Borgerrepræsentationen 8. oktober 2020
13. Forslag til nye retningslinjer for altaner
(2020-0189637)
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2020
Indstillingen blev godkendt med 36 stemmer for og 19 imod. Ingen medlemmer undlod at
stemme.
For stemte: A, Ø, B, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.
Imod stemte: V, F, C, O og Kåre Traberg Smidt (Løsgænger).

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Radikale Venstre mener, at de eksisterende retningslinjer har haft meget kort funktionstid,
og da forvaltningen ikke har registreret de aftalte oplysninger om bl.a. afslag på
ansøgninger, fremstår behovet for at ændre i retningslinjerne ikke tydeligt. Vi mener
fortsat, at det for mange københavnere kan være en væsentlig forbedring af livskvaliteten at
få adgang til solskin og frisk luft med en altan i lejligheden. Radikale Venstre stemmer for
at sende forslaget i høring for at få københavnernes respons og vil frem mod den endelige
behandling fremsætte ændringsforslag på baggrund af de indkomne høringssvar.”

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:
"Vi ser frem til høringen, hvor vi kan få afdækket, hvordan vi med klare retningslinjer og
enkelt sagsbehandling kan sikre vores kulturarv og arkitektur på facaderne mod gaden,
samtidig med at vi sikre muligheden for, at københavnerne kan få tilladelse til at opsætte
altaner af en størrelse, der gør dem reelt anvendelige i gårdene.”

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning, som Venstre og Kåre Traberg
Smidt (Løsgænger), tilsluttede sig:

”Partierne er foruroliget over, at der fremlægges et forslag til ændrede retningslinjer for
altaner og med usædvanlig stor begrænsning for fremtidig mulighed for at kunne opsætte
altan. Partierne er ligeledes foruroliget over, at der slet ikke fremlægges nogen form for
dokumentation, for at der er behov for at ændre de gældende og gode kommunale
retningslinjer fra 2017, som ingen brugere eller firmaer har klaget over. Tværtimod.
Med de nye foreslåede retningslinjer, straffer man borgere, som ønsker sig en altan i deres
andelsforening m.m.
Partierne betragter forslaget som noget af det mest forbruger-uvenlige tiltag, som er blevet
fremsat. Derfor opfordrer Partierne til at borgerne deltager aktivt med deres synspunkter i
høringsperioden.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Altanerne skal placeres symmetriske og så vidt muligt ikke gennembryde udsmykningen.
Såfremt altaner gennembryder bygningens udsmykning, skal altaners sokler/bund skal så
vidt muligt have samme udformning som bygningens eventuelle friser eller dekorationer,
se omdelte illustration.”

SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk folkeparti videreførte deres
protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Kåre Traberg Smidt (Løsgænger)
tilsluttede sig:
“Partierne ser altaner som en væsentlig forbedring af boligforholdene i den ældre
boligmasse. Partierne ønsker ikke, at muligheden for at lave altaner især ud mod gården
yderligere begrænses. Altaner ud mod gaden skal fortsat kunne etableres med respekt for
husets og gadens arkitektoniske værdier. Vi ser ikke nødvendigvis, at altaner forringer et
hus æstetiske kvalitet”.

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra
udvalgsbehandlingen som Dansk Folkeparti og Kåre Traberg Smidt (Løsgænger) tilsluttede
sig:
”Som udgangspunkt bør københavnerne kunne få altaner, medmindre ejendommen er
fredet eller bevaringsværdig.”

