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Skal vi have mulighed for at etablere altaner?

Ejerforeningen undersøgte i 2020 interessen for 
at få altan. 

Af besvarelserne var 75% positivt interesseret 
og mange ville vide mere.

Det er baggrunden for Altangruppen af 10. 
september 2020.

Altangruppen og bestyrelsen indstiller til, at der 
ikke bruges penge, tid og ressourcer på et 
altanprojekt før end vi ved om det overhovedet 
er muligt at etablere altaner i vores ejerforening.

Det kræver nemlig en ændring af vores 
vedtægter, som du kan læse i boksen herunder.

Ændringen sikrer, at udgifter til etablering og 
vedligehold af altaner påhviler den enkelte ejer.
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Den til enhver tid værende ejer af en 

lejlighed, som får eller har fået påsat en 

altan, hvor der ikke tidligere har været 

monteret altan, bliver forpligtet til at 

afholde samtlige udgifter, der kan henføres 

til lejlighedens altan, herunder udgifter ved 

etablering af altanen samt eventuelle skader 

i den anledning og efterfølgende 

vedligeholdelse af altanen, således at alle 

udgifter i den henseende er ejerforeningen 

uvedkommende.

En altan på ca. 1,3 x 3,4 m vil koste ca. 145 - 160.000 kr. alt efter hvor mange altaner, der monteres. 

  

Den til enhver tid værende ejer af en 

lejlighed med altan skal for egen regning og 

uden udgift for ejerforeningen løbende 

foretage al nødvendig og forsvarlig 

vedligeholdelse af altanen. 

Hvis ejeren ikke overholder sin 

vedligeholdelsesforpligtelse, kan 

foreningens bestyrelse pålægge ejeren at 

udføre nødvendige arbejder. 

Når det er muligt at etablere altaner, vil 
Altangruppen udarbejde et realistisk og 
gennemarbejdet altanprojekt, som kommunen 
kan vurdere, og som vi kan stemme om.

Afdelingen for Teknik og Miljø i Københavns 
Kommune er garant for, at der etableres ens, 
æstetiske, sikre og ansvarlige altaner, der ikke 
kan være til fare eller gene for nogen hverken nu 
eller i fremtiden. 

Synes du, at det skal være muligt at etablere 
altaner i vores ejerforening? 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 8. febuar 2023 kl. 17:30 
Borgergårdens Selskabslokaler
Adelgade 54, 6. sal.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Såfremt nødvendige arbejder efter påbud 

ikke udføres af ejeren, kan foreningens 

bestyrelse lade dem udføre på ejerens 

regning. 

Foreningens bestyrelse er berettiget til at 

udstede husordens-

retningslinjer for så vidt angår altaners 

udtryk, anvendelse og renholdelse.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer af $7 stk. 2:


