ALTANER
I Ringkøbings bymidte er det kun få af de ældre bygninger, der oprindeligt har haft altaner, og da er der
som regel tale om større bygninger, hvor altanerene er ret små, og indgår som en integreret del af
bygningen. Ønsket om lys, luft og udsigt, har imidlertid skabt et ønske om nye altaner, og i det følgende er der gjort rede for de generelle forhold, man
skal tage i betragtning i forhold til bevaringsbestemmelserne.
Indbliksgener. Ifølge bygningsreglementet skal
det sikres, at altaner ikke giver væsentlige indbliksgener for beboerne i naboejendomme eller andre
bygninger på egen grund. Vurderingen af, om indbliksgener er væsentlige, afhænger af områdets
karakter, og da store dele af Ringkøbings bymidte
traditionelt består af lave huse med ugenerede
gårde og haver, vil der her blive stillet større krav
ved etablering af nye altaner, der fremover kan
skabe indblikgener.
Udformning. Altanernes udformning og størrelse
skal altid tilpasse sig husets arkitektur, og hvis der
er tale om flere altaner på samme facade, skal de
opsættes efter en samlet plan. Normalt vil der ikke
kunne godkendes større altandybde end 1,5 m, og
understøttende søjler, bærende skråstivere og
trækstænger, der er fæstnet højere oppe på facaden end rækværket, vil kun undtagelsesvis kunne
tillades.
Gadefacader. I bymidten er der kun få eksempler
på altaner i forbindelse med gadefacaderne, og
disse indgår som en integreret del af bygningens
arkitektur. Der vi derfor kun undtagelsesvist blive
givet tilladelse til etablering af nye altaner.
Gårdfacader. Bygningernes facader mod gården
eller haven er ofte enklere udført end gadefacaden,
og her vil det ofte være muligt at etablere altaner.
Franske altaner i forbindelse med indadgående
døre vil ofte være lettere at tilpasse husets arkitektur, lige som de ikke giver samme indbliksgener
som udragende altaner.
Altaner i tagetagen, de bryder gesimslinien, kan
virke voldsomme og skæmmende, hvorfor der normalt kun tillades en tilbagetrukket kvistaltan bag
gesimslinien eller en almindelig altan i forbindelse
med en frontkvist. Mansardtage er væsentligt stejlere, og her vil der normalt kunne tillades en udragende altan, men med reduceret dybde.
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