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Høringssvar Afsender Ansøgers kommentar By- og Miljøområdets bemærkninger 

Altaner på Peter Bangs Vej vurderes at 
ødelægge gadens sammenhængende 
forløb og forringe Frederiksbergs 
Skønhedsværdi /  Nye altaner på 
smukke bygninger vurderes at medfø-
re, at Frederiksberg mister sit præg. 

Svar nr. 2 - Steen Frederiksen
Svar nr. 14 – Hanne Birgitte Nørballe

n/a Der er ikke ansøgt om altaner langs 
Peter Bangs Vej.  Frederiksberg Kom-
munes altanmanual er udarbejdet med 
det formål at fremme gode altanprojek-
ter der sikrer, at Frederiksberg ikke mi-
ster sine gode, bymæssige kvaliteter.

Det vurderes, at altaner på Bendzvej 6 
tv. bør flyttes tættere på opgangen 
Bendzvej 6 for at opnå større grad af 
harmoni på ejendommen, herunder af-
hjælpe den disharmoni som vurderes 
at opstå grundet niveauforskelle ejen-
dommene imellem.  Altandybde på 130 
cm vil kunne accepteres såfremt alta-
ner tættest på naboejendom flyttes tæt-
tere på opgangen Bendzvej 6.

Svar nr. 3 – Lone og Jørgen Scheel
Svar nr. 6 - Kirsten Juhler + Ole Ha-
geltorn

n/a De pågældende altaner er som faca-
dens øvrige altaner – på nær 1 ny hjør-
nealtan – placeret over 2 vinduesfag, 
hvorved alle disse altaner får ensartet 
størrelse. Dette vurderes at give et ro-
ligt helhedsudtryk, og vil ikke være mu-
ligt med den foreslåede placering, som 
desuden vurderes dertil at sløre fronti-
spicens parvise søjlemotiv.

Forskellen i gulvniveau mellem ejen-
domme vurderes i sin helhed at medfø-
re uharmonisk udtryk ved opsætning af 
altaner på Bendzvej 8-10 /  De projek-
terede altaner mod Bendzvej 8 vurde-
res at give en uskøn fremtoning i sam-
menhæng med naboejendommen.

Svar nr. 4 - Klaus Hansen
Svar nr. 7 - AB Marielyst
Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

De to ejendomme er opført med for-
skellig loftshøjde i lejlighederne. Nye 
altaner på den ene ejendom vurderes 
ikke at skabe disharmoni mellem to 
ejendomme på hver deres matrikel. 
Projektet er udarbejdet på baggrund af 
altanmanualen, med henblik på en klar 
sondring mellem de to ejendomme og 
et dermed velfungerende projekt. 

Der er intet til hinder for, at der på til-
stødende ejendomme med forskudte 
etager opsættes nye altaner. Hver en-
kelt ejendom vurderes særskilt.
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Det vurderes forringende for naboejen-
dommes bevaringsværdi, at der opstår 
indkig fra altaner på naboejendom.
Det vurderes uhensigtsmæssigt, at om-
rådets bevaringsværdige ejendomme 
får udsyn til en ejendom, som vurderes 
at fremstå uæstetisk med de projekte-
rede altaner udført.

Svar nr. 7 - AB Marielyst Med henvisning til positiv tilkendegivel-
se fra beboere på modsat side af 
Bendzvej, vurderes denne bekymring 
ikke at være begrundet.

SAVE-værdien af en given bebyggelse 
er som udgangspunkt uafhængig af na-
bobebyggelsens. Nye altaner på nabo-
bebyggelse har ingen indflydelse en gi-
ven ejendoms bevaringsværdi.

Altaner er ikke en del af ejendommens 
oprindelige arkitektoniske udtryk.

Svar nr. 8 - Marie E. Christensen n/a Der er ikke bestemmelser, der ligger til 
hindring for opsættelse af altaner på 
ejendommen. Det vurderes således, at 
der kan opsættes altaner såfremt faca-
dearkitekturen i videst muligt omfang 
respekteres.

Som udgangspunkt er man positiv 
overfor altaner på de ansøgte placerin-
ger.

Svar nr. 9 - Karsten Skydsgaard pva.
Bendzvej 1B, 3 og 5

n/a n/a

Fremtidige altaner mod Bendzvej vur-
deres ikke at måtte beklædes med pla-
der, stof eller anden form for afskærm-
ning i varierende farver. I givet fald bør 
beklædningen ensrettes til farven rød-
brun. Altanernes underbeklædning bør 
være i rødbrun farve.

Svar nr. 9 - Karsten Skydsgaard pva.
Bendzvej 1B, 3 og 5

Vedlagte ”Forslag til ordensreglement 
for altaner” omfatter bl.a. bestemmel-
ser om ensartet afskærmning. For så 
vidt angår altanernes underside har 
foreningen valgt en lys farve, men er 
villig til at ændre denne såfremt kom-
munens stiller krav herom.

Eventuel afskærmning i form af kanvas 
eller lignende kræver ikke byggetilla-
delse, men anbefales som ansøger fo-
reslår, ensrettet og tilpasset bygnin-
gens farver. Underbeklædningens far-
ve aftales med ansøger såfremt projek-
tet tillades.
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Fremtidige altaner mod Bendzvej vur-
deres at burde udformes som eksiste-
rende altaner på hjørnet af Bendzvej 
og Hoffmeyersvej.

Svar nr. 9 - Karsten Skydsgaard pva.
Bendzvej 1B, 3 og 5

n/a Det vurderes ikke, at de eksisterende 
altaners materialeholdning og udførsel 
er tilpasset i en grad, der bør efterleves 
i en udvidelse af altanprojektet i det 
omfang, som ansøgningen har.

Altaner mod Bendzvej  og Hoffmeyers-
vej vurderes at ville fremstå uhar-
monisk i gadebilledet, altaner mod går-
den vurderes uæstetisk på facaden.

Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

n/a Det er i henhold til Frederiksberg Kom-
munes altanmanual ”Din nye altan – fra 
ide til ibrugtagning” vurderet, at der kan 
opsættes altaner på både gade- og 
gårdfacader, såfremt den eksisterende 
facadearkitektur respekteres.

Det bemærkes, at naboejendommen 
Bendzvej 8-10 / Marielystvej 3-5 er 
præmieret af Frederiksberg Kommune

Svar nr. 5 - Paul Villum Rosendal + 
Hanne Rosendal
Svar nr. 7 – AB Marielyst
Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

n/a Ejendommen Bendzvej 8-10 / Marie-
lystvej 3-5 er tegnet af Kgl. Bygningsin-
spektør Eske Kristensen, og præmieret 
af Frederiksberg Kommune i 1960-
1961.

Facadecensur ønskes opretholdt. Svar nr. 16 – Mogens Vedel Brun Pe-
dersen og Lisbeth Vedel Albæk

Ejendommen vurderes ikke omfattet af 
facadecensur.

Ejendommen er omfattet af tinglyst de-
klaration 430 af 8. september 1913, 
omfattende facadecensur med Frede-
riksberg Kommunes påtaleret. Facade-
ændringer vurderes i det enkelte tilfæl-
de, og afgøres i henhold til facadecen-
suren i det omfang der er bestemmel-
ser herom.
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Altanvejledningens brede formuleringer 
om arkitektoniske hensyn vurderes at 
være mangelfuld, idet der savnes hen-
syntagen til specifikke arkitektoniske 
stilarter, samt på hvilke veje og alleer 
altaner accepteres. Dette vurderes at 
føre til forringelser i bybilledet.

Svar nr. 13 – Foreningen for Bygnings- 
og Landskabskultur på Frederiksberg 
(FBLF)

Frederiksberg Kommunes altanmanual 
er en generel vejledning om byggelov-
mæssige og arkitektoniske hensyn, 
med udgangspunkt i kortfattede gen-
nemgange af de forskellige stilperioder. 
Den enkelte ejendom vil altid blive vur-
deret særskilt, under hensyntagen til 
det bedst mulige præg i bybilledet.

Der bør ikke etableres nye altaner på 
ejendommene mod Peter Bangs Vej, 
Bendzvej og Hoffmeyersvej, da de vil 
ødelægge bygningernes arkitektoniske 
udtryk, idet de fremstår oprindelige.  
Dertil vil nye altaner sløre facadernes 
vigtige, nyklassicistiske elementer.
Nye altaner på 4. sal vil i særlig grad 
forringe ejendommenes facadearkitek-
tur.

Svar nr. 13 – Foreningen for Bygnings- 
og Landskabskultur på Frederiksberg 
(FBLF)

Ansøgningen er vurderet på baggrund 
af altanvejledningens forventning om, 
at eksisterende facadeudsmykning i vi-
dest muligt omfang skal respekteres. 
Heri ligger ligeledes forventningen om, 
at det som fjernes eller ændres skal er-
stattes med tilsvarende kvaliteter eller 
bedre. Således anbefales i denne sag, 
at nye altaner betinges udført i materia-
ler, som er tro mod ejendommens faca-
depræg. 

Altaner mod gården vurderes ikke at 
skæmme lokalområdet / De ansøgte 
altaner mod gadeside vurderes af hen-
syn til facadearkitekturen i stedet at 
måtte opsættes i gården.

Svar nr. 13 – Foreningen for Bygnings- 
og Landskabskultur på Frederiksberg 
(FBLF)
Svar nr. 14 – Hanne Birgitte Nørballe

Som fælles kommentar til høringssvar 
nr. 13 og nr. 14 anføres, at foreningen 
har respekteret facaden mod Peter 
Bangs Vej i anerkendelsen af, at der er 
tale om et trafikeret byrum og derfor fri-
holdt facaden for altaner. Derfor er al-
taner mod gadeside søgt placeret på 
sidegader. Endelig vurderes altaner ik-
ke at ødelægge det arkitektoniske ud-
tryk.

Ansøgningen er behandlet ud fra ansø-
gers oprindelige ønske om, at altaner 
placeres mod syd og vest. I den forbin-
delse skelnes væsentligt mellem gård 
og gadefacade for så vidt angår nye al-
taners udførsel og materialeholdning.
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Den høje bevaringsværdi betyder, at 
der ikke må udføres facadeændringer, 
og der bør ikke dispenseres fra facade-
censur.

Svar nr. 14 – Hanne Birgitte Nørballe Høj bevaringsværdi er ikke som ud-
gangspunkt lig med, at der ikke må ud-
føres facadeændringer. Facadeændrin-
ger vurderes i det enkelte tilfælde, i det 
omfang der er bestemmelser herom.


