Københavns Kommune
Teknik- og miljøforvaltningen
Att. Jonas Tesch Hallberg
E-mail: cs35@kk.dk

16. december 2020

Interessenthøring af forslag til nye retningslinjer for altaner i Københavns Kommune

DI Dansk Byggeri takker for muligheden for at afgive høringssvar som interessent dels på egne vegne, dels på vegne af
Interessegruppen for Altanvirksomheder, som er organiseret i DI Dansk Byggeri.
Dette høringsvar er delt i hhv. indledende betragtninger og en gennemgang af de seks afsnit, som følger samme
opbygning som de foreslåede retningslinjer

Indledende betragtninger:
Diskussionen om adgangen til at montere altaner på eksisterende bygninger i København har pågået over mange år.
Altaner til lejligheder yder et væsentligt bidrag til boligkvaliteten og dermed attraktiviteten af boligerne i byen. De
seneste års store interesse for altaner viser tydeligt, at direkte adgang til det fri betyder meget for mange beboere i
lejligheder i København. Det gælder beboere i alle typer lejligheder, for direkte adgang til det fri anses ikke for en
luksus men noget helt almindeligt.
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen mener, at de nuværende retningslinjer fra 2017 (sidst opdateret i 2018) udgør
et balanceret regelsæt. På den ene side indeholder de reelle begrænsninger på, hvor store og hvordan altaner skal
udformes, og på den anden side giver de tilstrækkelig mulighed for, at der kan etableres attraktive altaner på
eksisterende bygninger i København. Mange borgere kan få opfyldt deres ønsker.
De foreslåede retningslinjer kan anses for en kulmination på den mangeårige debat, men vi er af den overbevisning, at
de foreslåede retningslinjer, hvis de vedtages, ikke vil betyde, at diskussionen slutter. Det skyldes, at de er for
indgribende, og det skyldes, at en del af det fremlagte materiale, der skal illustrere ”behovet” for strammere
retningslinjer, er direkte misvisende og manipulerende. Mange af de eksempler på altaner, der er fremlagt som
begrundelse for yderligere stramninger, er etableret i henhold til de retningslinjer, der gjaldt før de seneste
stramninger i 2017.
Derudover omfatter de fremlagte tal for omfattede lejligheder kun bygninger med mindst fire etager. Selvom de fleste
ansøgninger om altaner er til bygninger med 4-7 etager, omfattes lavere bygninger også af reglerne, men de indgår
ikke i opgørelserne i det fremlagte forslag. Alene det at inddrage bygninger til og med 3 etager betyder, at forslaget vil
have konsekvens for yderligere over 52.000 lejligheder.
De foreslåede retningslinjer vil i alt påvirke mindst 260.000 lejligheder, som enten mister eller får forringet deres
mulighed for at få en altan. Det er i realiteten langt flere end de vurderinger, som Teknik- og Miljøudvalget har fået
forelagt. Det er dog svært at vurdere det præcise tal, da en del punkter i de foreslåede retningslinjer, medfører en
begrænsning det ene sted, men en total udelukkelse et andet sted.
Forslaget har også en større virkning ved, at selvom der i flere situationer ikke er tale om direkte forbud imod nye
altaner, så vil en lang række altanprojekter i realiteten blive opgivet, da retningslinjerne har mange og betydelige

begrænsninger på udformningen. Det gælder både teknisk i form af kravet om maksimal afstand til vinduesfalsen og
mht. størrelsen. En altan placeret for tæt på vinduesfalsen er ikke konstruktionsmæssigt forsvarlig, og en
dybdebegrænsning på 60 cm, som i mange tilfælde vil være det maksimale, vil betyde, at altanen bliver så smal, at den
i realiteten har en meget begrænset anvendelighed til ophold.
Altanbranchen bakker fuld op om, at altaner ikke må genere naboer og underboere, og branchen bakker fuldt op
om, at altaner skal passe ind i bygningens arkitektoniske udtryk og udsmykning. Eksempelvis er symmetri og krav om
ubrudte ranker fornuftige retningslinjer.
Altanbranchen er af den opfattelse, at de retningslinjer, der er vedtaget i 2017 på de fleste områder er tilstrækkelige
til at sikre dette, samtidig med at mange beboere, der ønsker en altan, kan få det.

