
Sagsnr.: 02.34.00.P19-1214-16
Kochsvej 7 – Altaner mod gadeside
Skema over høringssvar fra naboorientering 

Høringssvar Afsender Ansøgers kommentar By-, Kultur og Miljøområdets be-
mærkninger 

Ejendommene 7-9-9A og 11 fremstår 
som en sammenhængende helhed / 
det vurderes vigtigt, at der opsættes 
samme type altaner for at tilstræbe 
fremtidig harmoni og sammenhæng.  
Såfremt det ansøgte på Kochsvej 7 til-
lades, vil altaner formentlig også kunne 
tillades på Kochsvej 9-9A og 11 / en til-
ladelse vil danne præcedens / altaner 
bør ikke opsættes etapevis.

Svar nr. 1 – Lars Gamdrup
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 9 - Birgitte Skovgaard
Svar nr. 10 – Mette Frølund og Bjarne 
Nielsen
Svar nr. 11 – Charlotte Bjernved Niel-
sen og Anders Munk Vestergaard
Svar nr. 13 – Mette Rørkjær og Lars 
Knudsen
Svar nr. 17 – Erik Rudolph

Etapevis opsætning af altaner og deres 
udseende kan reguleres med hjemmel 
i lokalplanens bevaringsbestemmelser. 
Således kan det sikres, at fremtidige 
altanopsætninger udføres i sammen-
hængende udvidelser.

De ansøgte altaner vurderes ikke at le-
ve op til Frederiksberg Kommunes al-
tanmanual / er ikke i tilstrækkelig grad 
indpasset i de bevaringsværdige faca-
der / vil forringe ejendommens beva-
ringsværdi / vil forringe facadearkitek-
turen / vil forringe helhedsvirkningen / 
vil forringe gadens særkende.

Svar nr. 2 – Gunnar Silberbrandt
Svar nr. 3 – Silvana Cappi (beboer)
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 6 – Charlotte Feldthus Andern-
sen
Svar nr. 7 – Peter og Heidi Ivertsen
Svar nr. 8 – Mette Boss Larsen (bebo-
er)
Svar nr. 9 – Birgitte Skovgaard
Svar nr. 10 – Mette Frølund og Bjarne 
Nielsen
Svar nr. 12 – Mette Rørkjær og Lars 
Knudsen

Følgende, samlede kommentar er 
modtaget fra ansøger: 
Generelt giver Frederiksberg Kommu-
ne udtryk for, at altaner er af stor vigtig-
hed for beboernes livskvalitet.
Konkret vil en etablering af de ansøgte 
altaner betyde rigtig meget for beboer-
nes livskvalitet her, så meget at bebo-
erne forventer, at kunne blive boende i 
langt flere år.
De ansøgte altaners udtryk og de til-
tænkte facadeændringerne, er tilpasset 
med respekt for ejendommens detalje-
rige 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 profile-
ret forkant, med samme udformning og 
farve, som eksisterende gesimsbånd 
på facaden. Værn udføres i den sam-
me Frederiksberg grønne farve, som 

De ansøgte altaner vurderes at være 
udført i god overensstemmelse med al-
tanmanualen afsnit 2.1.1 om ”altaner 
mod gade”, idet de i udtryk, udformning 
og materialer vurderes at være sam-
stemmende med ejendommens stilpe-
riode.
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Den homogene fordeling af villaer og 
etagehuse med forhaver på Kochsvej 
vurderes at blive gradvist forringet ved 
opsætning af altaner nu og fremover, 
på huse der ikke oprindeligt er tænkt 
med altaner.

Svar nr. 4 – Philips Vang Jensen og 
Helle Krogh Madsen
Svar nr. 10 – Mette Frølund og Bjarne 
Nielsen

De arkitektoniske hensyn vurderes 
særskilt i den enkelte, konkrete sag. 
Det er forvaltningens vurdering, at alta-
ner er et positivt bidrag til eksisterende 
etageboligbyggeri, såfremt de arkitek-
toniske hensyn er påset.

Opsætning af altaner vurderes at øde-
lægge karakteristiske facadedetaljer, 
herunder gennembrydning af gesims-
bånd og fjernelse af sandstensbalustre 
/ der savnes i ansøgningsmaterialet re-
degørelse for, hvordan facadeudsmyk-
ning genetableres.

