
Fra: dittethye1@gmail.com [dittethye1@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 12-12-2017 20:07
Modtaget Dato: 12-12-2017 20:07
Vedrørende: Vesterbrogade 161-167/Rahbeks Allé 2a-2d - Naboorientering, J.nr.: 02.34.00-P19-288-15
Vedhæftninger: fblf Vesterbrogade 61_167 og Rahbeks Alle 2a_2d indsigelse 02.pdf

Hermed fremsendes indsigelse fra ”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg”.
 
Med venlig hilsen
FBLF v/
Ditte Thye
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FORENINGEN FOR  
BYGNING- OG LANDSKABSKULTUR 

PÅ FREDERIKSBERG (FBLF) 
 
 

v/ formand Ditte Thye, Pile Alle 43, 2000 Frederiksberg, tlf. nr. 25 47 31 52,  FBLFbevar@gmail.com 
 

Frederiksberg Kommune 
By og Miljøområdet 
Bygge-, Plan og Miljøområdet 
Rådhuset 
2000 Frederiksberg 
bbe@frederiksberg.dk 
 
      
 

Frederiksberg den 12. december 2017 
 

 
 
 
Vesterbrogade 161-167/Rahbeks Alle 2a-2d, Naboorientering, 
 J.nr.: 02.34.00-P19-288-15 
 
Med henvisning til indsigelsen af den 10.12.2017 fra ”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Fre-
deriksberg” (FBLF) blev ovennævnte byggesag drøftet i bestyrelsen den 11. 12. 2017. Bestyrelsens beslut-
ning blev, at foreningen ikke kan anbefale, at der på denne smukke etageejendom opsættes altaner mod 
vej og plads. 
 
Bestyrelsen fastholder derfor indsigelsen om, at der ikke bør meddeles byggetilladelse til altaner mod 
Rahbeks Allé samt på hjørnet af Vesterbrogade og Rahbeks Allé. Altanerne vil ødelægge vigtige bygnings-
detaljer og skabe en urolig facade, således at sammenhængen mellem de franske altaner og vinduerne 
bliver slørede. FBLF vurderer, at altanerne vil ødelægge etageejendommens arkitektoniske udtryk.  
 
 
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til, at der opsættes altaner mod gården. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
FBLF/v 
Ditte Thye 
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FORENINGEN FOR  
BYGNING- OG LANDSKABSKULTUR 

PÅ FREDERIKSBERG (FBLF) 
 
 

v/ formand Ditte Thye, Pile Alle 43, 2000 Frederiksberg www.byogland-frederiksberg.dk    
 

Frederiksberg Kommune 
By og Miljøområdet 
Bygge-, Plan og Miljøområdet 
Rådhuet 
2000 Frederiksberg 
bbe@frederiksberg.dk 
 
      
 

Frederiksberg den 10.12.2017 
 
 

Vesterbrogade 161-167/Rahbeks Alle 2a-2d, Naboorientering, 
 J.nr.: 02.34.00-P19-288-15 
 
”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har modtaget et brev af den 23. 
november 2017 fra Frederiksberg Kommune med forespørgsel om, hvorvidt FBLF har bemærkninger til at 
der opsættes altaner mod gaden på hjørnet af Vesterbrogade og Rahbeks Allé samt altaner mod gården.  
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 82 og udpeget som bevaringsværdig, med høj bevaringsværdi. 
 
Etageejendommen er tegnet af arkitekt Gunnar Juul Brask og opført i 1924. Det er en funktionalistisk byg-
ning med nyklassicistisk træk. Det er en etageejendom opført over et fast modulsystem med et vinduesfag 
som fast mål. Et tilsvarende modulsystem er der over de mange franske altaner.  
 
FBLF har gennemgået skitseprojektet og konstaterer, at ejeren søger om tilladelse til at opsætte 20 altaner 
mod Rahbeks Allé, 8 altaner på hjørnet af Vesterbrogade og Rahbeks Allé samt 19 altaner mod gården. Der 
er tale om altaner, som er designet specielt til denne ejendom. Der er gjort noget ud af altanbunden med 
de to tilbageliggende recesser, der modsvarer vinduesfelterne - og rækværket er foroven udformet med et 
særligt bånd. Altanbundene ser også ud til at gribe naturligt fat i gesimsen som en udposning. På det meget 
følsomme hjørne nøjes med nogle smallere altaner. I princippet er det et altanprojekt, der kan virke som 
forbillede for andre altanprojekter, hvor foreningen alt for ofte ser altaner ”i metermål” uden 
sammenhæng med den bygning, som altanerne opsættes på. 
 
Samtidig har Kulturarvsstyrelsen udpeget denne ejendom som ”dansk kulturarv” med høj bevaringsværdi. 
 
Der har været drøftelser i bestyrelsen omkring opsætning af nye altaner på denne ejendom. Nogle vur-
derer, at dette projekt bør tillades, som et forbillede for andre ejere af etageejendomme, hvis beton-
bundene får samme farve som gisimser og vinduesindfatninger. Andre i bestyrelsen vurderer, at det vil 
være ødelæggende for bygningens arkitektoniske udtryk, at opsætte altaner til erstatning for nogle af de 
franske altaner, som bygningen er kendt for. Der er møde i bestyrelsen mandag den 11. december, hvor 
denne byggesag vil blive drøftet, tirsdag den 13. december vil foreningens beslutning blive fremsendt til 
Frederiksberg Kommune. 
 
 
Umiddelbart gør FBLF indsigelse mod, at der etableres altaner mod Rahbeks Allé og på hjørnet af Rahbeks 
Allé og Vesterbrogade. Altanerne vil ødelægge vigtige bygningsdetaljer. FBLF vurderer, at denne ændring vil 
ødelægge etageejendommens arkitektoniske udtryk, idet bygningen fremstår oprindelig.   
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