Den fremlagte fotodokumentation er misvisende og manipulerende – viser mange gamle projekter
Forvaltningen har den 11. september 2020 fremlagt et fotobilag fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 18. maj,
”Hensyn til arkitektonisk kulturarv”. Det skal tjene som illustration af behovet for at stramme de nuværende
retningslinjer, idet der vises eksempler på altaner, der er arkitektonisk dominerende eller uønskede.
Dette fotobilag har branchen ladet gennemgå for at konstatere, om de viste projekter er godkendt under de
nuværende retningslinjer fra 2017, eller de er godkendt tidligere. 11 ud af de 20 viste projekter er godkendt i
henhold til ældre retningslinjer, og ville ikke kunne godkendes under de nuværende retningslinjer.
Samtidig er der flere projekter, der i forvaltningens beskrivelse kun har grøn tekst, dvs. positiv omtale, selvom de ikke
ville kunne godkendes i henhold til de foreslåede retningslinjer.
Det fremlagte fotobilag viser, at de nuværende retningslinjer er tilstrækkelige til at opfylde mange af de hensyn,
som de foreslåede skal sikre. De foreslåede vil, hvis de vedtages, som de foreligger, derimod forhindre en række
projekter som forvaltningen selv fremhæver som gode, og mange borgeres ønsker vil lide skibbrud.

Borgerundersøgelser i lokaludvalg er tendentiøse og giver alligevel blandede resultater
Der er gennemført borgerundersøgelser af Nørrebro og Østerbro Lokaludvalg. De stillede spørgsmål og den anvendte
metode er i vores øjne ikke tilfredsstillende i forhold til at opnå en retvisende og informeret undersøgelse. De
nuværende regler forudsættes bekendt, lige som ordet ”bevaringsværdig” anvendes uden at der er sikkerhed for, at
respondenten kender SAVE-systemets klassifikationer. Endelige er formuleringerne om at imødegå reduceret
dagslysindfald vanskelige at være uenige i. Undersøgelserne er således tendentiøse i en omfang, der er
diskvalificerende. Alligevel opnår det spørgsmål, der på Nørrebro får den største opbakning i form af enig eller meget
enig kun dette fra 63%. Alle øvrige spørgemål opnår under 60% enighed.
Vi konstaterer derudover, at Østerbro Lokaludvalg har tilkendegivet:
”Det er lokaludvalgets opfattelse, at det er for tidligt at evaluere eller ændre på de gældende regler. De nuværende
retningslinjer har kun eksisteret i få år og vi mener, at de bør have lov at virke længere.” og videre: ”I udgangspunktet
mener vi, at de gældende regler er stramme nok i sig selv.”
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen bakker fuldt op om denne kommentar fra Østerbro Lokaludvalg.

Samlet anbefaling fra DI Dansk Byggeri og Interessegruppen for Altanvirksomheder
På baggrund af disse generelle bemærkninger og nedenstående gennemgang af de seks afsnit, vil vi kraftigt opfordre
til, at Borgerrepræsentationen genovervejer behovet for yderligere stramninger i forhold til de nuværende
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retningslinjer. De nuværende retningslinjer bør have været gældende længere tid, før de på det foreliggende grundlag
dømmes ude.
Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at omfanget af nye restriktioner holdes på et minimum. Nedenfor er en
gennemgang af de seks afsnit i de foreslåede retningslinjer, hvor konkrete alternative forslag er angivet.

DI Dansk Byggeri står til rådighed for uddybende kommentarer.
Torben Liborius
(+45) 2332 3495 (Mobil)
tli@di.dk
Claus Christian Jensen
(+45) 2553 6267 (Mobil)
ccje@di.dk
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Kommentarer til de enkelte afsnit
Nummereringen følger den samme opbygning som i TMF’s ”Bilag 2” fra den 14. august 2020.

1. Forbud mod altaner på bygninger fra før 1856

Forslag
Forbud mod altaner, både mod gaden og gården på bygninger fra før 1856
Bemærkninger
Forslaget vil betyde, at der vil være op mod 2.000 lejligheder (plus lejligheder i bygninger op til tre etager), som
udelukkes fra at få altan alene på grund af bygningens alder. Dette på trods af bygningernes gårdfacader er udført
efter samme principper som bygninger fra øvrige tidsperioder, og derved ikke udtrykker noget særligt i forhold til den
udbygning af byen, der fandt sted som følge af nedlæggelsen af Københavns volde.
Alternativt forslag
Der tillades altaner i mod gården efter en konkret vurdering.
Begrundelse
Det findes mange eksempler på, hvordan man kan etablere altaner på bygninger fra før 1856 samtidig med at
arkitekturen respekteres.
Forslaget bør derfor justeres, så der tages hensyn til den enkelte bygning. Derfor bør der i stedet bliver tale om en
helhedsvurdering, hvor man, i samarbejde med en sagsbehandler, kommer frem til en løsning.
Billederne nedenfor er alle eksempler på bygninger fra før 1856. Heraf ses, at bygningens alder ikke bør forhindre
montage af altaner på gårdfacaden. SAVE-værdien bør være tilstrækkelig retningslinje for bevaringsværdighed.
Adresse: Gasværksvej 11
SAVE-værdi: 4
Bygning opført år: 1856
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Adresse: Øster Voldgade 14
SAVE-værdi: 3
Bygning opført år: 1852

