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Forslag til Lokalplan 203 For en ny K.B. Hal, j. nr. 01.02.05-K04-1-16 

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har modtaget et brev fra Frederiks-

berg Kommune dateret den 28. april 2016 med oplysning om, at der er sket ændringer i det lokalplanfor-

slag, der blev fremsendt i offentlig høring i perioden frem til den 29. marts 2016. Det nye lokalplanforslag 

har udvidet afgrænsningen for den bevaringsværdige bebyggelse til at omfatte anlægget omkring svømme-

badet. 

 

Det er positivt, at lokalplanforslaget fremsendes i fornyet høring og foreningen vurderer, at det er vigtigt, at 

anlægget omrking svømmebadet også udpeges som bevaringsværdig.  

 

FBLF har gennemgået lokalplanforslaget. Det fremgår ikke af lokalplanforslaget, at svømmebassinet også 

vurderes som gruppe 3 i SAVE-registreringen, dette vil foreningen anbefale indarbejdes i lokalplanforslaget. 

FBLF vurderer, at det er vigtigt ved udpegningen, at svømmebassinnet ikke vurderes som ”et bevarings-

værdigt hul i jorden” men at udpegningen af svømmebassinnet også skyldes sammenhængen med bevarel-

sen af det rekreative ”rum”, som bassinnet er en del af. Det er også et stykke kulturhistorie, at badning kan 

foregå i alt slags vejr og at det drejer sig om ”en sund sjæl i et sundt legeme”, jf. kaptajn Jespersen. 

 

FBLF gør indsigelse imod, at svømmebassinnet kan overdækkes uden krav til placering, materialevalg eller 

arkitektonisk udtryk. FBLF vurderer, at en overdækning vil ødelægge bassinnets sammenhæng med den 

bevaringsværdige oprindelige bygning og det rekreative anlæg, som svømmebassinnet er en del af. For-  

eningen vurderer, at det er vanskeligt, at opføre en bygning så transparent, at sammenhængen ikke går 

tabt. Foreningen anbefaler, at det indarbejdes i lokalplanen, at en evt. overdækning skal fremsendes i 

fornyet høring, hvad angår arkitektonisk udformning, materialevalg og placering, inden der kan tages 

endelig stilling til en evt. overdækning af svømmebassinnet. 

 

FBLF gør opmærksom på, at det fremgår på side 9 i Redegørelsen, at der opføres en mur på 2 sider af svøm-

mebassinnet og det fremgår på side 10 i Redegørelsen, at der skal være mulighed for en overdækning af 

det eksisterende svømmebassin. Det fremgår ikke af lokalplanens bestemmelser, at der skal være mulighed 

for at overdække svømmebassinnet, hvordan et evt. tag over svømmebassinnet udformes eller materiale-

valget. Det er derfor ikke muligt at tage stilling til dette byggeprojekt.  

 

FBLF gør endvidere indsigelse mod, at en evt. overdækning over bassinnet skal beklædes med grøn beplant-

ning jf. lokalplanens bestemmelse § 6 stk. 10. Foreningen vurderer, at en grøn beplantning på overdæk-

ningen er et fremmedelement og derfor ikke tilpasset det miljø, svømmebassinnet indgår i. 

 

Herudover gør FBLF indsigelse mod, at det ikke fremgår, hvorvidt der skal etableres udendørs belysning ved 

svømmebassinnet. Foreningen anbefaler, at det indarbejdes i lokalplanen, at evt. belysning ved bassinnet 

skal ske som lave steler med nedadrettet lyskilde. 
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FBLF deltager gerne i et møde omkring udformningen af en evt. overdækning af svømmebassinnet. 

 

Med venlig hilsen  

 

FBLF v/ 

Ditte Thye 

 

 

 

 

 

 

 


