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Baggrund og omfang

Efter flere forespørgsler fra forskellige andelshavere 
valgte bestyrelsen i 2017, at undersøge 
mulighederne for en udskiftning af foreningens 
altaner til nye og større altaner.
Efter bestyrelsen havde fundet en rådgiver 
(ingeniørfirmaet Art-Tek) til at komme med et 
konkret bud på en løsning vedrørende 
altanudskiftning, blev det besluttet at få undersøgt 
levetiden på foreningens vinduer. 
Baggrunden for denne beslutning var, at 
bestyrelsen ikke ville risikere at få opsat nye altaner 
for kort derefter at skulle skifte vinduer, hvilket ville 
være dyrere, da det er sværere at skifter 
vinduerne, når der er opsat nye altaner.
Bestyrelsen fik derfor en uafhængig (ift. 
altanprojektet) rådgiver til at undersøge standen 
og levetiden for de eksisterende vinduer i 
ejendommen, der stammer tilbage fra starten af 
1990'erne. Konklusionen var, at vinduernes tekniske 
levetid ville være til ca. 2023, hvorefter de enten 
skal udskiftes eller renoveres. 
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Rådgiver bemærkede endvidere, at isoleringen 
omkring vinduerne vurderes til ikke at være korrekt 
udført, hvorfor der vil kunne opnås en højere 
komfort og en varmebesparelse ved at udskifte 
vinduerne, se uddrag af notat, som er vedlagt. På 
baggrund af denne konklusion, og da der 
vurderes at være et besparelsespotentiale 
vedrørende byggepladsomkostninger m.v. ved at 
løse de to opgaver samtidig, valgte bestyrelsen, at 
tilføje vinduesudskiftning til projektet.
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Hele projektet omfatter derfor i dag:

• Udskiftning af samtlige eksisterende altaner

• Opsætning af yderligere altaner til alle 
lejligheder, hvor det er muligt

• Udskiftning af samtlige vinduer og altandøre i
stueetagen og til og med 4. sal

Projektet omfatter endvidere optioner på 
følgende, der vil blive udført som en del af 
projektet, såfremt det kan rummes indenfor 
projektøkonomien:

• Udskiftning af kældervinduer og -døre

• Udskiftning af gadedøre til opgangene
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Altanbeskrivelse
Altanerne udføres som lette altaner med en slank 
stålkonstruktion, for at opnå et enkelt udtryk.

Forkanten udføres i pulverlakeret stål uden synlige 
samlinger. 

Gulvbelægning udføres i hårdt træ. Brædderne 
udlægges parallelt med facade i hele længder. 
Gulvbrædderne nedsænkes i altanbund.

Rækværk udføres som lodrette balustre i 
galvaniseret fladstål.
Dimensionen er ca. 25x8 mm pr. 80 mm.
Håndlisten er fladstål 60x8 mm.
Rækværket pulverlakeres.
Afvanding af altaner sker over hele altanens 
forkant.
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Vinduer
Vinduerne bliver leveret i samme udformning og 
inddeling som eksisterende.

Vinduerne vil blive leveret som lavenergivindue 
med tre lag glas og varmkant.

I forbindelse med udskiftning af vinduerne findes 
der to typer lysninger i foreningen, træ og 
pudsede lysninger.
Ved eksisterende trælysninger bliver der opsat 
hvidmalede lister rundt om 
vinduerne. Trælysninger og vinduesplader 
(vindueskarme) bliver ikke udskiftet.
Ved pudsede lysninger bliver der pudset op til 
vinduerne og der bliver opsat hvidmalede lister 
rundt om vinduerne.

Den enkelte beboer står selv for eventuel maling.
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Dørene leveres i samme stil og udformning som 
vinduerne.
Dørene bliver dog leveret med to lag glas pga. 
vægten, men stadig lavenergi.
Dørene vil gå helt ned til gulvet, hvor der vil kun 
være ca. 25 mm kant mellem gulvet i lejligheden 
og gulvet i altanen.
Dørene vil have forskellige udformninger 
afhængigt af altanens placering.
Det vil blive muligt at vælge, hvilke fag i dørene 
der skal kunne åbnes, og hvilke der skal være 
faste.

