
Supplerende Høring vedr. 
udvidelse af bevaringsværdi af K. 
B. Hallerne til også at omfatte det 
tidligere fredede svømmebassin

På baggrund af indsigelsesbehandlingen af lokalplanforslag 203 og Kommuneplantillæg 12 er det 
besluttet at sende lokalplanen i en supplerende 14 dages høring fra d. 2. maj til og med d. 15 maj 2016. 

Projektet er bearbejdet så afgrænsningen for den bevaringsværdige bebyggelse udvides til også at 
omfatte anlægget omkring svømmebadet. Svømmebadet opfattes som en del af K. B. Hallens anlæg og 
var tidligere en del af den fredede bebyggelse. Bassinet fremstår overordnet set som
ved opførelsen i 1936-38 og opfattes som en samlet del af anlæggets historiske struktur.

Her følger en redegørelse for hvordan man er nået frem til en SAVE-vurdering på 3 for K. B. Hallen-
bebyggelsen.  

I vurderingen er taget udgangspunkt af i den oprindelige vurdering fra 1994, hvor især anlæggets 
originalitet og markante hovedform blev vægtet højt. I dag har anlægget mistet en del af sin originalitet, 
pga. diverse nyere tilbygninger og ombygninger, og ligeledes er den markante hovedhal  gået tabt, 

I den oprindelige SAVE-vurdering blev der lagt vægt på, at anlægget er et godt eksempel på en funkis 
bygning og på Arkitekt Hans Hansens arbejde, den gennemførte detaljering, på den fine bymæssige 
sammenhæng med Peter Bangs Vej, et åndehul i en tæt bydel og det at bygningen er præmieret. Dette 
er alt sammen værdier som stadig findes. Desuden står anlægget mere velholdt end ved den oprindelige 
vurdering, hvorfor anlægget er tildelt en højere tilstandsværdi. 

K. B. Hallens vurdering:

Arkitektonisk værdi: 3 (Fin funkisfacade, gennemført detaljering.)Kulturhistorisk værdi: 2 (Præmieret, 
Arkitekt Hans Hansen og Ingeniør Christian Ostenfeld. Bevarede dele af den nedbrændte K. B. Hal.)

Miljømæssig værdi: 4 (Fin plads til Peter Bangs Vej, åndehul i tæt bydel.)

Originalitetsværdi: 5 (Delvist ombygget og tilbygget)

Tilstandsværdi: 3 

Bevaringsmæssig værdi: 3 (Specielt flot for sportsanlæg)
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RESUME AF INDKOMNE HØRINGSSVAR OG KOMMENTERING

Københavns Museum (KM)

 KM glæder sig over at By- og Miljøområdet foreslår at tildele svømmeanlægget en 
bevaringsværdi på 3 ligesom de eksisterende K. B. Haller.
! Tages til efterretning

 Der mangler beskrivelse af anlægget i lokalplanen under Bevaringsværdig Bebyggelse
! By- og Miljøområdet er enig i anbefalingen og følgende tekst tilføjes under afsnittet 
Bevaringsværdig bebyggelse: ’Bygningskomplekset afsluttes mod syd af et svømmebassin 
bygget samtidig og i samme arkitektur som K. B. Hallerne. Svømmebassinet opfattes derfor som 
en del af det samlede anlæg’.

 KM mener man bør nævne bassinet i billedteksten til luftfotoet fra 40’erne
! By- og Miljøområdet er enig i anbefalingen  og ’Svømmebassin’ skrives ind i billedteksten.

 KM undrer sig over at man kan muliggøre for en overdækning af svømmeanlæg når man 
samtidig vil sikre anlægget med en høj bevaringsværdi.
! By- og miljøområdet er af den overbevisning at man godt kan forene en eventuel overdækning 
af svømmebassinet samtidig med at man respekterer en bevaringsværdi på 3.  Det vurderes helt 
at bero på udførelsen som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. For By- og Miljøområdet er 
det det kulturhistoriske og funktionen i sammenhæng med K. B. Hallerne, der vægter højt i 
vurderingen. By- og Miljøområdet mener derfor ikke at lokalplanen skal forhindre en mulig 
overdækning.

 KM anbefaler at svømmebassinet nævnes i kommuneplantillægget.
! By- og Miljøområdet er enig i anbefalingen og Svømmeanlæg indføres i teksten under 
bevaringsværdi

Kjøbenhavns Boldklub (KB)
 KB mener ikke der er basis for at pålægge den tilbageværende bygningsmasse en SAVE 

kategori på 3.
! Overordnet er det kun bevarelsesværdien på svømmebassinet, der er i supplerende høring, 
hvorfor det kun er denne del af bevaringsværdien, der kommenteres. Den resterende del af 
bygningsmassen var i høring fra d. 2. februar. til d. 29. marts som en del af den ordinære 
lokalplanhøring. Der henvises derfor til ’Resume og kommentar af høringssvar’ vedr. vurdering af 
den overordnede bevaringsværdi.

K. B. Hallens vurdering i 2015
Arkitektonisk værdi: 3 (Fin funkisfacade, gennemført detaljering.
Kulturhistorisk værdi: 2 (Præmieret, arkitekt Hans Hansen og ingeniør Christian Ostenfeld. 
Bevarede dele af den nedbrændte KB hal.
Miljømæssig værdi:4 (Fin plads til Peter Bangs Vej, åndehul i tæt bydel.)
Originalitetsværdi: 5 (Delvist ombygget og tilbygget)
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Tilstandsværdi: 3 
Bevaringsmæssig værdi: 3 (Specielt flot for sportsanlæg)

 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.
! PÅ trods af de mange til- og ombygninger vurderes svømmebassinet at indgå med de andre 
haller som en samlet helhed og skal vurderes som et samlet anlæg. By- og Miljøområdet 
vurderer derfor at bevaringsværdien for det samlede anlæg af haller og svømmebassin er 
korrekt.

