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Følgebrev til den politiske høring  

I 2013 besluttede By- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen, at mulighederne for at opsætte 

altaner på Frederiksberg, fremover skulle udvides. Derfor blev der vedtaget en målsætning om, at 

der ”som udgangspunkt gives mulighed for etablering af altaner på Frederiksberg, når 

etableringen kan ske uden væsentlige uhensigtsmæssige indbliksgener og skyggevirkninger og når 

der ikke er væsentlige arkitektoniske hensyn der taler imod”.  

Det var med baggrund I denne målsætning og læsning af “altanmanualen”, at der efter grundigt 

forarbejde i en arbejdsgruppe  og i tæt samarbejde med Andelsboligforeningen Tove’s bestyrelse 

blev taget initiativ til at sende en samlet ansøgning om opsætning af altaner til Frederiksberg 

Kommune.  

I samarbejde med MinAltan blev der udarbejdede et forslag som kommunen modtog d. 29. august 

2016, sagen fik J.nr.: 02.34.00-P19-1015-16. 

På grund af usædvanlig mange sager startede behandlingen af sagen først efter uge 47.  

Efter anvisning fra sagsbehandler Gunnar Holse blev der foretaget forhandlinger med de 

involverede altanansøgere og foretaget ændringer af planerne. Disse planer var grundlaget for et 

møde der blev afholdt d. 4. januar 2016 med deltagelse af sagsbehandler Gunnar Holse 

Fredriksberg Kommune, Ryan Hald fra MinAltan samt Christina de la Villa Conzáles og Arne 

Fribo fra altanudvalget. På mødet blev Gunnar Holze orienteret om og fik dokumentation for en 

afgørelse fra Naturklagenævnet fra 12. juni 2007 vedr. Frederiksberg kommunes forbud mod 

opsætning af altaner mod Bentzvej, som giver klageren medhold i, at der ikke er facadecensur mod 

Bentzvej. (Vedhæftes). Gunnar Holse var ikke bekendt med denne afgørelse. 

 

På ovenstående møde henviste Gunnar Holse til “Altanmanualen” som grundlag for 

administrationens afgørelser. På baggrund af hans fortolkning af denne, påpegede han en række 

justeringer som kunne indarbejdes i en ansøgning for 31 altaner, som det var muligt at godkende 

administrativt. (for ikke at forlænge ansøgningsprosessen yderligere vil der blive ansøgt særskilt for 

disse 31 altaner)  

Følgende seks altaner kunne imidlertid ikke godkendes administrativt med hjemmel i 

“Altanmanualen”: Hoffmeyersvej 5, 3. tv *, Hofmeyersvej 7, 3. tv * og Bendzvej 6, 3. 

th.*Hoffmeyersvej 3, 1. th, Hoffmeyersvej 3, 3. th. og Hoffmeyersvej 5, 1. tv.,  

De første tre med * mærkede altaner er i mansardtaget og der er kun hjemmel for at godkende 

altaner i mansardtaget, når det er mod gården. 

De tre sidste altaner sidder ikke på række og kan dermed virke uharmoniske, derfor kan de ikke 

godkendes af den kommunale administration, når altanerne sidder på en facade. Det blev anbefalet 

at disse altaner blev flyttet til gårdsiden. Men det er de pågældende ansøgere ikke interesseret i, da 

der ikke vil være sol på altanerne. Lejeren af Hoffmeyersvej 3, 1 th. ønsker ikke, at gå videre med 

altanansøgningen. 

 

Med baggrund i ovenstående sagsforløb vil vi gerne sende ansøgningen om fem af de seks altaner, 

som ikke kunne godkendes, til politisk høring. 

 



Vi mener at selvom de fem altaner ikke kan godkendes administrativt med hjemmel i  ”Altan 

manualen” så lever alle fem altaner op til ovenstående politisk vedtagne målsætning. De kan lige 

som de 31 godkendte altaner etableres uden at give væsentlige uhensigtsmæssige indbliksgener og 

skyggevirkninger, da de er konstrueret på samme måde, som de godkendte altaner på gadesiden.  

Det væsentlige spørgsmål er om, der er væsentlige arkitektoniske hensyn der taler imod? Det mener 

vi som ansøgere og borgere i Frederiksberg kommune ikke er tilfældet.  

Der er valgt altaner med simple og elegante værn for at give en sammenhæng til facaden, som 

fremstår roligt med kun få udsmykninger og bånd. Dette giver plads til facaden og trækker 

altanerne en smule i baggrunden. 

 

Som Naturklagenævnet har fastslået med sin afgørelse er der ikke tale om facadecensur på 

Andelsforeningen Toves ejendom mod Bentzvej. Det vil heller ikke være tilfældet med facaderne 

mod Hoffmeyersvej.  

Med opsætningen af 31 altaner hvoraf 19 er til gadesiden vil bygningernes arkitektur alt andet lige 

være forandret. Det vil være en ejendom med altaner. Ovennævnte fem altaner vil ikke ændre 

væsentligt på det arkitektoniske udtryk.     

Specifikt for Hoffmeyersvej 7, 3.tv. bør det tages i betragtning, at denne altan ikke vender  ud mod 

gaden, men ud mod ejendommens private indkørsel og vores tre private parkeringspladser.  

 

Altanmanualen er et godt redskab både for ansøgere og administrationen, når der skal planlægges 

og godkendes altaner. Men den kan selvfølgelig ikke beskrive alle konkrete forhold og tage højde 

for den udvikling der finder sted på altanområdet både med hensyn til teknisk/arkitektoniske 

løsninger og borgernes ønsker om forbedringer af livskvalitet gennem adgang til natur og frisk luft, 

jf. også til det forvaltningsretlige princip om skøn under regel. 

 

Det er på denne baggrund og med håb om en velvillig behandling vi sender denne ansøgning om 

disse fem altaner til politisk høring. 

 

På vegne af ovenstående fem ansøgere 

 

Arne Fribo 

Hoffmeyersvej 7, 3. tv 

2000 Frderiksberg 

tlf : 26803538 

arne.fribo@gmail.com 

 

 

 


