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Høringssvar Afsender Ansøgers kommentar By- og Miljøområdets bemærkninger 

Projektmaterialet vurderes at være 
mangelfuldt / vurderes ikke at følge ret-
ningslinjerne, og der ønskes fremsendt 
supplerende oplysninger samt afholdt 
fornyet naboorientering.
Situationsplanen i projektmaterialet 
mangler angivelse af skel.
Tegninger af fremtidige forhold mang-
ler placering af eksisterende altaner i 
naboejendom.
Der er i projektmaterialet ikke redegjort 
for indbliks- og/eller lysforhold.
Høringsmaterialet mangler redegørelse 
for første vinduesfag i naboejendom 
Bendzvej 8-10.
Målforhold i tegningsmaterialet er del-
vist ulæselige.
Ansøgers oplysning om afstandsfor-
hold ved skel mellem ejendommene 
Bendzvej 6 og 8 er fejlbehæftet.
Gulvniveau på altaner placeret tættest 
på Bendzvej 8 er ikke belyst.

Svar nr. 3 - Lone og Jørgen Scheel
Svar nr. 6 - Kirsten Juhler + Ole Ha-
geltorn
Svar nr. 7 - AB Marielyst
Svar nr. 10 – Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

Projekt materialet vurderes ikke at væ-
re mangelfuldt.

By- og Miljøområdet har modtaget re-
degørelse for de påpegede mangler. 
Det reviderede tegningsmateriale æn-
drer dog ikke forvaltningens hidtidige 
vurdering af dagslys- og indbliksfor-
hold. Efter endt udvalgsbehandling vil 
blive afholdt fornyet naboorientering 
med revideret projektmateriale.
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Der udtrykkes bekymring for støjgener i 
fælles gårdrum i forbindelse med bru-
gen af altaner mod gården / gaden.

Svar nr. 1 - Marianne Rosendal
Svar nr. 4 - Klaus Hansen
Svar nr. 5 - Paul Villum Rosendal + 
Hanne Rosendal
Svar nr. 7 - AB Marielyst
Svar nr. 8 - Marie E. Christensen
Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom
Svar nr. 15 – Kim og Tünde P. Bording

Det er i foreningens egen interesse, at 
støjniveauet begrænses, hvorfor det 
udarbejdede ”Forslag til ordensregle-
ment for altaner” vedlægges med sær-
skilte bestemmelser om støjende ad-
færd på altaner. Dertil er forholdet alle-
rede reguleret i gældende husorden.

Lydforhold i forbindelse med brugen af 
altaner er ikke reguleret i byggeloven, 
og dermed ikke en del af sagens vur-
deringsgrundlag. Brugen af altaner er 
dog typisk omfattet af gældende husor-
den, og et særskilt ordensreglement for 
ophold på altaner er i den forbindelse 
hensigtsmæssigt.

Der ønskes redegørelse for stillingta-
gen til støjniveau for vurdering af støj 
fra projekterede altaner.

Svar nr. 7 - AB Marielyst
Svar nr. 8 - Marie E. Christensen
Svar nr. 15 – Kim og Tünde P. Bording

n/a Lydforhold i forbindelse med brugen af 
altaner er ikke reguleret i byggeloven, 
og dermed ikke en del af sagens vur-
deringsgrundlag. Der udføres således 
ikke forudgående miljøvurdering.

Der udtrykkes bekymring for mindsket 
anvendelighed af eksisterende altaner / 
salgbarhed af lejligheder på naboejen-
dom som følge af støjgener fra altaner 
på Bendzvej 6. 

Svar nr. 4 - Klaus Hansen n/a Altaners anvendelighed som følge af 
altanplacering på naboejendom er et 
privat vurderingsspørgsmål, som ikke 
er omfattet af byggeloven. Salgbarhed 
af privat ejendom er ej heller en del af 
sagens vurderingsgrundlag. 
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Der udtrykkes bekymring for røg- og/el-
ler lugtgener for naboejendommen i 
forbindelse med brugen af nye altaner.

Svar nr. 5 -  Paul Villum Rosendal + 
Hanne Rosendal
Svar nr. 7 - AB Marielyst
Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 11 – Charlotte Simonsen
Svar nr. 12 – Lars Meibom

Tobaksrygning på altaner finder sted 
under åben himmel, og vurderes derfor 
ikke til gene for naboejendommen. Der 
tages højde for rygning og brug af grill i 
vedlagte ”Forslag til ordensreglement 
for altaner”. Endelig er altaner mod 
gården placeret i modsatte ende af det 
fælles gårdrum, hvorfor røggener ikke 
vurderes mulige.

Røg- og lugtgener i forbindelse med 
brugen af altaner er ikke reguleret i 
byggeloven, og dermed ikke en del af 
sagens vurderingsgrundlag. Brugen af 
altaner er dog typisk omfattet af gæl-
dende husorden, og et særskilt ordens-
reglement for ophold på altaner er i 
den forbindelse hensigtsmæssigt.

Der udtrykkes bekymring for reduceret 
udsyn fra naboejendommen som følge 
af altaner mod Bendzvej 6.

Svar nr. 1 - Marianne Rosendal
Svar nr. 3 - Lone og Jørgen Scheel

n/a Forholdet er ikke reguleret i bygge-
loven, hvorfor By- og Miljøområdet ikke 
tager stilling til spørgsmålet.

Parabolantenner på altaner bør ikke til-
lades.

Svar nr. 9 - Karsten Skydsgaard pva.
Bendzvej 1B, 3 og 5

Det er i foreningens egen interesse, at 
altanerne holdes pæne, hvorfor det ud-
arbejdede ”Forslag til ordensreglement 
for altaner” vedlægges.

Forholdet er ikke reguleret i bygge-
loven, hvorfor By- og Miljøområdet ikke 
tager stilling til spørgsmålet.
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Der spørges til tidsrum for byggearbej-
der i forbindelse med altanprojektet.

Svar nr. 9 - Karsten Skydsgaard pva.
Bendzvej 1B, 3 og 5

Foreningen har i sinde at overholde be-
stemmelser i ”Forskrift for begrænsning 
af støjende og støvende bygge- og an-
lægsarbejder”, kap. 3.

En godkendelse vil være forbundet 
med vilkår om overholdelse af gælden-
de regler vedrørende miljøforhold og 
affaldshåndtering, herunder håndtering 
af byggeaffald, jordflytning samt midler-
tidige støjende og støvende anlægsar-
bejder.

Udkragede altaner mod gade og gård 
vurderes at medføre oplag, og deraf 
nedsat æstetisk værdi.

Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

n/a Forholdet er ikke reguleret i bygge-
loven, hvorfor By- og Miljøområdet ikke 
tager stilling til spørgsmålet.

Det foreslås, at inddrage forhaver 
langs Bendzvej 2-6 til fællesareal som 
alternativ til etablering af altaner.

Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

n/a By- og Miljøområdet tager ikke stilling 
til spørgsmålet, da det ikke er en del af 
ansøgningen.

Der spørges til lovligheden af 4 eksi-
sterende altaner på hjørnerne af 
Bendzvej/Hoffmeyersvej.

Svar nr. 14 – Hanne Birgitte Nørballe n/a Der er meddelt byggetilladelse til alle 4 
altaner som følger:
J.nr. 2001-01079
Bendzvej 2, 1.th.: 9.1 2003,
J.nr. P19-531-10
Bendzvej 2, 3.th.: 29.8.2011,
J.nr. P19-529-10
Hoffmeyersvej 5, 1.th.: 21.9.2011,
J.nr. P19-548-12
Hoffmeyersvej 5, 2.th.: 8.10.2012.


