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Høringssvar Afsender Ansøgers kommentar By- og Miljøområdets bemærkninger

Den ansøgte altan vurderes at 
være for moderne i sit udtryk, 
og bør afstemmes bedre med 
ejendommens alder. Vandret 
sprosse på altandør bør flugte 
med øvrige vinduer.

Mikael Bering Der fremvises oprindelig plan-
tegning af bygningens 2. sal, 
med oplysning om, at ejen-
dommen op til 1970 havde al-
taner med samme udformning 
som den ansøgte.

Den ansøgte altan er udformet i nært slægtskab med formen på ejen-
dommens oprindelige karnapper (ikke altaner) på 2. sal, som i 1974 
blev nedtaget og erstattet med vinduer. Dermed vurderer By- og Miljø-
området, at altanen er forenelig med bevaringsbestemmelser i Lokal-
plan 79 med tillæg. Det er i henhold til anbefalinger i ”Din nye altan .- 
fra idé til ibrugtagning” vurderet, at altandøren bør udføres med van-
dret sprosse som eksisterende vinduer, samt sprosse i eksisterende 
brystningshøjde.

Den pågældende ejendom 
vurderes i særlig grad at være 
synlig i bybilledet, hvorved en 
altan vil gribe ind i ejendom-
mens arkitektur. Der udtrykkes 
tillige ønske om, at Frederiks-
berg Allé bevarer sine smukke 
facader.

Philip Rendtorff Ingen. Den bevarende lokalplan 79 med tillæg rummer mulighed for dispensa-
tion til at udføre ydre bygningsændringer, under høj grad af hensynta-
gen til eksisterende facadearkitektur. Vejledningen ”Din nye altan – fra 
idé til ibrugtagning” anvendes som vurderingsgrundlag for at sikre, at 
altaner med deres synlighed i det historiske bybillede udføres med 
største opmærksomhed på indpasning i eksisterende bebyggelse.

Det menes ikke tidligere at 
være tilladt, at nye altaner op-
sættes på eksisterende ejen-
domme på Frederiksberg Allé, 
som ikke oprindeligt er opført 
med altaner.

Philip Rendtorff Ingen. Der er tidligere meddelt tilladelse til opsætning af altaner på eksempel-
vis Frederiksberg Allé 12-14. 
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Med godkendelse af nærvæ-
rende ansøgning,  forpligtes  
Frederiksberg Kommune til at 
imødekomme fremtidige an-
søgninger, medførende et på 
lang sigt væsentligt tab af byg-
ningskulturarv.

Philip Rendtorff Ingen. Hver enkelte ansøgning vurderes særskilt, og i henhold til gældende 
bevaringsbestemmelser samt altanvejledning. Dermed findes lovhjem-
mel til i den enkelte sag at stille detailkrav, som sikrer højest mulig be-
skyttelse af bevaringsværdier, før der træffes afgørelse om at tillade 
det ansøgte.

Der udtrykkes bekymring for 
fremtidige indbliksgener for-
bundet med den ansøgte al-
tan.

Cathrine Jespersgaard Der vurderes ikke at være ind-
bliksgener til ejendommen 
Mynstersvej 1, og vedlægges 
foto af eksisterende træ foran 
ejendommen, hvilket vurderes 
at hindre indblik.

Der vurderes ikke at være indbliksgener forbundet med den ansøgte 
altan, idet der er tale om en afstand i almindelig gadebredde – ca. 18 
meter - og dermed behørig afstand i den aktuelle bebyggelsessam-
menhæng. Beplantning er ikke omfattet af byggeloven, og indgår der-
med ikke som vurderingsgrundlag for indbliksforhold.

Udformningen af den ansøgte 
altan vurderes ikke at finde 
sammenhæng med eksiste-
rende trappe ved indgangs-
hjørne.

Anne-Grethe Meyer Det er fundet naturligt at udfor-
me altanen efter trappehjør-
nets eksisterende, oprindelig 
form. 

By- og Miljøområdet vurderer i henhold til gældende bevaringsbestem-
melser i lokalplan 79 med tillæg samt ”Din nye altan – fra ide til ibrug-
tagning”, at altanens detailudformning er i god overensstemmelse med 
bygningens eksisterende arkitektur og detaljering.

Ved opsætning af den ansøgte 
altan vil eksisterende facade-
detaljer forsvinde. Udførte fa-
cadeændringer i forbindelse 
med erhverv i stueetage legiti-
merer ikke yderligere facade-
ændringer.

Anne-Grethe Meyer Det er vurderet, at væsentlige 
facadedetaljer ikke vil forsvin-
de ved fjernelse af brystning 
for isætning af altandør.

I henhold til ”Din nye altan – fra ide til ibrugtagning” vurderer forvaltnin-
gen, at de facademæssige ændringer som følge af opsætning af den 
ansøgte altan, ikke vil forringe den eksisterende facadearkitektur, eller 
i væsentlig grad ændre bygningens eksisterende karakter.
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Opsætning af altaner på Fre-
deriksberg Allé vil virke øde-
læggende på helheden, og 
vurderes at være uforeneligt 
med planer om fredning.

Anne-Grethe Meyer Ingen. Sagsbehandling og vurdering af altanansøgninger finder sted i henhold 
til gældende regelgrundlag i plan- og byggelov, herunder bevarende lo-
kalplaner og deklarationer om facadecensur. Der tages således ikke 
stilling til eventuelle fremtidige fredningsplaner.

Positiv tilkendegivelse Anne Sophie Maginoff Ingen. n/a.


