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Til By- og Miljøudvalget    Frederiksberg, d. 26. februar 2019 

 

I forbindelse med mødet i By- og Miljøudvalget d. 4. marts 2019 vedrørende altanudbygning i 

Svanemosegårdsvej 6A+B, 1967 Frederiksberg (sag P19-1310-17) vil vi (Martina Henze og Stig E Bojesen) 

gerne give udvalget supplerende informationer, der måske kan have betydning for udvalgets beslutning. 

Vi henvender os fordi vi er andelshavere til Svanemosegårdsvej 6B, 3. sal, som er den eneste andel, hvis 

altans skæbne er lidt usikker. Svanemosegårdsvej 6A, 3. sal ønsker ikke en lignende altan. Vi er først 

tilflyttet november 2018 og har derfor ikke fulgt den mangeårige proces, men vi har forstået, at problemet 

lige præcis for vores altan skulle være, at en murstensfrise lige under tagrenden ville blive brudt, og at den 

facade, hvorpå altanen skal sidde, menes at være en gadefacade.  

Vi er meget interesserede i at få bygget altanen og vil i det følgende supplere det fremsendte materiale 

med yderligere informationer, der kunne være relevante for beslutningsprocessen i udvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svanemosegårdsvej 6A+B set fra Svanemosegårdsvej.  

Den røde rombe angiver altanens omtrentlige placering. Det ses, at altanen ikke vender mod vejen (bilen i 

forgrunden står på Svanemosegårdsvej), men mod den lukkede, smalle gangsti, som kun beboerne bruger. 

Altanen ligger derudover ved de sidste vinduer meget langt fra vejen, Den bliver endnu sværere at skimte, 

når de andre altaner er sat op og er yderligere gemt bag træerne foran og ved venstre langside af huset.  

Svanemosegårdsvej er en smal vej, hvorfor det var svært at tage et billede, hvor man fra gadeplan kan se 

bageste lejlighed i tagetagen. 
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Uden ville hænge andre altanindehavere på Frederiksberg ud, har vi i naboskabet (H.C. Ørstedsvej og 

Lykkesholms Allé) allerede siden november fundet tre ejendomme med altankonstruktioner e.lign. i den 

øverste etage, der ligner den problematik, der gør sig gældende for vores altanprojekt. Disse ejendomme 

ligger dog ikke vinkelret på vejen (som Svanemosegårdsvej 6A+B gør), men parallelt med vejen og med 

facaden vendt direkte mod gadeplan. De er dermed meget mere synlige end vores vil blive. 

Som det ses, har man i alle tre tilfælde klart brudt murstensfrisen lige under tagrenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håber at By- og Miljøudvalget vil tage disse informationer med i overvejelserne, når man beslutter sig om 

vores sag. Vi inviterer jer meget gerne forbi til en kop kaffe, hvis I skulle få lyst til selv at kigge på 

forholdene. 

På forhånd tak 

 

Venligst 

Martina Henze (6168 8151, mahenze@gmail.com, Svanemosegårdsvej 6b, 3.sal, 1967 Frederiksberg C) 

Stig E Bojesen (6179 7151, sbojesen@gmail.com, Svanemosegårdsvej 6b, 3.sal, 1967 Frederiksberg C) 

 

mailto:mahenze@gmail.com
mailto:sbojesen@gmail.com

