
 

 

 

  

 

 

 

 Dato: 09-03-2021 

Sagsnr: 02.00.00-G01-10-21 

 

Kære Balder Mørk Andersen 

Som svar på din mail af 1. marts 2021 med anmodning om et overbliksnotat over karakteren af de 

11 (eller flere) verserende sager med Altan.dk, har forvaltningen udarbejdet nedenstående notat. 

Jeg skal samtidigt gøre opmærksom på, at et landsdækkende medie har spurgt ind til sagen, og 

har anmodet om tilsvarende information om både den konkrete sag, samt oplysninger om tilsva-

rende sager med Altan.dk, hvorfor de vil modtage et tilsvarende notat. 

 

Notat: 

Frederiksberg Kommune behandler i øjeblikket 51 altansager med Altan.dk som ansøger. I en 

række af disse sager, er der tilsvarende sagen på Rahbeks Allé 2A-D/Vesterbrogade 161, helt 

eller delvist produceret altaner, førend der foreligger en byggetilladelse.  

Forvaltningen er bekendt med 14 pågående sager, hvor der helt eller delvist er produceret altaner, 

førend der foreligger en byggetilladelse. I enkelte sager er der blevet givet en byggetilladelse ef-

terfølgende, og før vi har været bekendte med, at altanerne allerede har været produceret, hvorfor 

der pt. er 11 verserende sager, hvor der er produceret altaner, hvor der endnu ikke er givet byg-

getilladelse. I mindst en sag er altanerne også blevet monteret på ejendommen, uden at der er 

blevet givet en byggetilladelse, enkelte sager er der udført mindre ændringer af altanernes udform-

ning og værnenes udseende i forhold til det materiale, som der er givet plandispensation til, dertil 

er der også sager, der endnu ikke er færdig belyste, hvorfor der i et normalt sagsforløb ville have 

været mulighed for yderligere tilpasninger for at opnå et projekt, der er tilpasset ejendommens 

arkitektur, og ikke vil medføre væsentlige gener til naboer. I en enkelt sag, er der endnu ikke udført 

den lovbestemte naboorientering af naboejendommene, hvorfor naboerne endnu ikke har haft mu-

lighed for at udtale sig om projektet. 

 



 

 

Frederiksberg Kommune er ikke bekendt med, hvorfor de pågældende altaner er blevet produceret 

og leveret, forinden der foreligger en byggetilladelse, men der har, været en dialog omkring forstå-

elsen af, hvad en byggetilladelse indebærer og om forståelsen af det nye bygningsreglement 2018 

i forhold til altansager.  

Denne dialog med altan.dk, herunder deltagelse af blandt andet afdelingschef Lillian Rasch Mad-

sen og enhedschef Pernille Birk Morgen, hvor den forventede ordentlighed blev påpeget udmun-

dede i, at altanfirmaet selv orienterer Frederiksberg Kommune om de sager, hvor der er blevet 

produceret altanbunde, værn og døre. 

Sagerne, hvor der er produceret altaner og dørpartier, reducerer råderummet for forvaltningens 

mulighed for bearbejdning af detaljer, som forvaltningen har praksis for, for at få tilpasset projek-

terne ejendommenes arkitektur, alt sammen i henhold til administrationsgrundlaget i altanmanua-

len.  

Manglen på mulighed for yderligere tilpasning i de konkrete sager betyder, at forvaltningen ikke 

har mulighed for at stille ligeværdige krav til altan.dk omkring æstetikken. Krav som vi ellers ville 

stille til enhver anden ansøger, der ikke forinden har produceret altanerne. Dette kan risikere at 

udgøre en konkurrenceforvridende sagsbehandling og være i strid med lighedsgrundsætningen 

for sagsbehandlinger. 

Dertil er der i den ene sag, hvor der ikke er udført den lovbestemte naboorientering, risiko for at 

den demokratiske proces med naboinddragelse kan gå hen og blive en skinproces, hvor der vil 

sendes et projekt i naboorientering, og efterfølgende gives plandispensation og byggetilladelse, 

som ikke nødvendigvis vil være i overensstemmelse med praksis for altansager i det konkrete 

lokalplansområde. 

 

Gennemgang af sagsforløb ang. producerede altaner før byggetilladelse. 

Nedenstående gennemgang omhandler forløbet, hvor Frederiksberg Kommune er blevet gjort be-

kendt med, at der helt eller delvist er produceret altaner, førend der er givet byggetilladelse: 

Den 5. november 2020 modtager Frederiksberg Kommune en klage fra en borger, om at der er 

bygget og monteret 3 altaner på en ejendom på Kristian Zahrtmanns Plads 83, hvortil der ikke er 

givet byggetilladelse. 

Dette afstedkommer en dialog med Altan.dk omkring en præcisering af ansøgningsprocessen og 

forklaring af, hvornår der er givet byggetilladelse, og hvad forudgående statusbreve/plandispensa-

tioner indebærer.  

