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Høringssvar Afsender Ansøgers kommentar By- og Miljøområdets bemærkninger 

Der udtrykkes bekymring for skygge-
virkning og/eller dagslysforringelser i 
naboejendommen som følge af nye al-
taner mod gaden.

Svar nr. 1 - Marianne Rosendal
Svar nr. 3 - Lone og Jørgen Scheel 
Svar nr. 4 - Klaus Hansen
Svar nr. 6 - Kirsten Juhler + Ole Ha-
geltorn
Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 11 – Charlotte Simonsen
Svar nr. 12 – Lars Meibom

Det vurderes ikke, at altaner på naboe-
jendommen medfører alvorlige skygge-
gener.

Det er vurderet, at ingen af de ansøgte
altaner medfører uhensigtsmæssige 
lysforhold i anden bebyggelse på sam-
me grund eller nabogrunde jf. BR15 
kap. 2.3.1 stk. 3.

Der udtrykkes bekymring for indbliks-
gener i naboejendommen som følge af 
nye altaner mod gaden.

Svar nr. 1 - Marianne Rosendal
Svar nr. 3 - Lone og Jørgen Scheel
Svar nr. 4 - Klaus Hansen
Svar nr. 6 - Kirsten Juhler + Ole Ha-
geltorn
Svar nr. 7 - AB Marielyst

Der vurderes alene at være mulighed 
for indblik fra nye altaner til eksisteren-
de altaner på naboejendom.

Der oplyses en afstand af 1,056 m fra 
altaner til nærmeste skellinje og en 
samlet afstand af 1,756 m fra altanerne 
til nærmeste beboelsesrum i naboejen-
dommen, som er placeret bag altan. 
Det vurderes derfor, at altanerne ikke 
medfører væsentlige indbliksgener i 
anden bebyggelse på anden grund jf. 
BR15 kap. 2.3.3 stk. 2.1.

Der udtrykkes bekymring for, at altanen 
mod gården på Peter Bangs Vej 95, 1. 
sal t.v. vil medføre indbliksgener til 
soveværelse i nabolejlighed Peter 
Bangs Vej 97, 1. th.

Svar nr. 2 - Steen Frederiksen Der er ikke tale om nabolejligheder, 
derimod er de adskilt af trapperum og 
lejligheden Peter Bangs Vej 97, 1. tv.

Der oplyses en afstand af 1,818 m fra 
altaner til nærmeste skellinje og en 
samlet afstand af 3,266 m fra altanerne 
til nærmeste beboelsesrum i naboejen-
dommen. Det vurderes, at altanerne ik-
ke medfører væsentlige indbliksgener i 
anden bebyggelse på anden grund jf. 
BR15 kap. 2.3.3 stk. 2.1.
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De projekterede altaner vurderes for 
tæt placeret på ejendommen Bendzvej 
8-10.

Svar nr. 3 – Lone og Jørgen Scheel
Svar nr. 6 - Kirsten Juhler + Ole Ha-
geltorn
Svar nr. 7 - AB Marielyst
Svar nr. 8 - Marie E. Christensen
Svar nr. 10 - Birgitte Rosendal Meibom
Svar nr. 12 – Lars Meibom

n/a Som ovenfor. Byggeloven regulerer
dertil ikke dagslys- eller indbliksforhold
mellem altaner, men alene fra altaner
til beboelsesrum jf. BR15 kap. 2.3.1
stk. 3 og kap. 2.3.3 stk. 2.1.


