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Kære Vinnie Skovsted
 
Der søges om byggetilladelse til etablering af 6 tagboliger på 5.sal. Der søges samtidig om dispensation fra Bygningsreglement 2018 (BR)
om etablering af elevator.

Handicaprådet takker for høringen. Det kommer næppe som den store overraskelse, at vi fortsat er glade for de bestemmelser i BR, der
kan sikre, at ældre bygninger ved større renoveringer får en mere tidssvarende tilgængelighed. Vi ser gerne flere egnede boliger spredt i
kommunen i eksisterende bygninger, så vi ikke kun er henvist til specielle bydele, hvor kommunen har anlagt et større antal boliger for
forskellige handicapgrupper og ældre, hvor der let kan komme en uheldig koncentration af svage borgere.
 
God tilgængelighed i boligen - såvel på inde- som udeareal - er af afgørende betydning for mange handicapgrupper, men også for andre
kan det være en lettelse i hverdagen, at indkøb, små børn, klapvogne og rullekufferter ikke skal bugseres mange etager ad trapper.

Vi ved godt, at krav om elevator, brede døråbninger osv. er en udfordring ikke bare økonomisk, men også for arkitekter og ingeniører. Ikke
desto mindre finder vi det særdeles vigtig, at BR - som andre regler og love - overholdes. Vi kan derfor ikke anbefale, at der gives
dispensation.
 
Mange hilsner
Birgitte Mejsholm
meldem af Handicaprådet

 
Handicaprådet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 3821 2113
www.frederiksberg.dk/handicapraad
 
Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
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Hermed fremsendes sag i høring
 
 
Med venlig hilsen

Vinnie Skovsted
Byggesagsbehandler, Ingeniør

By, Byggeri og Ejendomme, Byggeri og Arkitektur
By-, Kultur- og Miljøområdet
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon: +45 38214120
Direkte: +45 38214140
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
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