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1. Praksis vedrørende vinduesudskiftning 2010. 

 

 

1 

 

Praksis for udskiftning af vinduer på Frederiksberg 2010 i områder med bevarende lo-

kalplan 

 Vinduer uden sprosser Facadevis udskiftning Partiel udskiftning  

 

 Gadefacaden 

 

 

 

Kan udskiftes til nye fabriks-

fremstillede trævinduer, der 

ligner de oprindelige i opdeling 

og udseende, uden dette dog 

er gennemført ud i yderste de-

talje.  

Vinduerne kan udskiftes til ter-

movinduer udformet som dan-

nebrogsvinduer uden hjørnebånd 

og kitfals. 

Vinduerne skal være fremstillet 

af samme materiale som de op-

rindelige. 

 

 

 

 

 

 

 

Kan udskiftes til vinduer, der lig-

ner de oprindelige/ eksisterende 

fuldstændigt. 

F.eks  enkelt lag glas med kitfals 

og hjørnebånd, men med koble-

de rammer isat termoruder. 

 

 Gårdfacaden Kan udskiftes til nye fabriks-

fremstillede trævinduer, der lig-

ner de oprindelige i opdeling og 

udseende, uden dette dog er 

gennemført ud i yderste detalje.  

Vinduerne kan udskiftes til ter-

movinduer udformet som dan-

nebrogsvinduer uden hjørnebånd 

og kitfals. 

Vinduerne skal være fremstillet 

af træ eller træ/alu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kan udskiftes til nye fabriks-

fremstillede trævinduer, der lig-

ner de oprindelige i opdeling og 

udseende, uden dette dog er 

gennemført ud i yderste detalje.  

Vinduerne kan udskiftes til ter-

movinduer udformet som dan-

nebrogsvinduer uden hjørnebånd 

og kitfals. 

Vinduerne skal være fremstillet 

af træ eller træ/alu. 
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 Vinduer med sprosser Facadevis udskiftning Partiel udskiftning  

 

 Gadefacade Kan udskiftes til vinduer, der lig-

ner de oprindelige/eksisterende 

fuldstændigt. 

F.eks  enkelt lag glas med kitfals 

og hjørnebånd, men med koblede 

rammer isat termoruder. 

 

Enkelt vandret sprosse i det store 

nederste vinduesfag: tiladt ude-

ladt. 

2 vandrette sprosser i det neder-

ste vinduesfag: skal bibeholdes 

 

 

 

 

 

 

 

Kan udskiftes til vinduer, der lig-

ner de oprindelige/ eksisterende 

fuldstændigt. 

F.eks  enkelt lag glas med kitfals 

og hjørnebånd, men med koble-

de rammer isat termoruder. 

 

Enkelt vandret sprosse i det sto-

re nederste vinduesfag: tiladt 

udeladt. 

2 vandrette sprosser i det ne-

derste vinduesfag: 

skal bibeholdes. 

 

 

 

 

 

 

 Gårdfacaden 

 

 

Som Gadefacaden: 

Kan udskiftes til vinduer, der lig-

ner de oprindelige/ eksisterende 

fuldstændigt. 

F.eks  enkelt lag glas med kitfals 

og hjørnebånd, men med koblede 

rammer isat termoruder. 

 

Enkelt vandret sprosse i det store 

nederste vinduesfag: tiladt ude-

ladt. 

2 vandrette sprosser i det neder-

ste vinduesfag: skal bibeholdes. 

 

 

 

Som Gadefacaden: 

Kan udskiftes til vinduer, der lig-

ner de oprindelige/ eksisterende 

fuldstændigt. 

F.eks  enkelt lag glas med kitfals 

og hjørnebånd, men med koble-

de rammer isat termoruder.  

 

Enkelt vandret sprosse i det sto-

re nederste vinduesfag: tiladt 

udeladt. 

2 vandrette sprosser i det ne-

derste vinduesfag: skal bibehol-

des. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vinduesudskiftning i områder UDEN bevarende lokalplan Frederiksberg 2010 

 Ovenstående regelsæt 1 tilstræbes praktiseret, også i områder uden bevarende lokalplan. 

 


