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Retningslinjer for udvendige bygningsforandringer på Sundby Brygge 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29. maj 2018. 

 

1. Baggrund 

Håndtering af ønsker om udvendige bygningsforandringer sker altid under hensyntagen til følgen-

de overordnede principper: 

• bevarelse af det arkitektoniske udtryk. Det er vigtigt at fastholde ejendommens arkitekto-

niske og ensartede udtryk både for vores dagligdag og i f. t. gensalgsværdi. Det skal 

undgås, at der gennemføres individuelle forandringer på de ydre konstruktioner/facader der 

medfører en ”Tivolisering” af ejendommen 

• hensyn til andre beboere. Vi bor så tæt på hinanden at alle ændringer på de ydre kon-

struktioner/facader potentielt vil kunne påvirke andre beboere i f. t. udsigtsforhold, privat-

sfære, solindfald, visuelle indtryk, lys, genskær og lign.  

• fællesudgifterne til vedligeholdelse og udskiftning af udvendige facader og konstruk-

tioner. Vedligeholdelse og fornyelse af alle udvendige konstruktioner/facader er fællesud-

gift. Derfor vil alle ændringer kunne påføre fællesskabet ekstra omkostninger i f. m. udførel-

se af vedligeholdelsesarbejder. 

 

Overholdelse af ovennævnte principper medfører 

• At alle ønsker om bygningsforandringer skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden 

gennemførelsen jf. vedtægternes § 24.1 og 24.2 

• At naboer har vetoret overfor gennemførelse af alle udvendige bygningsforandringer 

• At alle ekstraomkostninger til vedligeholdelse, udskiftning og reparation af udvendige byg-

ningskonstruktioner som følge af gennemførte bygningsforandringer, dækkes af den ejer 

hvor ændringer er foretaget. 

 

 

2. Forandringer af udvendige bygningskonstruktioner 

På nedenstående områder og kun på de nævnte kan bestyrelsen give dispensation til gennem-

førelse af udvendige bygningsforandringer under forudsætning af overholdelsen af nærværende 

retningslinjer.  

2.1 Udskiftning af altanglas 

Glas på altansider, der vender mod fjorden kan udskiftes til klart glas. Der skal anvendes samme 

type glas som er anvendt på de sider, der allerede er forsynet med klart glas. 

Glassider, der støder op til en naboaltan må ikke udskiftes. 



2.2 Vindafskærmninger 

Alle lejligheder på SB 11, tv. og CKV 31, th. kan montere vindafskærmning i klart glas mellem 

søjlerne som illustreret på bilaget.  

Inden der fastlægges retningslinjer for øvrige lejligheder med altaner, gennemføres en 

undersøgelse af mulighederne for at etablere vindafskærmninger, som opfylder de overordnede 

principper. 

Ved terrasselejligheden i SB nr. 7, st. th. kan der etableres vindafskærmning mod CKV i en højde 

af maks. 1.5 m (jf. bilaget). Bredden fastlægges efter nærmere aftale. Afskærmningen skal være i 

samme type og farve matteret glas som er anvendt på altanerne.  

2.2 Lamper og terrassevarmere 

Der kan vægmonteres supplerende lamper og terrassevarmere på altaner/terrasser. Såvel lamper 

som terrassevarmere skal være i en model og farve, der falder sammen med de konstruktioner, de 

monteres på d. v. s. hvide lamper/terrassevarmere på hvid baggrund.  

Fastgørelse til ovenfor liggende altan er ikke tilladt.  

Lyset fra lamperne skal være fokuseret imod eget område, så de ikke blænder 

2.3 Markiser 

Der kan etableres markiser på lejligheder, der ikke er afskærmet af en altan, og hvor markisen kan 

fastgøres på loftsiden i altannichen indenfor murværket. 

