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19, st. tv.

PlanstyreIsen
har den 2. november 1992 modtaget Deres brev, hvor
De fremsender tegningsmateriale
til nyindretning af en lejlighed
til Skovrider Vedel-Heinen i ovennævnte bygningsanlæg, der er
fredet i henhold til bygningsfredningsloven.
Af tegningsmaterialet
fremgår det, at en skillevæg i en tofags-stue mod gaden søges
nedrevet, og at der søges om tilladelse til opførelse af en let
skillevæg i et rum mod haven.
I den anledning harPlanstyrelsen
afholdt møde med Skovrider
Vedel-Heinen
i ejendommen, hvor forholdene besigtigedes'og projektet diskuteredes.
Ved mødet oplyses det, at lejligheden søges gennemgribende istandsat, herunder at der opsættes p~ader foran væg lærreder , at lofter
beklædes med mikrolit, at der etableres underlag på gulve for væg
til væg tæpper, at en gammel j'ernovn nedtages og at der søges
etableret ventilation -gennem murværket til værelserne mod haven.
på den baggrund skal PlanstyreIsen meddele tilladelse, i henhold
til bygningsfredningsloven
§ 10, til opsætning af plader foran
væg lærreder , til opsætning af mikrolit på lofter, til afdækning af
gulve samt til nedtagning af en nyere skillevæg og opsætning af en
ny skillevæg under følgende forudsætninger:
at afdækning af gulve sker således,
reetableres.

at de oprindelige

gulve kan

at de oprindelige væglærreder bevares på deres plads ved opsætningen af plader og at kun lærredsfelterne dækkes med
plader, således at paneler forbliver synlige.
.

at ny skillevæg udføres som let væg af gipsplader,
udf~_~es uden at beskadige panele~ __oqJ.oftsstuk,
det oprindelige rum kan reetableres.

samt at den
således at
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at kun loftspladerne
med mikrolit

og ikke stukken

langs lofterne

beklædes

Derudover skal PlanstyreIsen henstille, at den meget smukke støbejernsovn bibeholdes
i lejligheden. Styrelsen vil dog ikke modsætte
sig at den nedtages,under
forudsætning af, at den opbevares i
lejlighedens
kælder.
Med hensyn til spørgsmålet om ventilation af rummene mod haven,
skal PlanstyreIsen
meddele, at der af æstetiske grunde ikke kan
gives tilladelse til etablering af flere ventilationsaftræk
gennem
murværket, end der i forvejen findes.
Ved mødet diskuteredes
endvidere at etablere en trappeforbindelse
fra køkkenet til lejlighedens kælder. PlanstyreIsen finder, at det
vil være rigtigt at etablere en trappe, hvorved kælderrummene kan
udnyttes langt mere hensigtsmæssigt end nu. PlanstyreIsen skal
henlede opmærksomheden
på, at styrelsen skal ansøges særskilt om
tilladelse,
såfremt trappen ønskes etableret.

Med venlig hilsen
f/Bendt Friis
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Maria Borch-Kristensen
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