 Svømmebassinet er ikke en bygning og er separat placeret. Bygningerne omkring bassinet er 
som tilbygget indenfor de seneste 15 år.
! Ifølge byggelovens retspraksis er en bebyggelse er ikke blot bygninger, men også faste 
konstruktioner som hegnsmure, pergola, terrasser og dermed også svømmebad. Derfor kan et 
svømmebad godt klassificeres som bevaringsværdigt. Som en naturlig forlængelse af KBs haller 
er svømmebadet en del af det nu affredede bygningsanlæg og vurderes derfor at være en del af 
den samlede bebyggelse. By- og Miljøområdet vurderer derfor at der kan fastsættes en 
bevaringsværdi for det samlede anlæg indeholdende svømmebad.

 Svømmebassinets betonkonstruktion er 80 år gammel og er stærkt beskadiget.
! Svømmebassinet vurderes at indgå med de andre haller som en samlet helhed og skal 
vurderes som et samlet anlæg. Derfor er tilstandsværdien også vurderet ud fra et samlet hele 
hvilket betyder at svømmeanlæggets tilstand ikke ændrer på den overordnede vurdering af det 
samlede anlæg. By- og Miljøområdet vurderer derfor at tilstandsværdien og bevaringsværdien 
for det samlede anlæg af haller og svømmebassin er korrekt vurderet.

 Svømmebassinets tekniske anlæg, der er en integreret del af teknikbygningen kan ikke længere 
imødekomme de nye, skærpede krav, der stilles til vandbehandlingsanlæg. 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.
!I en fastsættelse af bevaringsværdien tages ikke stilling til øgede krav til drift og vedligehold. 
Men for at imødekomme skærpede miljøkrav umuliggør lokalplanen efter KBs eget ønske ikke 
en overdækning af svømmebadet, der dermed kan øge bassinets brug væsentligt således at 
bassinet også kan bruges ud over de varmeste sommermåneder.

 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.
! Med en SAVE værdi på 3 vil der i en byggesag og efter vurdering fra kommunalbestyrelsen, 
stadig være mulighed for fx at udforme en overdækning af svømmebassin i overensstemmelse 
med stedets karakter. Det er derfor By- og Miljøområdets vurdering at en bevaringsværdi på 3 
ikke umuliggør om- og tilbygninger af svømmebassin så længe det er funktionelt og æstetisk i 
overensstemmelse med stedets karakter og funktion.
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Landsforeningen for landskabs- og bygningsbevaring på Frederiksberg (FBLF)
 (FBLF) er enig i at svømmebadet medtages som bevaringsværdigt.

! Tages til efterretning.

 (FBLF) mener at Bevaringsværdien for svømmebadet skal indarbejdes i lokalplanet. 
! SAVE-Værdi 3 indarbejdes i lokalplanen og kommuneplantillæg til også at omfatte 
svømmebadet.

 (FBLF) mener at det bliver vanskeligt at bygge en overdækning, der sikrer at sammenhængen 
ikke går tabt. (FBLF) anbefaler derfor en fornyet høring skrives ind i lokalplanen såfremt der 
kommer et reelt ønske fra grundejer om at etablere en overdækning.
! By- og Miljøområdet vurderer at der med en SAVE værdi på 3 vil være hold i hvad der kan 
tillades på stedet.  Det er samtidig By- og Miljøområdets vurdering at man i en  byggesag og 
efter vurdering fra kommunalbestyrelsen, godt kan udforme en overdækning af svømmebassin i 
overensstemmelse med stedets karakter. Det vil dog i sidste ende komme an på en vurdering af 
et forslag. En overdækning af svømmebadet vil kræve dispensation fra § 6.1 og afstedkommer 
dermed en høring af projektet for nærområdet.

 (FBLF) gør opmærksom på en mur tegnet om svømmebadet på situationsplanen samt at der 
ikke er bestemmelser, der fastsætter udformningen af en mulig overdækning.
! På situationsplanen er angivet et muligt felt hvorindenfor der kan etableres bygningsmæssige 
elementer. Det er ikke nærmere defineret hvilke eller hvordan da det vil blive vurderet i en 
byggesag. Kortet er desuden ikke en del af kortbilagene hvorfor det mere anviser nogle felter og 
størrelser fremfor at angive konkrete rammer. En overdækning af svømmebadet vil kræve 
dispensation fra § 6.1 og afstedkommer dermed en høring af projektet for nærområdet samt en 
vurdering fra kommunalbestyrelsen og forvaltningens side.

 (FBLF) mener ikke at bestemmelsen om grønne tage skal gælde en eventuel overdækning af 
svømmebadet. 
! By- og Miljøområdet er enig i betragtningen om at en eventuel overdækning af svømmebadet 
ikke skal underlægges bestemmelsen om grønne tage, da konstruktionen til grønne tage vil virke 
for kraftig til anlægget og derfor ikke være tilpasset det omgivende miljø.

 (FBLF) mener der bør indarbejdes bestemmelser vedr. belysning af svømmebadet.
! By- og Miljøområdet vurderer at der ikke er grundlag for at indarbejde belysning af 
svømmebadet i lokalplanen. Det vil kræve et større vidensgrundlag og en bestemt hensigt med 
belysningen, hvilket forvaltningen ikke finder er til stede endsige er rimelig på lokalplanens 
detaljeringsniveau. 

Slots- og Kulturstyrelsen
 Har ikke indsendt høringssvar.