Adresse: Vesterbrogade 134
SAVE-værdi: 5
Bygning opført år: 1854

2. Altaner mod gaden
2.1 Forbud mod etablering af altaner mod gaden på bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 1-3
Forslag
På bygninger med SAVE-værdi 1-3 tillades ikke etablering af nye altaner mod gaden.
Bemærkninger
At afvise et altanprojekt alene på baggrund af bygningens SAVE-værdi vil udelukke 30.000 lejligheder (plus lejligheder i
bygninger op til tre etager) i at få altaner. Også i tilfælde, hvor det godt kan lade sig gøre at skabe løsninger, der
bevarer og understøtter bygningens helhedsudtryk.
Alternativt forslag
På bygninger med SAVE-værdi 1-2 tillades ikke etablering af nye altaner mod gaden. På bygninger med SAVE-værdi 3
kan altaner etableres efter en konkret vurdering.
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Begrundelse
Der er så mange lejligheder i bygninger med SAVE-værdi 3, ca. 45.000, at forslaget er meget indgribende. SAVE-værdi
3 omfatter mange bygninger forskellige tidsperioder og stilarter, også mange som har altaner allerede. En
uforholdsmæssig del af boligmassen afskæres fra altaner, der ellers ville øge boligkvaliteten, uden at de arkitektoniske
kvaliteter automatisk ville lide skade. Indgrebet er langt stærkere end nødvendigt, det er uproportionalt.
Det alternative forslag vil svare til den metode, som allerede benyttes på Frederiksberg Kommune. Erfaringen er, at
det ofte er muligt at komme frem til gode løsninger, som både tilgodeser bygningens oprindelige arkitektur og
borgernes ønsker.
Beslutningen om, hvorvidt der kan monteres altaner på facaden, skal derfor træffes ud fra en helhedsvurdering, hvor
man, i samarbejde med en sagsbehandler, kommer frem til en løsning.

Adresse: Kirsteinsgade 1
SAVE-værdi: 3
Bygning opført år: 1905

Eksempler

Billederne oven-og nedenfor viser eksempler på gadealtaner, monteret på bygninger med SAVE-værdi 3, hvor der er
opnået en god helhedsvirkning, som respekterer bygningens oprindelige udtryk.

Adresse: Sortedam Dossering 1 SAVEværdi: 3
Bygning opført år: 1858
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2.2 Forbud mod altaner mod gaden på bygninger med mange dekorationer
Forslag
Der forslås et forbud mod altaner mod gaden på bygninger med mange dekorationer.
Bemærkninger
Altaner på bygninger skal respektere eksisterende dekorationer. Men bygningens oprindelig dekorationer behøver
ikke nødvendigvis lide overlast ved et altanprojekt. Forslaget betyder, at op mod 12.000 lejligheder ikke kan få altan.
Det er muligt at komme frem til løsninger, som respekterer bygningens oprindelige dekorationer. Se eksempler
nedenfor.
Alternativt forslag
Beslutningen om, hvorvidt der kan monteres altaner på facader med mange dekorationer, skal træffes ud fra en
konkret vurdering, hvor man, i samarbejde med en sagsbehandler, kommer frem til en løsning.
Begrundelse
Altanprojekter bør ikke afvises alene på baggrund af bygningens dekorationer. At opgøre en bygnings dekoration
alene på antallet af dekorationer giver ikke tilstrækkelig mulighed for at imødekomme ønsker om altaner, selvom det
respekterer facadens udtryk.

