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Kære Nikolaj

 

Tak for din mail af 6. februar, hvor du på baggrund af en henvendelse fra Kirstine Berg-Sørensen spørger til Frederiksberg
Kommunes praksis for vurdering af dagslysforhold i stuelejligheder, og i den forbindelse spørger om udsigten til en præcisering heraf
i de vejledende anbefalinger i ”Din nye altan – fra idé til ibrugtagning ”.

Jeg har bedt Byggeri og Arkitektur om et redegørende svar på de stillede spørgsmål i henvendelsen, herunder en status på den
aktuelle ansøgning om altaner på ejendommen Harsdorffsvej 6B.

 

Når altansager vurderes i henhold til Frederiksberg Kommunes altanmanual er det vigtigt at holde sig for øje, at den enkelte sag skal
vurderes individuelt. Derfor er der ikke nedfældet endegyldige krav til eksempelvis altaners størrelse og placering, men derimod
defineret en række parametre, indenfor hvilke der kan opnås en god balance mellem form og funktion af altaner på Frederiksberg
Kommunes eksisterende etageejendomme. Udover de hensyn, som beskrives i altanmanualen, er altanprojekter naturligvis forbundet
med en række andre overvejelser, som ikke er reguleret i bygge- eller planlov. Ændringer i boligers markedsværdi som følge af
nyopsatte altaner er således udenfor bygningsmyndighedens lovpligtige vurderingsgrundlag.

 

Udbredelsen af altaner har gennem de seneste mange år været stigende, og der ses ikke umiddelbare tegn på en stagnation på
området. Dermed øges den generelle opmærksomhed på, hvilken betydning altaner har for eksisterende boliger og deres indbyrdes
dagslys- og indbliksforhold. Samtidigt kan vi gennem vores daglige kontakt med borgere konstatere, at konkurrencen mellem
branchens aktører skærpes, hvilket kommer til udtryk i et øget behov for vejledning i altanmanualens retningslinjer gennem
dialogmøder. Der har således også været afholdt dialogmøde i denne sag, hvor projektets plangrundlag, de respektive
byggelovsbestemmelser og ansøgningsprocessen er gennemgået med repræsentanter fra ejerforeningen. Vi har vejledt om de
hensyn, som er relevante for den pågældende ejendom, samt opfordret til at fremsende mødereferat til afstemning, for størst muligt
udbytte af denne vejledning. Endelig har vi noteret os, at der er afholdt dialogmøde, men ikke modtaget et egentlig referat.

 

De byggesagsbehandlere, som er beskæftiget med altansager afholder faste ugentlige møder for at sikre en ensartet og konsistent
håndtering af altanansøgninger, samt for at dele viden om nye tendenser på området. Det er således alment kendt, at
daglysforholdene i stuelejligheder i stigende grad er en udfordring. Vi foretager en nøje vurdering af dagslysforholdene i alle berørte
beboelsesrum i de underliggende lejligheder, uanset om der er tale om helt nye altaner, eller som i denne sag, udvidelse af
eksisterende altaner. Vurderingen foretages på basis af konkrete bestemmelser i bygningsreglementet, som rummer mulighed for at
stille krav om dagslysberegninger, såfremt dagslysforholdene vurderes at være kritiske. Ofte kan kritiske dagslysforhold løses ved
ændring af altanernes størrelse og placering, i henhold til altanmanualens vejledninger.

 

De problemstillinger, som Kirstine Berg-Sørensen beskriver er således velkendte i Byggeri og Arkitektur. Derfor kan der være et
behov for, at de nødvendige hensyn på området præciseres i en kommende udvalgsbehandling af emnet, som skal medtages i en
revision af altanmanualen.

 

Kirstine Berg-Sørensen har aftalt et møde med byggesagsbehandler Gunnar Holse om sagen den 28. februar kl. 10:00. Her vil der
blive lejlighed til at gennemgå alle sagens opmærksomhedspunkter, samt at få en grundig vejledning om, hvorledes de bør håndteres.
I samme forbindelse kan jeg nævne, at samme medarbejder har den konkrete altanansøgning i ejendommen, som vi har modtaget
den 19. december 2016. Der er således endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen.

 

Jeg håber med det ovenstående at have besvaret din henvendelse. Såfremt du har yderligere spørgsmål er du velkommen til at
kontakte afdelingschef Lillian Rasch Madsen på  telefon 28 98 41 31.

 

 

Venlig hilsen

Ulrik Winge 
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