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1. Hvad kan lade sig gøre

Københavns Kommunes altanregulativ af 22. maj 2017

Mod gaden:
• Størrelser og udseender som eksisterende
• Store krav til symmetri
• Æstetik ift. ejendom, byggestil, kvarteret og naboerne

Al sagsbehandling af altanansøgninger beror på faste rammer 
kombineret med holdninger til om aktuelle ønske ”passer ind”.

Forhåndstilkendegivelse indikerer at der stilles store krav på 
symmetrien (antal, spejlinger vandret og ranker lodret).

Men, alm. altaner, tagaltaner samt franske/spanske altaner er i 
spil
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1. Hvad kan lade sig gøre
Mod gården:
• Ikke krav til symmetri
• Større altaner, men begrænsninger ift. dagslys og indblik
• Ikke krav til design/type

Alm. altaner, tagaltaner samt franske/spanske altaner er i spil.
Specielle overvejelser for stuen

Fælles for gade og gård:
Bredde
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1. Hvad kan lade sig gøre
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Dybde
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Gade:



1. Hvad kan lade sig gøre
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Gård:



2. Hvordan ser de ud

Symmetri mod gade, eksempel
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2. Hvordan ser de ud

Fransk Altan:

Brystning fjernes
Indadgående dør i 2 eller 3 fag
Værn foran.
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2. Hvordan ser de ud

Spansk Altan:

Brystning fjernes
Dør i 2 eller 3 fag (ind-/udad)
Lille altan udenfor (øl-kasse)
Værn foran.
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2. Hvordan ser de ud

Almindelig Altan:

Brystning fjernes
Dør i 2 eller 3 fag (ind-/udad)
Stor altan udenfor
Værn foran.
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2. Hvordan ser de ud
Tag altan:

Inde i tag eller udover tagkant
Dør i 2 eller 3 fag (ind-/udad)
Lille eller stort areal
Kvist eller ”Velux”
Værn foran.
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3. Påvirkninger

Lysforhold i underlæggende lejlighed (st. og 1. sal)
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3. Påvirkninger

Lysforhold, 
Dagslys uden altan                       Dagslys med altan hos overbo

Altan over er 110 cm dyb og dækker 1 vindue
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3. Påvirkninger

Støj i gård

Altan er ekstra uderum.
Der vil naturligvis komme mere lyd i gården
Aktivitet på altan kan høres
Åben dør til altan giver lyd i gård
Altan-husorden
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3. Påvirkninger

Indblik til nabo

Kommunen vil stille krav til redningspassager
Ikke krav om sideskærme da fælles ejendom
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4. Følgearbejder i lejligheden

Følgende skal ske indenfor:
• Fast inventar flyttes (fx. Køkken el skabe)
• Gulve skal tages op +1 meter ind i lejlighed
• Radiator skal flyttes
• Ledninger skal demonteres
• Nye sider (lysninger) hvor mur er fjernet til gulv
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5. Prisoverslag på altaner
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6. Opsummering

• Gadesiden er styret af æstetik og symmetri
• Gården er ”fri”. Max. størrelserne er givet (se budgetark)
• Budgettal er budgettal (antal og varianter bestemmer pris)

• Se på plancherne for muligheder, og:
• Tæl vinduer hos underbo (op til 3 eller flere end 3)
• Har du en altan i forvejen?
• Husk symmetri- og rankekrav mod gaden
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Tak for i dag

Jesper Krog
Teknisk Direktør
jk@gaihede.dk
Tlf: 31 42 20 33

LinkedIn

Instagram

Twitter

YouTube

Hjemmeside

Nyhedsbrev
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