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Supplerende høring - forslag til lokalplan 203 på Frederiksberg

KB mener ikke der er basis for at pålægge den tilbageværende bygningsmasse en SAVE 
kategori på 3.

Af de udvendige facader på den bestående bygningsmasse er mere end 80 % enten 
renoveret, ombygget eller tilføjet. 

På den østlige facade er det under 5%, der fortsat fremstår med samme udtryk som i 1938. 
Mod vest er det alene facaden ved Pejsesalen, der er bevaret. Den øvrige facade er enten 
ombygget eller tilbygget med bl.a. en metalbygning.

Særligt skal bemærkes, at hele bygningsmassen omkring svømmebassinet er tilbygget det 
oprindelige anlæg. Teknikhuset stod i 1938 som en separat bygningsdel. Teknikhuset er nu 
en integreret del af bygningsmassen.  På den vestlige side af svømmebassinet er fitness-
lokalerne tilbygget og ombygget.

Selve svømmebassinet var en del af den oprindelige fredning med begrundelse i 
fredningsværdierne på den oprindelige KB Hal og sammenhængen hermed. Efter 
halbranden blev anlægget affredet, da det skønnedes at det tilbageværende anlæg ikke 
havde en selvstændig fredningsværdi. Svømmebassinet er ikke en bygning og er separat 
placeret. Og bygningerne omkring bassinet er som ovenfor nævnt tilbygget indenfor de 
seneste 15 år.

Det er dertil et faktum, at svømmebassinets betonkonstruktion er 80 år gammel og stærkt 
beskadiget.  Fortsat vedligehold af konstruktionen er uforholdsmæssig dyr og teknisk 
vanskelig. Bassinet burde ideelt set nedrives og et nyt etableres. Det er ligeledes bekendt, at 
svømmebassinets tekniske anlæg der er en integreret del af teknikbygningen ikke længere 
kan imødekomme de nye, skærpede krav, der stilles til vandbehandlingsanlæg. 



Side 2 af 2

Teknikhuset indeholdende det indbyggede sandfilter står derfor ligeledes overfor en total 
renovering (nedrivning og opbygning). Øvrige tekniske installationer skal også udskiftes for 
at imødekomme de skærpede miljøkrav.

Bassinets nødlidende tilstand har en naturlig sammenhæng med KBs ønske om i forbindelse 
med den ny lokalplan at få tilladelse til at om- og nybygge på klubbens anlæg omkring 
svømmebassinet.

På baggrund af ovennævnte mener KB overordnet ikke, at basis for en SAVE kategori 3 
vurdering af det restende anlæg i almindelighed er til stede – og i særdeleshed ikke for 
svømmebassinet.
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