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By, Byggeri og Ejendomme 

Freriksberg Rådhus 

2000 Frederiksberg

Vedr. J.nr. P19-1015-16.Naboorientering.

Vi har modtaget naboejendommene projekt til opsætning af altaner Bendzvej 2 - 6 og 
Skal i den anledning bemærke følgende:

1. Situationsplanen mangler angivelse af skel.
2. Tegningerne af fremtidige forhold mangler placeringen af vore altaner i nr.8. Se vedlagte foto.
3. Der er ikke redegjort for indblikgener, f.eks illustreret ved 45 graders reglen eller for lysforhold.
4. Det er vores umiddelbare indtryk at de viste altaner i nr. 6, tilvenstre er alt for tæt på vores 

altan. Tegning 1.10 er misvisende. Kopi af denne samt aktuelt foto vedlægges.
De viste altaner i nr. 6 tilhøjre er vist tæt op til opgangen. Altanerne tilvenstre er derimod vist et 
vinduesparti væk fra opgangen og er dermed tæt på nr.8. For at skabe harmoni bør altanerne i 
venstre side flyttes et vinduesparti mod opgangen.
Den ændrede placering vil reducere problemer med skygge og indkig og i nogen grad dæmpe 
den skrigende disharmoni der vil være som en konsekvens af niveauforskellene på vores altan 
og de projekterede altangulve. Ovenfor vedlagte foto illustrerer dette.

5. Såfremt altanerne flyttes som angivet i pkt. 4 vil vi måske undlade at protestere mod en 
projekteret altandybde på 130 cm. Hvis altanerne i nr. 6 IKKE flyttes protesterer vi imod de 130 
cm og altanprojektet i sin helhed.
Da altanprojektet ikke er fyldestgørende går vi ud fra at kommunen vil afkræve ansøgeren de 
manglende oplysninger og at disse meddeles os således at vi kan tage endelig stilling med en 
fornyet høringsfrist.
Med venlig hilsen
Kirsten Juhler. Ole Hageltorn.
Bendzvej 8,3.th. Bendzvej 8,3.th.
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