
Isætning af ekstra vinduer 
Grundejerforeningen Slotsdalen har i april 2012 fået Hørsholm Kommunes tilladelse til isætning af 
ekstra ovenlysvinduer i tage. For alle hustyper er det nu muligt at sætte ekstra vinduer i tagfladen, 
såfremt man følger nedenstående. Beskrivelse af vinduestyper og placering er også beskrevet her. 
 
  
A-huse (type A1 og A2) 
Der er mulighed for vinduer følgende steder i tagfladen mod vest: 

 et ekstra vindue i badeværelset 

 erstatning af det eksisterende vindue over trapperum mod vest med et større j.fr. nedenfor 

 et ekstra vindue i det sydvestlige værelse. 
 
Der kan vælges et eller flere af de mulige vinduer, man behøver således ikke isætte alle tre.  
 
Vinduer skal opfylde størrelseskravet (type M06, karmmål 78 x 118 cm) og skal placeres i højden, så 
overkanten af vindue sidder 7 sten fra tagryggen. Ekstra vinduer i badeværelse/værelse placeres, så 
det sidder 4 sten fra gavl. Se tegninger for yderligere beskrivelse fra den oprindelige ansøgning her. 
 
Hvis man ønsker størst muligt lysindfald anbefales at vinduer isættes med lysningspaneler med 
vandrette og lodrette paneler Velux type LSC (over trappe) og i badeværelse med lysningspanel type 
LCS med skunkvægselement type LEI og vindueshylde type LFI.  
 

 
B-huse (type B1 og B2) 

Der er mulighed for isætning af ét vindue i tagfladen mod øst: 
 et ekstra vindue i tagflade over glasvindfang/gang, så der enten kan komme lys på evt. 

etableret hems eller mere lys i fordelingsgangen (sidstnævnte kræver gennembrydning af 
betondæk). 
 

Vindue skal opfylde størrelseskravet (type M06, karmmål 78 x 118 cm) og skal placeres i højden, så 
overkanten af vindue sidder 7 sten fra tagryggen. Vinduet placeres, så det sidder midt for vindfang. 
Se tegninger for yderligere beskrivelse fra den oprindelige ansøgning her.  
 
Evt. gennembrydning af betondæk i B-huse sker på den enkelte ejers eget ansvar og kræver 
styrkeberegning. 
 

  
C-huse (type C1 og C2) 
Der er mulighed for isætning af ét ekstra vindue i tagfladen mod øst: 

 et ekstra vindue i tagflade over trapperum, der kan give lysindfald over trappen/gang i 
stueetagen. 
 

Vindue skal opfylde størrelseskravet (type F06, karmmål 66 x 118 cm) og skal placeres i højden, så 
overkanten af vindue sidder i 8 sten fra tagryggen, så overkanten flugter med de øvrige vinduer. 
Vinduet placeres, så det sidder 4 sten fra gavl/skel mellem husene. Se tegninger for yderligere 
beskrivelse fra den oprindelige ansøgning her. 
 
 
 
Den 28. maj 2012 
Bestyrelsen 
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