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Københavns Kommune 
Bygge- og Teknikforvaltningen 
Plan og Arkitektur 
Søndre Byplankontor 
Rådhuspladsen 77 
1550 København V. 
 
Att.: Jytte Toft (tlf. 33 66 13 83) 
 
 

København V. d. 12. maj 2004 
 
 
 
Vedr.:  Montering af altaner på ejendommen, beliggende Krusågade 35 (tv), 

1719 København V. Matr. nr. 1386, ejerlav .: Udenbys Vester Kvarter, 
København. 

 
Iht. behagelig telefonsamtale dagsdato, sendes hermed lidt om projektet.  
 
Projektet 
Altanerne fremstilles i varmforzinket stål og pulverlakeres og monteres direkte på 
facaden – evt. suppleret med skråstivere. 
 
Eksisterende vindue i venstre side demonteres og der etableres et dørhul, hvori der 
monteres ny indadgående dobbeltdør.  
 
Altanerne sikres med værn iht. BR-95 pkt. 4.3.6 
 
Godkendelse fra ejerforeningen 
Opsætning af altaner var til afstemning på ejerforeningens ordinære 
generalforsamling d. 14. april 2004. Forslaget blev vedtaget (se bilag).  
 
Supplerende oplysninger: 
Ingeniørprojekt vedr. bærende konstruktioner og statiske beregninger indsendes 
senere. 
 
 
Vi anmoder venligst om en snarlig behandling af sagen, da det ikke er muligt at få en 
altanleverandør, til at afgive tilbud, før vi har en godkendelse fra kommunen.  
 
Det vil dog ikke være muligt at indsende ingeniørberegninger, før vi har modtaget et 
tilbud, da leverandøren først da, vil oplyst altanernes egenvægt.  
 
Arbejdet vil selvfølgelig ikke bliver påbegyndt, før at alle ’’at’’ punkterne i en evt. 
byggetilladelsen er blevet indarbejdet mv. i projektet.   
 
Såfremt yderligere oplysninger ønskes til sagens behandling, bedes De kontakte 
undertegnede på tlf. 3323 7810 / 2295 5052, eller i dagtimerne 4366 0822 AK83 
arkitektkontoret A/S.  
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Med Venlig hilsen  
 
 
 
 
Thomas Sørensen  
Bygningskonstruktør MAK  
 
 
 
 
Bilag i 3. eksemplar.: 
AR200 af 12.05.04, fremtidig forhold, Facade mod Krusågade, med altaner. 
Billede af ejendommen, faktiske forhold (lodret) 
Billede af ejendommen, faktiske forhold (vandret) 
Billede af ejendomme, påsat altaner. (murværket bagved er pudset, og ikke som 
vist). 
 
 
 
Bilag i 1. eksemplar.: 
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004. (forslaget stilles). 
Referat fra Ordinær generalforsamling, onsdag, den 14. april 2004. (forslaget 
vedtages). 
 