Adresse: Matthæusgade 27
SAVE-værdi: 5
Bygning opført år: 1880

Adresse: Willemoesgade 9-11
SAVE-værdi: 4
Bygning opført år: 1889
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2.3 Forbud mod altaner i de smalleste gader i ældre bygninger
Forslag
I gader smallere end 14 m tillades altaner ikke på bygninger fra før 1920.
Bemærkninger
Forslaget begrænser op mod 12.000 i at få altan uden vurdering af de konkrete forhold for den enkelte lejlighed.
Allerede gennemførte projekter har i flere gader vist, at der muligt at tage hensyn til naboer, dagslys og gadefacader i
løsningerne.
Alternativt forslag
I gader smallere end 14 m. kan der monteres altaner efter en konkret vurdering.
Begrundelse
Gadens bredde har ikke i sig selv nødvendigvis en afgørende betydning for oplevelsen af lys og luft flere meter oppe.
Gadens orientering og, bygningernes udformning betyder også noget. Dette bør der kunne tages højde for.
Alternativ fra forvaltningen til 2.1, 2.2 og 2.3, Ingen altaner mod gaden, hvis bygningen er fra før 1920
Forslag
På bygninger fra før 1920 tillades ikke etablering af altaner mod gaden
Bemærkninger
Forslaget er meget indgribende og vil i realiteten være en udvidelse af forslag 1. Op mod 100.000 lejligheder vil ikke
kunne få altan ud mod gaden. I det fremlagte materiale anføres, at altaner blive almindelige fra 1930. Men en så
kraftig begrænsning af adgangen til at etablere altaner, som foreslået her, vil derfor i realiteten skabe en opdeling af
boligmassen i hhv. med og uden altaner. Der vil skabes en ubalance, hvor den samlede kvalitet af boligmassen vil lide
uforholdsmæssigt meget, og de lejligheder, der har fået etableret en altan, vil stige uforholdsmæssigt i pris. Forslaget
vil således skabe øget ulighed i boligen.
Alternativt forslag
Der stilles ikke et alternativt forslag.

Adresse: Mysundegade 11
SAVE-værdi: 5
Bygning opført år: 1896
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2.4 Placering og udformning af altaner mod gaden på facader med færre dekorationer
Forslag
Altaner tillades mod gaden på bygninger med enkle eller færre dekorationer. Altaner skal udformes, dimensioneres og
placeres under hensyntagen til facadens udformning, og dybden reduceres til maksimalt 90 cm.
Bemærkninger
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen støtter forslagets punkterne A – D, F-L, N, Q-S og U-Å.
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen har alternative forslag til punkterne E, M, O, P og T.

Pkt. E Minimums frihøjde
Forslag
Der foreslås krav om en frihøjde på minimum 4,2 meter over færdselsarealer og på 2,8 m over private friarealer

Alternativt forslag E
Altaner kan etableres med en frihøjde, der fastsættes efter en konkret vurdering
Begrundelse
Gademiljøet foran de enkelte facader er meget varierende. Derfor kan det i nogle tilfælde godt lade sig gøre at
montere altaner i en lavere højde og samtidig opnå en god helhedsvirkning.

Pkt. M Afskårne gadehjørner
Forslag
Der må ikke placeres altaner på afskårne gadehjørner
Alternativt forslag M
Altaner kan monteres på afskårne gadehjørne efter en konkret vurdering.
Begrundelse
Mange ældre bygninger er udført med altaner på gadehjørner. Det virker derfor kun naturligt, at nye altaner ligeledes
kan monteres dér. Der er adskillige eksempler på, hvordan dette både af æstetiske og praktiske årsager er den bedste
løsning. Det er mange lejligheders bedste mulighed for at få adgang til luft og lys med en altan. Endelig er der mange
hjørnelejligheder, der kun har face til gaden, og som derfor er afskåret for altan mod gården.

Adresse: Allegade 24
SAVE-værdi: 4
Bygning opført år: 1897
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Adresse: Nansensgade 24
SAVE-værdi: 4
Bygning opført år: 1880

Pkt. N Altandybder mod gade
Forslag
Altaner mod gaden må maksimalt være 90 cm. dybe
Bemærkninger
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen er enige i, at altaner ikke skal udføres dybere end karnapper. Vi er også enige i,
at en altandybde på 90 cm mod gade i mange tilfælde er passende.
Dog mener vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at fjerne muligheden for at lave dybere altaner, da dette i nogle tilfælde
kan give et godt resultat.
Alternativt forslag
De nuværende retningslinjer ift. altandybder mod gade opretholdes, dog kan de den maksimale dybde fastsættes til
110 cm efter en konkret vurdering.

