret at praksis er at sådanne forhåndsdialogmøder ikke nødvendigvis registreres, og at et
eventuelt referat af et møde skal udarbejdes af ejendommens deltagere, da kommunens medarbejdere hverken har tid til at skrive
referat eller efterfølgende at rykke for et referat. 
>> Kommunens medarbejdere har dog forklaret at kommunen altid spørger efter stuelejlighedens holdning. I vores tilfælde er vi af
ejerforeningens altan-udvalg blevet oplyst at der ikke er noget referat af mødet, og vi kan derfor ikke vide hvad der er blevet svaret.
Selv hvis et forhåndsdialog-mød ikke har nogen betydning for en senere behandling af en byggesagsansøgning har vi altså oplevet, at
forhåndsdialog-mødet bliver brugt i debatten i ejerforeningen - og hvis et sådant møde har betydning for den senere behandling synes
vi det lyder forvaltningsmæssigt betænkeligt at der ikke er krav om et referat. 
>> 
>> 2. Vores overboer har altaner fra 1990, der halvt dækker vinduet til vores dagligstue, en dagligstue hvis eneste vindue er i et
indadgående bygningshjørne. Vi kan konstatere at stuen derfor føles mørk; alle som kommer ind i lejligheden bemærker det. Denne
altan ønsker vore overboer udvidet til at dække vinduet helt, hvilket vi finder helt uacceptabelt - ikke desto mindre refererer altan-
udvalget fra forhåndsdialog-mødet at "det må vi godt". I Frederiksberg Kommunes nuværende altan-manual står "i nogle tilfælde er
f.eks. et indadgående bygningshjørne måske for mørkt til altaner". I Københavns Kommunes nye altan-manual står "I indhak i



indeliggende hjørner tillades alene franske altaner, da dagslysforholdene her er ringe. Ligeledes bør altaner tæt på indhak i
indeliggende hjørner tilpasses, så de ikke skygger for indhakket." 
>> Begge altan-manualer er baseret på det samme bygningsreglement, og Københavns Kommunes på et større beregningsprojekt
hos Statens Byggeforskningsinstitut. 
>> 
>> Vi har ladet foretage dagslysberegninger for med henvisning til bygningsreglementet at dokumentere at en udvidelse af de
nuværende altaner vil medføre uacceptable lysforringelser i vores dagligstue, men vore naboer vil ikke tage stilling til "nogle tal" og har
henvist til at det er et hensyn kommunen tager sig af. Hvis vi havde boet i Københavns Kommune ville vi roligt have stolet på dette
udsagn - men med de meldinger vi har hørt fra forhåndsdialog-mødet tør vi ikke føle os sikre, og vi har ikke set anden udvej end dels
at udtrykke indsigelser overfor kommunen, dels at starte en civil retssag. 
>> 
>> To lokale arkitektfirmaer, der rådgiver i altan-projekter, som vi har kontaktet, har sagt os at altan-projekter altid skal udformes med
respekt for stuelejlighederne - det er bestemt ikke den holdning det her involverede altan-firma har tilkendegivet. I stedet er vi blevet
udsat for voldsomt pres for at investere i en altan, der efter vores mening ville være unyttig og skæmme ejendommens gårdhave.
Vores nabo i den anden stuelejlighed har skiftet holdning i 11. time. 
>> 
>> Vi er klar over at du ikke kan gå ind i den konkrete sag, men vi håber at have skærpet din opmærksomhed om problematikken
omkring hensynet til stuelejligheder i altan-sager. 
>> 
>> For god ordens skyld skal vi tilføje at vi altid er blevet mødt med venlig professionalisme, når vi har kontaktet "By, Byggeri og
Ejendomme". 
>> 
>> 
>> Mvh 
>> Kirstine Berg-Sørensen 
>> Harsdorffsvej 6B, st.tv. 
>> 1874 Frederiksberg C 