Markisen skal herudover opfylde følgende betingelser: 

• Bredde svarende til altannichen 

• Der skal anvendes et fuldt lukket kassettesystem med maks. højde og dybde på 20 cm 

• Udtrækningslængden må maks. svare til altandybden 

• Kvalitetsklasse svarende til f.eks. Brustor eller tilsvarende 

• Boksen skal være hvid 

• Dugen skal være ensfarvet. Bestyrelsen fastlægger farven 

• Være ansøgt og godkendt af kommunen  
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Retningslinjer for bygningsforandringer (tilføjelse) 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2. maj 2019 på baggrund af generalforsamlingen d. 10. april 

2019. 

 

Godkendelsesproces for altanglas og markiser 

 

På baggrund af generalforsamlingen d. 10. april 2019 har bestyrelsen på sit møde d. 02. maj 2019 

besluttet nedenstående opdaterede godkendelsesproces for udskiftning af altanglas og opsætning 



af markiser iht. de på generalforsamlingen d. 29. maj 2018 godkendte ”Retningslinjer for 

bygningsforandringer”. 

Udskiftning af altanglas 

• Altanglas der ikke opfylder retningslinjerne skal tilbageføres til oprindelig udformning. 

• Beboere, der ønsker at udskifte altanglas iht. retningslinjerne, sender en ansøgning pr. mail 

til bestyrelsen.  

• Bestyrelsen gennemfører herefter en nabohøring hos berørte beboere, udpeget af 

bestyrelsen. Det vil primært være beboere med altaner/terrasser skråt nedenfor ift. ansøger 

og i retning af fjorden 

• Bestyrelsen giver herefter tilladelse iht. retningslinjerne med mindre der er indkommet 

indsigelse fra berørte naboer 

• Udskiftning skal foretages af leverandøren BE Staal, så der ikke opstår garantiproblemer 

og skal være med samme type glas og ophæng, som altanerne er opført med.  

Markiser 

Opsætning af markiser skal ske iht.  den tinglyste designmanual for opsætning af markiser 

godkendt på generalforsamlingen d. 10. april 2019 og ejerforeningens vedtægter med tilhørende 

retningslinjer. 

Uanset behandlingen i bestyrelsen er ansøger overfor ejerforeningen fuldt ud ansvarlig for, at der 

bliver valgt en ophængningsmetode, som sikrer mod skader på bygninger eller andet.   

Ønskes rådgivning om dimensionering og konstruktion af ophængningsbeslag kan det ske ved 

henvendelse til NIRAS. Udgifter hertil er for egen regning. 

Det anbefales at beboere, der ønsker at opsætte markiser jf. retningslinjerne, koordinerer deres 

ansøgninger til såvel bestyrelsen som til myndighederne. 

Ansøgningerne til bestyrelsen skal indeholde en beskrivelse af den markise med tilhørende 

konstruktion, der ønskes opsat, samt leverandøren heraf. Desuden skal der fremsendes en målsat 

skitse, der viser placeringen af markisen i altannichen, og en skitse, der viser fastgørelsen til selve 

bygningskonstruktionen. 

Der gennemføres ikke nabohøring før opsætning. Det ændrer ikke på naboretten til at kræve 

markisen fjernet, hvis den er til gene. 

Vindafskærmninger 

Bestyrelsen foreslår nedenstående supplering af ”Retningslinjer for bygningsforandringer” 

vedrørende vindafskærmninger. 

Der kan ikke etableres nogen former for vindafskærmninger på altanerne/terrasserne tilhørende 

lejlighederne på SB 7-11 og CKV 31-35 undtagen SB 11, tv., CKV 31, th., SB nr. 7, st. th. samt evt. 

SB11, th. og CKV31, tv.  

Hvis der i lejlighederne SB11, th og CKV31, tv mellem mur og søjler kan etableres fleksible 

løsninger, der opfylder de overordnede principper, vil bestyrelsen ikke på forhånd være afvisende 

overfor at give tilladelse. 

For lejlighederne på CKV 39 og 41 kan der ikke etableres vindafskærmninger på altanerne mod 

CKV. Mht. mulighederne på fjordsiden har bestyrelsen endnu ikke taget stilling. 



 

  

Glasvæg 

SB 11, tv og CKV 31, th 

Bilag 



 

Eksempel på glasvæg til SB 11, tv og CKV 31, th  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vindafskærmning 
Sundby Brygge nr. 7, st. th. 


