
 
 
 

Sorø d. 6. september 2016 
 

Kære kommende altanejer, 

 

I får lige lidt information omkring jeres altansag.  

 

Som informeret om tidligere så søger vi om byggetilladelse på 1.-3. sal altanerne. 

 

Vi har haft den første sag inde ved Københavns kommune og vi har nu fået en byggetilladelse 

på 1.-3.sal. 

 

Det betyder, at vi nu på alle andre sager skal lave de samme ændringer og så kommer der også 

byggetilladelse på de sager, herunder også jeres sag. 

 

Kommunen har lovet os, at de vil gøre deres yderste for at behandle projekterne så hurtigt de 

kan, så I kan få de altaner I har ønsket jer. Københavns kommune forventer at kunne give en 

byggetilladelse efter ca. 14 dage fra vi sender jeres sag ind. 

 

Vedrørende de altaner der er på 4.sal/5. sal, har vi besluttet os for, at vi laver en anden løsning 

end den løsning vi har tilbudt jer i første omgang. Det er en kendt løsning, som også kommunen 

kender, og vores håb er, at det så betyder, at de også kan godkende de øverste altaner 

hurtigere, end hvis vi fortsat holdt fast i den oprindelige løsning. 

 

Det betyder for jer, at vi på 4.sal/5.sal altanerne kan det blive nødvendigt for os at tage enkelte 

gulvbrædder op inde i lejligheden for at fastgøre altanen inde fra lejligheden i det underliggende 

bjælkelag. Efterfølgende ligger vi de samme gulvbrædder på plads igen. Det arbejde tager ca. 2 

dage for hver lejlighed.  

 

Hvis dette bliver nødvendigt på jeres sag så kontakter vi jer med mere specifik information. 

 

Det er selvfølgelig ærgerligt, at dette kan blive nødvendigt og derfor er det naturligvis helt uden 

ekstra omkostninger for jer. 

 

Vi gør vores yderste for, at opfylde jeres drøm om altaner. 

 

Hvis I har spørgsmål til dette brev, så kontakt min kollega Grith Clausen som har dialogen med 

Københavns Kommune. Hun kan kontaktes på gc@altan.dk 

 

  