Pkt. O og R Falsafstand

Forslag
O. Hvis mere end halvdelen af vinduerne på en etage får altaner, må altanerne ikke være mere end 6 cm bredere end
vinduerne og dybden maksimalt 60 cm.
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R. Altaner må maksimalt være 20 cm længere end vinduet på hver side, dog maksimalt 1/3 af murpillen.
Bemærkninger
At montere altaner men maksimalt 6 eller 20 cm afstand fra vinduesfals er ikke konstruktionsmæssigt forsvarligt. Som
minimum bør disse monteres 30 cm fra fals. Dette skyldes også, at altaner mod gade skal udføres i helstøbt beton,
hvilket stiller højere krav til falsafstand.
Alternativt forslag
Minimumsafstand til vinduesfalse skal fastsættes konstruktionsmæssigt forsvarligt, normalt 30 cm.

Pkt. P og T Størrelse og placering af gadealtaner

Forslag
Det foreslås, at der maksimalt må være en dybde på 60 cm på bygninger efter 1920
Bemærkninger
En altandybde på 60 cm betragtes ikke som en brugbar altan af mange beboere, da man fx ikke kan have et bord og
stole på altaner. Derfor er forslaget reelt set en afskaffelse af altaner mod gaden, hvilket vil påvirke 100.000
lejligheder.
Alternativt forslag
De nuværende retningslinjer opretholdes.

3. Altaner mod gården
Generelt
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen støtter forslagets intention om, at adgang til dagslys prioriteres. Vi støtter også
anvendelsen af standardstørrelser som funktion af afstand til modstående bygning. Vi støtter også adgangen til at
kunne dispensere fra dagslyskravene.
3.1.1 og 3.1.2 Altandybder/-længder mod gården
Forslag
Altanlængde og dybde mod gården reduceres.
Bemærkninger
Mht. dybden vil de foreslåede dimensioner bliver en indskrænkning af muligheden for at få en attraktiv altan. Altaner
mod gården giver lys, luft og kontakt med naboerne. Samtidig udnytter de ofte et rum, der ellers ikke bruges. Mange
gårdmiljøer vokser på den baggrund med liv. Navnlig for de gårde, hvor der er langt til den modstående bygning,
virker det ikke nødvendigt at begrænse dybden i forhold til de nuværende regler.
Mht. længden gælder det tilsvarende, at de store gårde ikke påvirkes i samme grad som mindre gårde. Derfor bør
længden ikke begrænses i de store gårde.
Alternativt forslag
Primært alternativ: De nuværende retningslinjer for altandybder og -længder for altaner mod gården opretholdes.

11

Sekundært alternativ: De nuværende retningslinjer for altandybder og -længder for altaner mod gården opretholdes,
når afstanden til den modstående bygning er mere end 14 m.
Nedenstående eksempler tager udgangspunkt i tidligere projekter, og visualiserer konsekvenserne af de foreslåede
retningslinjer. Som det ses er der tale om en meget stor reduktion af arealet, langt mere end forøgelsen af
dagslysindfaldet betinger. Alle eksemplerne er udpluk af sager, der alle er godkendt under de gældende
retningslinjer.

Eksempel 1
Adresse: Trianglen 7A
Antal vinduer: 4
SAVE-værdi: 5 Vinduer mod gård: 2
Bygning opført år: 1869
Afstand til modstående bebyggelse: 12 m

Godkendte forhold under gældende retningslinjer
Altan dækker to vinduer
Altanstørrelse: 1,1x3 m
Areal: 3,3 m2

Forhold under de forslåede retningslinjer
Altan dækker ét vindue
Altanstørrelse: 0,9x1,5 m
Areal: 1,4 m2
Størrelsesreduktion: 57,6 %

Alternative forhold under de nye retningslinjer
Altan over to vinduer (Reduceret dybde på 40 cm)
Altanstørrelse: 0,5x3 m
Areal: 1,5 m2
Størrelsesreduktion: 54,5 %
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Eksempel 2
Adresse: Borups Allé 217
Antal vinduer: 4
SAVE-værdi: 3 Vinduer mod gård: 2
Bygning opført år: 1928
Afstand til modstående bebyggelse: 20 m

Godkendte forhold under gældende retningslinjer
Altan dækker to vinduer
Altanstørrelse: 1,3x4,3 m
Areal: 5,6 m2

Forhold under de forslåede retningslinjer
Altan dækker ét vindue
Altanstørrelse: 1,1x2,1 m
Areal: 2,3 m2
Størrelsesreduktion: 58,9 %

Alternative forhold under de nye retningslinjer
Altan over to vinduer (Reduceret dybde på 40 cm)
Altanstørrelse: 0,7x4,3 m
Areal: 3 m2
Størrelsesreduktion: 46,4 %

