
 

 

Eksempel på forslag vedr. etablering af altaner 
 
 
Bestyrelsen for andelsboligforeningen ønsker bemyndigelse til, i samarbejde med altanudvalget og 
foreningens juridiske og tekniske rådgiver, at etablere altaner for de andelshavere, som måtte ønske 
det, forudsat at dette er teknisk muligt.  
 
Det forudsættes, at alle udgifterne i projektet udelukkende deles mellem de andelshavere, der får 
altan. Altanprojektet finansieres ved optagelse af et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag. Det er 
udelukkende de andelshavere, som ønsker altan, der vil blive opkrævet et altantillæg, som 
modsvarer ydelsen på lånet.  
 
Budgetrammen for etablering af eksempelvis 105 stk. altaner udgør kr. 15.433.797, jf. vedlagte 
oversigt over anskaffelsessum og finansieringsplan udarbejdet af Sven Westergaards 
Ejendomsadministration A/S den 30. maj 2018. Beløbet vil variere, alt efter hvor mange altaner der 
skal monteres. 
 
I forlængelse af foreningsvedtægtens § 9 foreslår bestyrelsen, at der tilføjes følgende tekst:  
 
” I forbindelse med andelsboligforeningens opsætning af altaner, skal de andelshavere, som får 
eksklusiv brugsret til en altan, betale et "altantillæg". Altantillægget fastsættes ved byggesagens 
afslutning, svarende til ydelsen på et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag. Altantillægget 
opkræves i hele lånets løbetid. Altantillægget halveres herefter, hvor altantilægget vil blive hensat 
til fremtidig vedligeholdelse af altanerne.” 
 
I forlængelse af foreningsvedtægtens § 10 foreslår bestyrelsen, at der tilføjes følgende tekst:  
 
”I medfør af vedtaget altanprojekt, oprettes til formålet en vedligeholdelseskonto udelukkende til 
brug for vedligehold af altanerne. Det er alene de andelshavere, som har altan, der betaler et 
månedligt tillæg hertil på kr. 20 med forbehold for en årlig regulering heraf. Tillægget vil blive 
opkrævet sammen med boligafgiften.” 
 
Altan- og vedligeholdelsestillæg vil først blive opkrævet, når godkendt byggeregnskab foreligger og 
altanen kan tages i brug.  
 
I forlængelse af foreningsvedtægtens § 11 foreslår bestyrelsen, at der tilføjes følgende tekst:  
 
”I medfør af vedtaget altanprojekt, kan foreningen opsætte altaner for de andelshavere, som måtte 
ønske det, forudsat at det er teknisk muligt. Bestyrelsen skønner i samarbejde med administrator, 
hvorvidt der er tilstrækkelige tilmeldte andelshavere, for at gennemføre altanprojektet.” 
 
 
Forudsætninger for projektet:  
Prisen pr. altan afhænger af, hvor mange andelshavere, der tilslutter sig projektet. De andelshavere, 
som ønsker altan, skal tilmelde sig projektet ved at underskrive et uigenkaldeligt tilsagn og der vil 
blive fastsat en frist for bindende tilmelding. 
 
 



 

 
 
Udgiften til fremtidig vedligeholdelse af altanerne vil alene påhvile de andelshavere, der har fået 
altan. Der vil blive opkrævet et månedligt tillæg til vedligehold af altanerne og dette beløb vil blive 
indsat på en særskilt konto. Det månedlige beløb vil være i størrelsesordenen af kr. 20 med 
forbehold for en årlig regulering heraf.  
 
Projektet omfatter ikke indvendige arbejder, såsom efterfølgende eventuelle malerarbejder.  
 
Det er andelsboligforeningen, som ejer altanerne, og disses værdi vil derfor indgå i 
andelsboligforeningens ejendomsvurdering. De enkelte andelshavere, som har altan vil derfor ikke 
kunne tillægge altanens værdi som en forbedring til andelsværdien ved overdragelse af lejligheden.  
 
Forslaget kræver 2/3 flertal ifølge vedtægternes § 26. 
 
København, den 30. maj 2018 
Bestyrelsen for A/B Solholm 


