
Skema over indkomne bemærkninger til partshøring/naboorientering 

Sag: 

Nr. Partens/naboens bemærkninger Ansøgers bemærkninger  By-, Kultur- og Miljøområdets bemærkninger 

1. Der stilles spørgsmål til bygningens bæ-
reevne.  

Der vil blive udført statiske beregninger 
inden udførelsen 

Der skal tilknyttes en certificeret statiker til pro-
jektet, som inden der kan gives byggetilladelse 
skal indsende starterklæring med tilhørende do-
kumentation. 

2. Der er en cafe i stueetagen til Nordre Fa-
sanvej 123.  

Ejeren er bekymret for driften i byggeperi-
oden, samt om krav til forhøjelse af eksi-
sterende ventilationsrør eller andre krav, 
som kan have økonomiske konsekvenser 
for virksomheden. 

Der kan opsættes banner på stilladset, 
så cafeen stadig er synlig. Bygherre vil 
inddrage cafeen i processen. 

Der spørges om kommunen har god-
kendt den eksisterende ventilation.  

Der skal søges om tilladelse til opsætning af ban-
nere efter de gældende regler. 

Der skal ventileres i henhold til gældende miljø-
regler. 

Det kræver ikke byggetilladelse at etablere ven-
tilation fra en cafe og heller ikke tilladelse efter 
planloven, da ejendommen ikke er omfattet af fa-
cadecensur eller bevarende lokalplan. 

3. Er bekymret for huslejestigning som følge 
af eventuel udvidelse af eksisterende lej-
ligheder.  

Ingen bemærkninger Ikke relevant for byggesagsbehandlingen, og 
heller ikke omfattet af ansøgningen 

3, 4 Lågen i porten støjer meget, så det vil be-
tyde øgede gener, når der etableres flere 
parkeringspladser i gården, fordi porten 
så vil blive åbnet og lukket oftere. Der op-

Porten vil blive repareret/fornyet Ikke relevant for ansøgningen. Der kan ikke stil-
les krav om etablering af ny port. 



fordres til, at byggetilladelsen betinges af, 
at der etableres en ny låge. 

3, 4 Der er depotrum på loftet, hvor vil der bli-
ve etableret nye depotrum? 

Der vil blive etableret depotrum i kælde-
ren. 

Ingen bemærkninger 

3. Den eksisterende bagtrappe nedlægges, 
og der stilles spørgsmål ved, om den ek-
sisterende fortrappe kan anvendes som 
eneste flugtvej. 

Hovedtrappen vil blive brandsikret Hovedtrappen skal brandsikres i forbindelse med 
etablering af de nye tagboliger, da den er den 
eneste trappeforbindelse. 

Der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver til 
projektet, som inden der kan gives byggetilladel-
se skal indsende starterklæring med tilhørende 
dokumentation. 

3. Er bekymret for, om det viste gårdanlæg 
bliver til noget. 

Gårdanlægget er en del af projektet Det vil være en forudsætning for endelig ibrug-
tagningstilladelse, at der udføres gårdanlæg, 
som beskrevet i ansøgningen. 