Døre



Farver
Farverne på altaner og vinduer i projektet er 
blevet diskuteret en del med Københavns 
Kommune, der havde meget stærke holdninger 
dertil. Vi har fået byggetilladelse til følgende:

- Vinduer udvendigt leveres i ”Frederiksberggrøn” 
og indvendigt hvid

- Rækværket og håndliste på altaner males i 
”Frederiksberggrøn”

- Underside af altan udføres som fiberbetonplade 
med lys, grå betonfarve

- Forkanten af altanen fastholdes i stål og males i 
grå betonfarve
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Valget af den grønne farve er en 
kompromisløsning med kommunen, idet mørk grøn 
allerede optræder på ejendommen på 
hoveddørene og eksisterende altaner.
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Toværelses lejligheder vil i henhold til kommunens 
krav, kun kunne have én altan fremover – den 
anden altan erstattes af en fransk altan, med 
samme materialer og farver som beskrevet i afsnit 
om farver. 
I de lejligheder hvor den eksisterende altan flyttes 
til modsat side, f.eks. fra gård- til gadeside, vil den 
eksisterende altan mod gården altså blive 
erstattet af en fransk altan. 

Franske altaner



Præstelængen

De fleste altaner vil komme til at vende ud mod 
gaden, da en spørgeskemaundersøgelse i 2018 
viste, at flest ønskede den løsning. De eksisterende 
altaner mod gården vil blive lavet om til franske 
altaner.
Stueetagens altaner kan, grundet frihøjde under 
altaner, ikke vende ud mod gaden. Disse vil derfor 
vende ind mod gården.

Altanerne vil i høj grad komme til at sidde som i 
dag. Grundet frihøjde under altaner kan 
stueetagen ikke få mod gaden. Stueetagen får 
derfor mod gården. Der er dog enkelte 
undtagelser. Se din altans placering i uddelt 
informationsbrev.
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Degnestavnen Birkedommervej

Langt de fleste altaner vil komme til at vende ind 
mod gården, som de gør i dag. Der er dog 
enkelte undtagelser. Se din altans placering i 
uddelt informationsbrev.

Langt de fleste altaner vil være vendt mod gaden 
som i dag. Grundet frihøjde under altaner kan 
stueetagen ikke få mod gaden. Stueetagen får 
derfor mod gården.



Altantyper

Foreningens rådgiver på projektet har arbejdet ud 
fra et ønske om, at så mange som muligt skulle 
have en altan og, at den skulle være så stor som 
muligt, idet prisen for en altan langt hen ad vejen 
er uafhængig af størrelsen, men primært udgøres 
af arbejdskraft, lift m.v. 
Københavns kommune har dog en del regler på 
området, som begrænser altaners placering og 
størrelse ift. frihøjder, afstand til naboejendomme 
m.v.
For dette projekt har det betydet, at der kommer 
syv forskellige altantyper, der varierer i størrelsen. 
De første seks typer har forskellige bredde- og 
dybdemål, hvor den syvende type er en fransk 
altan.

14



15



Altantype 1

Denne type altans dybde er begrænset af 
kommunen regler om afstand til 
naboejendomme. 

Altanen er derfor 110 cm dyb og 300 cm bred.
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Altantype 2

Da altanen vender ind mod gården er der ikke 
hensyn til naboejendomme. Altanernes bredde er 
begrænset af lejlighedsskel og andre vinduer. 

Altanen vil blive 150 cm dyb og 260 cm bred.
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Altantype 3

Da altanen vender ud mod gaden er dybden 
begrænset af Københavns Kommune til 130 cm. 
Altanernes bredde er begrænset af lejlighedsskel 
og andre vinduer. 