Svar nr. 4 – Philips Vang Jensen og 
Helle Krogh Madsen 
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 6 – Charlotte Feldthus Andern-
sen
Svar nr. 8 – Mette Boss Larsen (bebo-
er)
Svar nr. 10 – Mette Frølund og Bjarne 
Nielsen
Svar nr. 14 – Hans Rørbæk
Svar nr. 16 – Kirsten H. Christensen
Svar nr. 17 – Erik Rudolph

Ved opsætning af altaner kan det være 
nødvendigt at ændre/fjerne eksisteren-
de facadeudsmykning. Derfor vurderer 
forvaltningen, at altaner skal udgøre en 
erstatning herfor af høj kvalitet. Det er i 
den konkrete sag vurderet at været til-
fældet. Forud for eventuel tilladelse, vil 
blive stillet krav om detailredegørelse 
for altanens mødes med facaden.

Det vurderes at være uheldigt, at alta-
nerne ønskes opsat på ejendommens 
facadefremspring.

Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 10 – Mette Frølund og Bjarne 
Nielsen
Svar nr. 11 – Charlotte Bjernved Niel-
sen og Anders Munk Vestergaard
Svar nr. 17 – Erik Rudolph

eksisterende vinduer.
Altanerne etableres alle over 3 fags 
vinduer. De etableres med samme af-
stand 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 alta-
nerne 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 ka-
rakter. I tættere og højere bymæssig 
bebyggelse forventes en større toleran-
ce overfor indbliksgener, fordi det be-
tragtes som en del af det, at bo i byen.”

Altanerne er af hensyn til dagslysfor-
holdene udformet med dybde på 90 
cm, hvilket ligeledes er den mest 
diskret udformning efter altanmanua-
lens anbefalinger om arkitektoniske 
hensyn.
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Det vurderes, at de ansøgte altaner på 
2. og 4. etage (1. og 3. sal) ikke bør til-
lades, idet facadedetaljer såsom ba-
lusterbånd og pudsfelt vil blive ødelagt. 

Svar nr. 12 - FBLF I forbindelse med vurderingen af alta-
nernes antal og samlede virkning på 
facaden som hensigtsmæssig, er faca-
deudsmykningen i videst muligt om-
fang bevaret.

Altaner på 3. etage (2. sal) vurderes at 
kunne tillades under forudsætning af, 
at de udføres helt som eksisterende al-
taner på Kochsvej 9-9A.

Svar nr. 12 - FBLF De eksisterende 2 altaner samt trappe-
udgang, vurderes ikke at være udført i 
overensstemmelse med facadearkitek-
turen, og dermed ikke et eksempel til 
efterlevelse ved væsentlig forøgelse af 
altanernes antal. 

Det vurderes at være i strid med den 
bevarende lokalplan og ejendommens 
bevaringsværdi at opsætte altaner.

Svar nr. 4 – Philip Vang Jensen og 
Helle Krogh Madsen
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)

Kommunalbestyrelsen kan efter plan-
lovens §19 vælge at dispensere fra lo-
kalplanen, såfremt det ansøgte vurde-
res at være foreneligt med lokalpla-
nens bevaringsbestemmelser, herun-
der bevaring af SAVE-værdier.

Der henstilles til at lade ejendommens 
SAVE-værdi udøve den funktion, den 
er tiltænkt.

Svar nr. 4 – Philips Vang Jensen og 
Helle Krogh Madsen

Som ovenfor.
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Opsætning af altaner vurderes at være 
uforeneligt med den nylige fredning af 
Frederiksberg Allé, og således forringe 
områdets oprindelige arkitektur.

Svar nr. 4 – Philips Vang Jensen og 
Helle Krogh Madsen

Fredningen af Frederiksberg Allé ved-
rører alene byrummet, og således ikke 
bygninger.

Forvaltningen opfordres til at fastholde 
sin oprindelige vurdering af tidligere 
forslag.

Svar nr. 3 – Silvana Cappi (beboer)
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 11 – Charlotte Bjernved Niel-
sen og Anders Munk Vestergaard

Der er efter dialog med forvaltningen 
fremsendt nyt forslag, der i sin nuvæ-
rende form vurderes at være i overens-
stemmelse med Frederiksberg Kom-
munes altanmanual.