Altan.dk oplyser den 11. november 2020, at de har planlagt ”opstart” i 4 sager.  

Det drejer sig om sagerne: 



 

 

• Roarsvej 15 (3 altaner på gårdside) 

• Dr. Priemes Vej 10 (9 altaner på gårdsiden) 

• Rahbeks Allé 2A-D/Vesterbrogade 161 (48 altaner + en eksisterende prøvealtan på 

gade og gårdsiden) 

• Smallegade 43A-B - Etape 2 (8 altaner på gårdsiden) 

Der er i sagen Roarsvej 15 bl.a. sket en ændring af altanernes udformning, hvor der er ændret på 

udseendet af et afskåret hjørne, uden at dette er blevet godkendt af Frederiksberg Kommune. 

Med hensyn til sagen for Rahbeks Allé 2A-D/Vesterborgade 161, så bliver forvaltningen først den 

8. december 2020 gjort opmærksom på, at altanbundene og værnene allerede er blevet produceret 

og leveret, da vi fortsat stiller spørgsmål til de tegninger, vi modtager i forbindelse med sagsbe-

handlingen, hvor forvaltningen ønsker en række præciseringer, hvorfor altanfirmaet inviterer os til 

at se altanerne, som da allerede er leveret til ejendommen for en vurdering af, om hvorvidt de kan 

godkendes som de er blevet udført og derfor afvige fra de ønskede ændringer af altanerne til 

tegningsmaterialet 

Fra Frederiksberg Kommune den 11. november 2020 blev orienteret om, at der var påtænkt snarlig 

opstart af opsætning af altaner på 4 ejendomme, er antallet af altansager, hvor der er blevet helt 

eller delvist produceret altaner øget af flere omgange. 

Den 14. december fremgår det således, at der er produceret altaner til 7 sager: 

• Rahbeks Alle 2A-D/Vesterbrogade 161 

• Dr. Primes Vej 10 

• Smallegade 43A-B 

• – Falkoner Allé 47 

• Hollændervej 26-28, etape 2 

• Hostrupvej 18 

• Roarsvej 15 

og dertil at man påtænker snarligt at producere altaner i yderligere 3 sager: 

• Folkvarsvej 10 

• Gammel Kongevej 172 

• Lykkesholm Allé 3D 

Den 16. februar er denne liste over helt eller delvist producerede altaner yderligere øget til nu at 

omhandle 13 sager, dertil den oprindelige sag på Kristian Zahrtmanns Plads, så i alt 14 sager, hvor 

der er produceret altaner. 

Der er tale om sagerne: 

• Rahbeks Allè 2A-D /Vesterbrogade 161 

• Dr. Primes Vej 10 

• Smallegade 43A-B etape 2 



 

 

• Falkoner Allé 47 

• Hollændervej 26-28 - etape 2 

• Hostrupvej 18 

• Roarsvej 15 

• Madvigs Allé 4 

• Folkvarsvej 10 

• Kristian Zahrtmanns Plads 83 

• Gammel Kongevej 172 

• Roarsvej 14 

• Pile Allé 15 

• Thurøvej 6 

I 3 af disse sager er der, kort forinden vi er blevet opmærksomme på, at de allerede er produceret, 

givet byggetilladelse.  

Ved møde den 4. marts 2021 har altan.dk forklaret, at der med opstart ikke har været ment en 

opstart af produktion af altaner mv., men en opstart med opsætning og montering af altanerne, 

som allerede var produceret og leveret. Ved mødet blev blev der forklaret, at produktionen af alta-

ner i de 14 sager allerede var sket, inden kommunen fik den første orientering i november 2020. 

Samtidigt med ovenstående forløb, er Frederiksberg Kommune også i dialog med altan.dk, om-

kring udfordringer med afvigelser mellem det ansøgte materiale og det udførte arbejde vedrørende 

værnudformningen. 

Dertil kommer, at Frederiksberg Kommune som del af de 51 altansager med altan.dk, fortsat har 

et efterslæb på 8 uafsluttede lovliggørelsesager fra 2016, omhandlende manglende dokumentation 

for fastgørelsesprincip, hvor der fortsat mangler af blive udført prøvebelastninger for at eftervise 

deres præcise bæreevne som erstatning for manglende ingeniørberegninger.  

Frederiksberg Kommune er i løbende dialog om afviklingen af sagerne, og selvom mange sager 

er afsluttet eller ved at være afsluttet, ændrer det ikke på, at arbejdet burde være gennemført 

hurtigere. Der er ikke noget i disse sager, der peger på en sikkerhedsrisiko men om, at den præcise 

dokumentation mangler. 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 

By- Kultur- og Miljødirektør 

https://www.frederiksberg.dk/kontakt  

https://www.frederiksberg.dk/kontakt

