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Status på arbejdet i altanudvalget i AB Solholm april 2017 til april 2018. 
 
Udvalget har siden seneste generalforsamling arbejdet videre med at afdække muligheden for at 
etablere altaner i AB Solholm. Det er sket ved bl.a. at indhente tilbud fra altanfirmaer, konsultere 
eksperter og undersøge synspunkter blandt foreningens beboere. Det har ført til afklaring om en 
lang række centrale aspekter ved projektet på trods af enkelte uforudsete udfordringer undervejs. 
Arbejdet er ikke afsluttet, hvorfor et endeligt oplæg ikke kan præsenteres til den ordinære 
generalforsamling i 2018, men af respekt for alle beboere er det også altanudvalgets opfattelse, at 
det vil være svært at nå at behandle på en ordinær generalforsamling pga. sagens omfang og 
betydning, og hvor der er mange andre vigtige ting på dagsordenen. Derfor følger hér 
altanudvalgets foreløbige plan, der kan sikre rette behandling af sagen, så de endelige 
beslutninger kan blive truffet på rette kvalificerede grundlag: 
 

 April 2018: Ordinær generalforsamling: kort status fra altanudvalget på det seneste års 
arbejde 

 Maj/juni 2018: Informationsmøde om etablering af altaner i AB Solholm 
 September/oktober 2018: indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med behandling 

af vedtægtsændring, der tillader, at de andelshavere, der ønsker at etablere altan, kan få 
det 

 
Det er altanudvalgets perspektiv, at etablering af altan vil kunne bidrage med livskvalitet og øge 
glæden ved at bo i AB Solholm. I modsætning til tidligere, hvor det i højere grad var et spørgsmål 
om altan til alle eller ingen, så er det i dag mere et spørgsmål om, hvorvidt du vil give din nabo lov 
til at opsætte altan, også selv om du ikke selv kan få eller ønsker altan. Dette nye og mere 
imødekommende udgangspunkt for emnet betyder altså, at man som andelshaver ikke vil få 
trukket noget ned over hovedet mod sin vilje og blive tvunget til at investere tid og ressourcer i en 
altan. Altanudvalget udtrykker al mulig respekt for, at der er andelshavere, der ikke deler samme 
ønske om altan, men håber også på, at disse andelshavere vil give deres tilladelse til at andre kan 
sætte altan op. Hvis der måtte blive givet tilladelse til opsætning af altan, men man fravælger det 
vil man ved fraflytning stadig kunne tilbyde en kommende andelshaver muligheden og derved 
udbyde en endnu mere attraktiv andelslejlighed med en allerede god beliggenhed. 
 
I det tilfælde, at man i AB Solholm vil tillade opsætning af altan, vil der stadig være en lang række 
nabohensyn at tage ligesom, at Frederiksberg Kommune i sidste ende vil skulle godkende hvordan 
altaner kan etableres (størrelse, udseende placering mv.). For de andelshavere, der ikke måtte 
ønske altan, vil det ikke belaste økonomisk, men med rette finansiering snarere bidrage til en 
værdistigning af AB Solholm (se senere afsnit om økonomi). 



 
Tilbud & Økonomi: 
Altanudvalget har indhentet tilbud fra fire leverandører fra et marked af udbydere, der ikke er 
voldsomt mangfoldigt. De fire tilbud er: 
 

 Altan.dk blev hurtigt fravalgt pga. en række uheldige sager i København med opsætning af 
altaner 

 Kontech Altaner. Leverede ikke et nævneværdigt gennemarbejdet tilbud i sammenligning 
med de øvrige tilbudsgivere, hvorfor de tilsvarende hurtigt blev valgt fra. 

 Altana. Leverede et gennemarbejdet tilbud, men er i første omgang blevet blev fravalgt i 
pga. økonomi  

 MiNALTAN A/S. Leverede et gennemarbejdet tilbud og er indtil videre blev valgt til efter 
sammenligning med de øvrige tilbud.  

 
Det er for altanudvalget vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke er skrevet 
under på en endelig aftale med MiNALTAN A/S, men det er indtil videre det bedste grundlag for 
den videre arbejdsproces. 
 
