
Forslag til etablering af altaner mod gården 
 
Altaner fra 1. til 4. sal. 
Størrelse 1,5 x 3,5 m., svarende til 5,25 kvm. De er rektangulære og har gulv af hårdt 
træ. På undersiden monteres en hvid reflekterende plade. Rækværk er stål og det skal 
besluttes om vi vil ha dem malet grønne eller galvaniseret. Kommunen har godkendt 
disse altaner. 
 
Altaner i stueetagen  
- foreslås udført asymmetrisk, så altanen i venstre side (mod nr. 26) bliver 3,5 meter 
bred og ca. 2 meter dyb. Til gengæld bliver altanen i højre side kun 1,5 meter bred og 
ca. 1 meter dyb. Baggrunden er et hensyn til både Jan og Anne og til vores gård. Om vi 
får lov til at lave asymmetriske altaner i stueetagen afhænger af Københavns Kommune, 
som vi er i færd med at indhente tilladelse hos. 
 
Altaner på 5. sal  
skal ifølge kommunen holdes indenfor tagfoden. Det betyder at disse altaner skal 
bygges ind i taget, hvilket er en større operation. Altanernes dimension er som de øvrige 
(fra 1. til 4. sal), altså 3,5 meter x 1,5 meter. Kommunen har endnu ikke godkendt disse 
altaner. 
 
Pris 
Vi har fået et tilbud fra altanfirmaet Kontech A/S på 500.000 kr. for 10 altaner (stuen til 4. 
sal) inkl. moms, trapper til stueetagens altaner, statikerberegning og håndtering af 
kommunal ansøgning. 
 
Kvistaltanerne skal godkendes separat hos kommunen. En arkitekt skal tegne det, en 
statiker skal beregne det og en tømrer skal fjerne en bid af taget. Det forventes derfor at 
stykprisen for kvistaltaner bliver væsentligt dyrere end hvad de andre altaner koster.  
 
Den samlede pris ser ca. sådan ud: 
 stk.pris pris i alt 
10 altaner fra stuen til 4. sal 50.000 kr. 500.000 kr. 
2 kvistaltaner på 5. sal 200.000 kr. 400.000 kr. 
Samlet pris  900.000 kr. 
 
Finansiering 
Vi har akkumuleret et overskud som følge af sidste års låneomlægning. Derfor kan vi 
betale 80.000 over driftsbudgettet og tanken er at finansiere de sidste 820.000 med et 
realkreditlån over 20 år, som må siges at være en meget rimelig afskrivningsperiode for 
altaner. 
Den årlige ydelse på et realkreditlån på 820.000 kr. er ca. 70.000 kr., som vi forventer at 
kunne finansiere over driften uden at det bliver nødvendigt at hæve huslejen. Det 
skyldes blandt andet at beløbet ligger under den løbende årlige besparelse vi har fået på 
driftsbudgettet som følge af låneomlægningen og vores skift fra Vest Administrationen til 
at blive selvadministrerende. 
 
Tidsplan 
Med lidt held (og kommunens velvilje) er projektet færdigt i løbet af juli, så vi kan nyde 
sensommeren fra vores altaner. 
 
Bilag: Huslejekonsekvensberegning 


