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Vedrørende: J.nr. P19-1015-16, Naboorientering vedr. ansøgning om tilladelse til opsætning af altaner på Peter Bangs Vej 91-95 /
Hoffmeyersvej 1-7 / Bendzvej 2-6

Til By, Byggeri, Ejendomme Frederiksberg Kommune 

J.nr. P19-1015-16 

Vedr. Naboorientering vedr. ansøgning om tilladelse til opsætning af altaner på Peter Bangs Vej 91-95 / Hoffmeyersvej 1-7 / Bendzvej
2-6. 

Jeg gør indsigelse mod opsætning af altaner på den pågældende ejendom – både mod gården og på gadefacaderne. 
Det fremsendte materiale er mangelfuldt, og det lever ikke op til gældende regler om information bl.a. med krav om redegørelse for
skyggepåvirkning og ikke mindst at vise det første vinduesfag til naboejendom. 

Derfor forventes det, at ny 3-ugers frist sættes fra det tidspunkt, hvor fyldestgørende materiale er udsendt til alle. 

Jeg vil venligst anmode Frederiksberg Kommune om skriftligt at bekræfte, at ny frist sættes, når fyldestgørende materiale i sagen
foreligger. 

Jeg har boet på Bendzvej 8 i 20 år. Jeg er blevet boende, fordi der er så stille og roligt mod Bendzvej. Her er et minimum af støj,
hvilket gør det til en fordel for alle beboere på Bendzvej. 
Jeg kan godt forstå, at mine naboer i Bendzvej 2-6 vil have altaner. Dog vil det have så store konsekvenser støjmæssigt og
arkitektonisk, at det vil ødelægge det for flere end det vil gavne. 

Hvorfor ikke inddrage de eksisterende individuelle haver på Bendzvej 2-6 og lave til fællesareal for AB Toves ejendom? 
Fællesareal i gadeplan vil ikke påvirke facader og give et minimum af støj og gener fra tobaksrøg. Mig bekendt er arealet tilhørende
kommunen og ikke ejendommen i forvejen. 

Vores fælles gård er lydt, og der bør ikke etableres altaner, som kun vil udvide de i forvejen eksisterende støjproblemer om dagen, til
også at være støj om aftenen. Selv lav snak kan høres i hele gården. 

Herunder uddybes min indsigelse. 

Altaner mod gadefacade Bendzvej 2-6 gør jeg indsigelse imod ud fra følgende synspunkter: 
• Indkig og skyggepåvirkning gør, at det er uacceptabelt for ejendommen Bendzvej 8-10. 

• Arkitektonisk passer det ikke med altaner på den pågældende facade. Altanerne vil vende mod Bendzvej 1-5, som har
bevaringsværdi 4 (save værdi), og det vil være uæstetisk og uharmonisk i den samlede udtryk af facader på Bendzvej. Ejendommen
Bendzvej 8-10 (matr.nr. 43d) er vel og mærke præmieret af Frederiksberg Kommune. 

• Bendzvej 8-10, som er ejendommen, hvor jeg bor, er altaner indrykket i facaden. Det vil være uæstetisk med altaner, der stikker 1,3
m ud fra facaden med alt, hvad det medfører af et rod af møbler, rod og opbevaring. Det vil se forfærdeligt ud. 
• Støjgener og gener fra tobaksrygning bliver et problem. De eksisterende altaner på Bendzvej 8-10 og de eksisterende haver i
gadeplan Bendzvej 2-6, har mig bekendt ingen gener for naboer, når det kommer til støj og røg. 

• Derfor er det dejligt at bo på Bendzvej, for her er stille og roligt. Det vil være ulykkeligt, at det skal ødelægges af støj fra hygge og
snak samt potentiel røg, når beboere selv skal ud og ryge på altaner, som stikker ud fra murværket. Om sommeren, når det er stille
vejr, vil snak og støj giver store gener for alle på Bendzvej, 
• Ud fra det modtagne materiale, er altaner på Bendzvej 6 placeret alt for tæt på Bendzvej 8. Det er ikke acceptabelt på grund af
skyggepåvirkning, indkig, støj, røg og desuden vil det være uharmoniske pga den store forskel i gulvniveau til naboejendommen
Bendzvej 8-10. 
Altaner mod gårdfacade (fælles gård) gør jeg indsigelse imod ud fra følgende synspunkter: 
• Vi er i forvejen ramt af støjgener, fordi vores fælles gård er meget lydt. Biler, håndværkere, butikkers skramlen med materiel,
viceværter der anvender maskiner til vedligehold og renovationsafhentning meget støj i dagtimerne, fordi gården er så lydt. Man kan
høre, når bare to mennesker i den ene ende af gården taler lavmælt. 
Kommer der altaner, hvor folk kan sidde og snakke om aftenen, er det helt slut med fred om aftenen. Over hundrede folk har arbejds-
og soveværelser mod gården, og altaner er ganske enkelt ikke en god ide pga støjgener med så lydt en gård. 
• Altaner på facaden vil være uæstetisk – igen på grund af et sammensurium af møbler, rod og lignende. Det vil ikke være harmonisk
på facaden. 
Altaner mod gadefacade Hoffmeyersvej 1-7 gør jeg indsigelse imod ud fra følgende synspunkter: 
• Altaner på facaden vil være uæstetisk – igen på grund af et sammensurium af møbler, rod og lignende. Det vil ikke være harmonisk
på facaden. 

Frederiksberg Kommune har meget vel overholdt frister for varsling af nabohøring. Men at udsende brev d. 26. juli med 18 dages frist
for indsigelse midt i ferietid, hvor mange er bortrejst, er skuffende dårlig beskyttelse af borgere. 



Jeg er taknemmelig for, at jeg selv har e-boks og modtog skrivelsen samme dag, den var udsendt. Min nabo, som ikke har computer,
mail eller e-boks, modtog brev i postkasse d. 1. – 3. august, og på grund af ferie fik hun det i hånden d. 5. august. Altså 8 dages frist
til besvarelse. Det er utilstedelig behandling af borgere i en sag, som kan få stor konsekvens for borgeres hverdag. 
Jeg håber, at dette har været en fejl i procedure, og at vi ikke rammes af lignende i sagen fremover. 

Venlig hilsen 
Lars Meibom 
Bendzvej 8, 2.th. 
2000 Frederiksberg 
Lars@meibom.dk 

Sendt fra min iPad 