Til afsnit 3 om indbliksskærme
Forslag
Indbliksskærme af massive plader tillades ikke.
Bemærkninger
Da der i næsten alle tilfælde af gårdprojekter er ejere, der har udfordringer med indblik, særligt over matrikelskel, vil
et forbud, der umuliggør indbliksskærme, gå imod borgernes ønsker.
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Alternativt forslag
Indbliksskærme, hvor udtrykket er tilpasset altanerne, eksempelvis udformet som lameller tillades.
At der tillades indbliksskærme, som er tilpasset altanerne. Beslutningen skal træffes ud fra en helhedsvurdering, hvor
man, i samarbejde med en sagsbehandler, kommer frem til en løsning.
Begrundelse
Nedenstående billeder viser et eksempel på en indbliksskærm, hvor udtrykket er tilpasset altanerne.
Indbliksskærmen er udført med skråtstillet
stållameller. Stållameller er placeret, så der kan ses
igennem dem. Dette bidrager til et let og enkelt
udtryk.
Hele indbliksskærmen fremstår i samme materialer
og farve som resten af altanen.

Fra de vinkler, hvorfra indblik er problematisk, vil de
skråtstillede lameller blokere udsynet.

Indbliksskærm i let udtryk
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3.2 Placering og udformning af altaner mod gården
Pkt. D Altaner på 1. sal
Forslag
Der kan kun etableres altan på 1. sal med udkragning på mere end 30 cm, hvos stuelejligheden har fransk altan eller
trappe til terræn.
Bemærkninger
Beboere i stuelejligheder vil i de nye retningslinjer kun have mulighed for at få en fransk altan eller en trappenedgang.
Franske altaner og trappenedgange har sjældent beboernes interesse, da beboerne ikke finder en fransk altan
attraktiv og trappenedgangen giver utryghed i forhold til indbrud.
Falder stuelejlighederne fra projektet, står beboere på 1. sal tilbage med to valg:
1. En altan med en maksimal udkragning på 30 cm
2. En fransk altan
De færreste beboere på 1. vil se disse muligheder som en brugbar løsning. Dette vil medføre, at yderligere beboere på
1. sal også vil forlade projektet.
Konsekvensen af disse bestemmelser vil derfor ofte være, at der udelukkende monteres altaner fra 2. sal og opefter.
Resultatet af dette vil være, at man i et forsøg på at tilgodese beboere i stuetagen, ender med at forværre
dagslystilgangen for både stueetagen samt 1. sal, da disse ikke får monteret altandøre i forbindelse med overboernes
nye altaner.
Argumentet i forslaget om at forbyde stuealtaner lyder også, at der skal tages hensyn til friarealet. Vores oplevelse er
dog, at der sammen med sagsbehandleren og beboerne ofte kan findes løsninger på stuealtaner, der tilgodeser alle.

Alternativt forslag
De nuværende retningslinjer for stuealtaner mod gården opretholdes.

4. Altaner i stueetagen
Forslag
Det anbefales at forbyde opholdsaltaner i stueetagen, og i nogen tilfælde på 1. sal, hvis de er placeret tættere på
terræn end 2,8 meter.
Bemærkninger
Det virker uhensigtsmæssigt, at det er afstanden fra terræn, som skal være den afgørende faktor, når argumentet er
lysindfald. Det har tidligere været etagehøjden, som har dannet grundlag for dybden på en altan. I de ændrede
retningslinjer fra 2017, blev det netop tilladt altaner i stueetagen, da retningslinjerne ellers ville undlade muligheden
for altaner i netop de lejligheder, som oftest bliver påvirket af et altanprojekt.
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Alternativt forslag
De nuværende retningslinjer for stuealtaner opretholdes.

5. Altaner i tagetagen
DI Dansk Byggeri og Interessegruppen støtter, at der ikke må etableres udkragede altaner i taget.
Imidlertid så kræver kommunen, at tagkanten ikke må gennembrydes jf. pkt. C i afsnit 5, hvilket gør at lejligheder med
et etagedæk placeret mere end 200 mm under tagkant ikke vil kunne få en Altan.
Da mange lejligheder har etagedækket placeret 200 mm under tagkanten, så vil mange 4. eller 5. sals lejligheder ikke
kunne få en altan. Så i disse tilfælde bør det fortsat være muligt at tillade altaner på øverste etage i ejendommen.
Dette kan ske med en god helhedsvirkning.
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