Altanen vil blive 130 cm dyb og 320 cm bred. 
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Altantype 4

Da altanen vender ind mod gården er der ikke 
hensyn til naboejendomme. Altanernes bredde er 
begrænset af lejlighedsskel og andre vinduer. 

Altanen vil blive 150 cm dyb og 320 cm bred. 
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Altantype 5

Da altanen vender ind mod gården er der ikke 
hensyn til naboejendomme. Altanernes bredde er 
begrænset af lejlighedsskel og andre vinduer. 

Altanen vil blive 150 cm dyb og 330 cm bred. 
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Altantype 6

Denne type altan bruges til de lejligheder, der har 
nok vinduer, jf. Københavns Kommunes, til at 
altanen kan dække to sæt vinduer. Da altanen 
vender ud mod gaden er dybden begrænset af 
Københavns Kommune til 130 cm. 

Altanen vil blive 130 cm dyb og 472 cm bred. 
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Altantype 7
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De steder, hvor der i dag er altan, men som i 
fremtiden ikke vil have altan på samme placering 
vil få en altantype 7/fransk altan.

Det gælder f.eks. for mange lejligheder på 
Præstelængen og for de lejligheder, der i dag har 
altan til begge sider.

Døren vil åbne indad og have samme bredde 
som et vinduesfag. Der vil blive monteret rækværk 
på ydersiden i samme stil som på øvrige altaner. 
Se afsnit om Altanbeskrivelse. 
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Spørgsmål

Hvad koster projektet?
Ingeniørfirmaet ART-TEK har estimeret projektet til 
99 mio. kr. Bestyrelsen foreslår dog at afsætte en 
budgetramme på 120. mio. kr. jf. forslaget til 
ekstraordinær generalforsamling i juni 2021.

Hvad kommer min altan til at koste mig?
For nærmere information om finansiering se 
bestyrelsens forslag til ekstraordinær 
generalforsamling juni 2021.

Hvor bliver min altan placeret?
Se uddelte oversigt.

Hvem står for at vedligeholde min altan?
Selve altanens belægning (”trægulvet”) er 
andelshavers eget vedligehold. Altandør samt 
vinduer og selve altankonstruktionen (det i stål og 
beton) hører til foreningens vedligehold.
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Kommer der skærme mellem altanerne?
Nej, der kommer ikke skærme mellem altanerne. 
Det vil heller ikke være tilladt at eftermontere. 

Må jeg sætte læskærm i rækværket?
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til 
dette. Bestyrelsen foreslår, at læskærme mm. 
reguleres gennem kommende ændringer i 
husordenen.

Er det muligt at foreslå ændringer af projektet 
f.eks. at ændre farven på altanerne, altanernes 
placering eller lignende?
Nej. Det er som udgangspunkt ikke muligt at 
ændre projektet uden at søge kommunen om ny 
byggetilladelse, hvilket vi nu ved tager over 1,5 år 
at opnå. Kommunen har grundet ejendommens 
bevaringsklasse stillet mange krav, og det vil derfor 
uanset være meget vanskeligt at opnå tilladelse til 
ændringer.
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Hvad hvis jeg ikke har fået svar på mine
spørgsmål?
Ved yderligere spørgsmål kan bestyrelsen 
kontaktes på bestyrelsen@skoleholdergaarden.dk

Yderligere tegningsmateriale kan findes på 
foreningens hjemmeside under nyheder. 

Kan jeg fravælge min altan, hvis projektet bliver 
vedtaget?
Nej. Det vil ikke være muligt for den enkelte 
andelshaver at fravælge en altan, hvis projektet 
vedtages, da byggetilladelsen er afhængig af at 
projektet udføres som helhed. Grundet 
bygningens bevaringsklasse ønsker Københavns 
Kommune en symmetrisk og ensartet facade 
både mod gaden og mod gården.

Hvornår er min altan færdig?
Såfremt projektet stemmes igennem på den 
ekstraordinære generalforsamling i juni 2021, er 
det planen at projektet starter op i løbet af 
efteråret/vinteren 2021 og det forventes at tage 
1,5 - 2 år.
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