Der er blevet afholdt møder med både MiNALTAN A/S og Altana før og efter de udarbejdede deres 
tilbud, hvilket medførte rettelser og tilpasning af tilbuddene om end det ikke havde konsekvenser 
for de respektive tilbuds økonomi. De afgivne tilbud og den forbundne økonomi er kvalificerede 
estimater, da der fortsat er en række forhold, der har indflydelse på den endelige pris og dét som 
det i sidste ende vil betyde for den enkelte andelshaver som måtte ønske altan. 
 
Ved en teknisk gennemgang af bygningen viste det sig desværre, at der er forekomst af asbest. Det 
er ikke forbundet med fare ved beboelse, men vil ved ønske om opsætning af altan ud mod gaden 
kunne kræve sanering og derved forhøjede omkostninger for den andelshaver, der måtte ønske 
altan. 
 
På nuværende tidspunkt vil det være behæftet med usikkerhed at angive en pris på en specifik 
altan, da der vil være stor forskel på især altanernes størrelse, placering, omfang af asbestsanering 
samt valg af måde at finansiere dem på. På et efterfølgende informationsmøde vil altanudvalget 
kunne præsentere mere udspecificeret økonomi vedr. altanprojektet. 
  
Finansiering: 
Der er flere modeller for finansiering af altanopsætning med hver deres fordele og ulemper, og 
hvor altanudvalget på baggrund af økonomisk rådgivning anbefaler den førstnævnte af 
nedenstående ene.  
 
Model 1: 
AB Solholm optager det fælles lån til etablering af altaner, men det er kun de andelshavere, der får 
etableret altaner, der betaler ydelsen månedligt i forhold til altanens pris og størrelse via 
boligafgiften. Det vil være AB Solholm, der ejer altanerne, og med brugsret for den enkelte 
andelshaver. Med etablering af altaner vil det være rimeligt at forvente, at den samlede 
valuarvurdering vil stige, hvilket vil komme alle andelshavere til gode uanset om man vælger at få 
altan eller ej. Det er altanudvalgets vurdering at denne måde at finansiere det på ligger i god tråd 



med andelstanken, hvor alle får del i en værdistigning. Ved fraflytning overtager den nye 
andelshaver forpligtelserne via den månedlige boligafgift. 
  
Model 2: 
Den enkelte andelshaver, der ønsker altan, optager selv lån eller betaler altanen kontant samt 
afholder alle udgifter til vedligeholdelse af altanen. Denne form for finansiering vil dog betyde, at 
altanen vil blive afskrevet løbende. 
 
Altanudvalget vil til et kommende informationsmøde i lighed med en mere konkret økonomi for 
den enkelte andelshaver også kunne præsentere mere sammenlignelighed på tværs af 
finansieringsmodellerne. 
 
Husorden 
Der vil skulle udarbejdes en altanhusorden i forhold brug og opbevaring af ting, men den vil ligge i 
forlængelse af den almindelige husorden og vil først og fremmest skulle baseres på godt og 
respektfuldt naboskab. Med tanke på, at al etagebyggeri i dag indeholder velfungerende altan-
/terrasseløsninger, så er det ikke altanudvalgets vurdering, at støj vil blive et problem med tanke 
på den allerede flittige brug af gården samt AB Solholms beliggenhed centralt på Frederiksberg. 
 
Vedtægter 
I AB Solholms vedtægter er der ikke formuleret noget om opsætning af altaner, men det er 
altanudvalgets vurdering, at det kræver en vedtægtsændring. 
 
Brugerundersøgelse 
Hen over sommeren 2017 afviklede altanudvalget en spørgeskemaundersøgelse for at afdække 
interesse og forbehold fra AB Solholms andelshavere, herunder indsamle de spørgsmål som 
andelshaverne måtte have i relation til altanetablering. Den samlede svarprocent var på 71% af 
andelshaverne (88 ud af 124) og undersøgelsen affødte en lang række konstruktive 
tilbagemeldinger som har indgået i altanudvalgets arbejde. 
 
Vi glæder os til at arbejde videre med projektet. 
 
Med venlig hilsen 
Henrik, Else, Peter, Carsten, Jane 
Altanudvalget i AB Solholm 


