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Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg 

Orientering vedr. opfølgning på undersøgelse af mulighed for at indføre et 

altantilsyn 

Som opfølgning på kommissorium for undersøgelse af muligheder for at mindske ri-

siko for fremtidige altankollaps (bilag 1) fremsendes til udvalgets orientering Bolig- og 

Planstyrelsens opsamling på undersøgelserne (bilag 2) samt de to baggrundsrapporter 

fra hhv. Teknologisk Institut (bilag 3) og BUILD (bilag 4). 

Til udvalgets orientering har jeg – på baggrund af møde med boligordførerne den 22. 

september 2021 i Indenrigs- og Boligministeriet – besluttet, at der ikke arbejdes vi-

dere med at indføre en tilsynsordning for altaner. 

En tilsynsordning ville således være forbundet med betydelige økonomiske konsekven-

ser, og det må samtidig forventes, at en tilsynsordning ville blive bureaukratisk og ad-

ministrativ tung. Et tilsyn ville heller ikke nødvendigvis medføre et højere sikkerheds-

niveau, da vedligeholdelsespligten for altaner allerede følger af den eksisterende lov-

givning. 

På den baggrund iværksættes der ikke yderligere tiltag vedrørende en tilsynsordning 

for altaner. Der vil dog blive igangsat en målrettet informationsindsats om vedligehol-

delsespligt, ansvar og rettigheder over for bygningsejere, lejere og kommunerne som 

bygningsmyndighed. Der vedlægges kopi af breve sendt til de relevante organisationer 

(bilag 5-9). Derudover har Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet en informationspjece 

(bilag 10) og oprettet en temaside om altaner, der blandt andet indeholder visuelle ek-

sempler på, hvilke tegn på altanskader man skal være særligt opmærksom på. 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 

Bilag: 

• Bilag 1: Kommissorium for undersøgelse af muligheder for at mindske risiko 

for fremtidige altankollaps 

• Bilag 2: Opsamling fra Bolig- og Planstyrelsen 

• Bilag 3: Rapport fra Teknologisk Institut 
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• Bilag 4: Notat fra BUILD 

• Bilag 5: Til Lejernes Landsorganisation 

• Bilag 6: Til EjendomDanmark 

• Bilag 7: Til Danske Udlejere 

• Bilag 8: Til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation 

• Bilag 9: Til Kommunernes Landsforening 

• Bilag 10: Informationspjece fra Bolig- og Planstyrelsen 