De ansøgte altaner vurderes at være 
for standardiserede / af en type, som er 
for moderne i udtryk

Svar nr. 6 – Charlotte Feldthus Andern-
sen
Svar nr. 10 – Mette Frølund og Bjarne 
Nielsen
Svar nr. 13 – Mette Rørkjær og Lars 
Knudsen

Altanernes udførsel med profielret be-
tonbund farvetilpasset ejendommen, 
samt spinkelt, lakeret stålværn vurde-
res at være i overensstemmelse med 
facadens stilperiode.

De ansøgte altaner på Kochsvej 7 vur-
deres at ligne altaner mod gårdside, og 
der efterspørges højere grad af æste-
tik.

Svar nr. 1 – Lars Gamdrup Altanernes enkelt bearbejdede detalje-
grad vurderes at være forenelig med 
det, som er traditionelt for den pågæl-
dende byggeperiode samt nært be-
slægtet med facadens detaljegrad.
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Altaner bør opsættes mod gårdside. Svar nr. 6 – Charlotte Feldthus Andern-
sen
Svar nr. 13 – Mette Rørkjær og Lars 
Knudsen
Svar nr. 16 – Kirsten H. Christensen

Altaner kan på Frederiksberg opsættes 
mod både gård- og gadeside, såfremt 
de vurderes at være i overensstemmel-
se med altanmanualen.

Altaner mod ejendommens gadeside 
vurderes at forringe dagslysforhold i 
stuelejlighederne.
 

Svar nr. 3 – Silvana Cappi (beboer)
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 8 – Mette Boss Larsen (bebo-
er)

Altanernes relativt lille dybde på 90 cm 
vurderes ikke at have væsentligt forrin-
gende betydning for dagslyset i de un-
derliggende lejligheder.

Regnvand fra overliggende altaner 
samt blomstervanding og oprydning 
vurderes at udgøre en væsentlig gene 
for ophold i forhave / der bør etableres 
nedløbsrør fra altanerne / udsyn fra al-
taner ned i forhaver vurderes at forstyr-
re oplevelsen af privatliv.

Svar nr. 3 – Silvana Cappi (beboer)
Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer)
Svar nr. 8 – Mette Boss Larsen (bebo-
er)

Altaner bør i henhold til altanmanualen 
udføres uden synlig afvandingsforan-
staltning. Gener af regnvand fra altaner 
er ikke del af forvaltningens vurderings-
grundlag. Udsyn fra altaner på eksiste-
rende ejendomme til friareal på egen 
grund er ikke lovreguleret.  

Altaner på Kochsvej 7 vurderes at 
medføre indbliksgener for ejendommen 
Kochsvej 9.

Svar nr. 5 – Susanne Stagge (beboer) Det er i den konkrete sag vurderet, at 
de ansøgte altaner med deres place-
ring og relativt lille dybde, vil medføre 
begrænset indbliksmulighed og der-
med ikke væsentlige indbliksgener i 
naboejendommen. 
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Der udtrykkes bekymring for, at altaner 
vil blive anvendt som udvendige pulter-
rum.

Svar nr. 4 – Philips Vang Jensen og 
Helle Krogh Madsen

Forvaltningen er ikke beføjet til at regu-
lere omfang og mængde af oplag på 
altaner.

Det fremgår ikke af høringsmaterialet, 
at ejendommen Kochsvej 7 har eksi-
sterende altaner mod gårdside.

Svar nr. 9 – Birgitte Skovgaard
Svar nr. 11 – Charlotte Bjernved Niel-
sen og Anders Munk Vestergaard

Forvaltningen har efterfølgende modta-
get retvisende materiale fra ansøger, 
der viser eksisterende altaner mod 
gårdside. Dette har haft betydning for 
vurderingen af dybden på de ansøgte 
altaner, som nu er 90 cm.

Indsigelse mod altaner på Kochsvej 7 / 
er ikke blevet hørt.

Svar nr. 15 – Polly Danneskiold-Sam-
søe 

Ejendommen Kochsvej 11 har efter re-
vurdering været omfattet af naboorien-
teringen med forlænget høringsfrist.

Ingen bemærkninger til projektet. Svar nr. 18 – E/F Kochsvej 11 v. Erik 
Nordahl Svendsen

n/a


