
 
 
 
 
   

Frederiksberg Kommune 
By- og Miljøområdet 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 
 

Sorø d. 11.06.2018 
Altansag nr.: 15234 

Vedr.: Matr. nr.: 62æ, Frederiksberg. 
 Kochsvej 7, 1812, Frederiksberg C. 

Kommentarer til høringssvar fremsendt d. 02.05.2018 .  
 
På baggrund af indkommende indsigelser modtaget d. 02.05.2018, fremsendes hermed ansøgers 
kommentarer og bemærkninger. 
 
Generelt giver Frederiksberg Kommune udtryk for, at altaner er af stor vigtighed for beboernes 

livskvalitet. 

Konkret vil en etablering af de ansøgte altaner betyde rigtig meget for beboernes livskvalitet her, så 

meget at beboerne forventer, at kunne blive boende i langt flere år. 

 

De ansøgte altaners udtryk og de tiltænkte facadeændringerne, er tilpasset med respekt for 

ejendommens detaljerige facadarkitektur. Ejendommen er opført i Håndværker-historicistisk stil og 

facaderne fremstår af røde mursten med sandstenspartier, gesimsbånd, søjler og tung base i en lys beige.  

Vinduerne er i farven Frederiksberg grøn (RAL 6009). 

Altanbund udføres i beton med profileret forkant, med samme udformning og farve, som eksisterende 

gesimsbånd på facaden. 

Værn udføres i den samme Frederiksberg grønne farve, som eksisterende vinduer. 

 

Altanerne etableres alle over 3 fags vinduer. De etableres med samme afstand fra altangavl til dørfals og 

det vil derfor give et roligt billede og derfor ikke fremstå tilfældigt. Vi mener klart, at størrelse og 

udformning af altanerne passer fint ind i ejendommens karakter. 

 

Vi mener ikke, at altanerne i nr. 9 bør skabe grund for de ansøgte altaner, da disse ikke er tilpasset 

ejendommens arkitektur og tidsperiode.  

 

En vurdering af om indbliksgener er væsentlige, afhænger af områdets karakter. I tættere og højere 

bymæssig bebyggelse forventes en større tolerance overfor indbliksgener, fordi det betragtes som en del 

af det, at bo i byen.  

 

Vi ser meget frem til at modtage afgørelsen på projektet og vi håber meget, at Frederiksberg Kommune 

vil være med til at skabe merværdi i hverdagen for beboerne i ejendommen.  
 
Såfremt de har spørgsmål til det fremsendte materiale eller ønsker yderligere oplysninger, står vi til deres 
rådighed. 
 
Med venlig hilsen 
Altan.dk 
 
 
 
Andreas Bjerregaard Sørensen 
as@altan.dk 
Mobil: 60 11 57 72 


