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Frederiksberg Kommune     
Bygge- og Bolig 
Teknisk Direktorat 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg  
  
 14. december 2016 
 

Sag nr. 16036 
 
 
ARKITEKTANDRAGENDE TIL HOVEDBYGGETILLADELSE 
 
 
Vedr.: EF Harsdorffsvej 6B 
 Matr. nr.: 21r, Frederiksberg 
 
 
På vegne af EF Harsdorffsvej 6B, 1874 Frederiksberg C, søger vi hermed om tilladelse til at opsætte 
altaner på ovennævnte ejendom. 
 
Der ønskes i denne sag parallel sagsbehandling med samtidig indsendte sag på Harsdorffsvej 6A, 
Matr. nr.: 21fs, da vi af praktiske grunde ønsker at udføre de to projekter samtidig. 
 
I første omgang ansøges om en arkitektonisk godkendelse og vi vil efterfølgende, når denne 
foreligger, indsende konstruktionsprojekt med statiske beregninger fra ingeniørafdelingen og 
anerkendt statiker for ansøgning om endelig byggetilladelse. 
 
Altanerne opsættes på gårdside og har følgende opbygning: 
 
5 stk. altaner i størrelse dybde x længde: 1500 x 3700 mm, heraf 1 stk. altan med trappe ned til gård. 
4 stk. nye hjørnealtaner i størrelse dybde x længde: 1200/1700 x 4400 mm. Erstatter eksisterende 
altaner. 
 
I alt 9 altaner. 
 
 

 Ophængningsmetoden er indspændt konstruktion i facaden/etagebjælkerne, samt oplægning 
på vinkeljern. 
Eksisterende bærende konstruktioner for hjørnealtaner der nedtages genanvendes ikke. 

 
 Altanrammen udføres som varmgalvaniseret stålprofil. 

 
 På altanrammen udlægges hårdttræsgulv af typen Cumaru med fald mod forkant hvor 

regnvand drypper af.  
 

 Altanundersiderne beklædes med en hvid plade. 
 

 Galvaniseret stålrækværk udføres i udseende som klassisk/standard rækværk med lodrette 
balustre i rundstål ø12 i en ramme af firkantsrør. Rækværket placeres udenpå altanrammen. 

 
 Rækværket & bundramme udføres i varmgalvaniseret stål og vådlakeres i grøn ral 6009 el. 

antracit ral 7016. 
 

 Håndliste i hårdttræ af sorten Jatoba. 



    
    

Kontech A/S                       Tel.: 36 46 42 60                                      CVR. nr.: 29 22 24 01 
Hammerholmen 48 A                       salg@kontech.dk 
DK-2650 Hvidovre                       www.kontech.dk 

 
 Dørene som monteres i eksisterende vindueshuls bredde, vil være opdelt som eksisterende 

vinduespartier i samme kulør som eksisterende. 
 
 
 
Ved spørgsmål til det fremsendte materiale, ret venligst henvendelse til undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Morten Schmidt Sørensen 
  
Mobil.: +45 5148 9272 
E-mail.: morten@kontech.dk 
 
 
Bilag:  Plan-, Snit- & facadetegninger eksisterende forhold 

Plan-, Snit- & facadetegninger fremtidige forhold  
Fuldmagt fra andelsboligforeningen. 
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