
Fra: ji@io.dk [ji@io.dk]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 19-03-2021 12:36
Modtaget Dato: 19-03-2021 12:36
Vedrørende: 02.34.02-P19-160-20

Ingen indvendinger fra Bakkegårds Allé 20, 1th.  Ebbe Iversen

 



Fra: Jill Iversen [iversenj2@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 24-03-2021 18:44
Modtaget Dato: 24-03-2021 18:44
Vedrørende: 02.34.02-P19-160-20

Ingen indvendinger fra os.  Mvh  Jill

Jill Iversen
Bakkegårds Allé 20, 1th
1804 Frederiksberg C
20663540



Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [indgaaende@prod.e-boks.dk]
Til: Borgerservice@frederiksberg.dk [borgerservice@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 25-03-2021 04:01
Modtaget Dato: 25-03-2021 04:01
Vedrørende: BBE [Autotitel=2021A03A24A23B36B36B644433] CPR: 

Emne: SV: Brev fra Frederiksberg Kommune 
##DKALDialogtraad=2021A03A24A14B53B59B630348## 
----Oprindelig meddelelse---- 
Fra: BBE, Frederiksberg Kommune 
Sendt: 24-03-2021 
Emne: Brev fra Frederiksberg Kommune 

Vedrørende Sagsnr:02.34.02-P19-160-20 har jeg ingen bemærkninger. 
Med venlig hilsen 
Vagn Leire 



Fra: annemarie.kappelgaard@gmail.com [annemarie.kappelgaard@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 05-04-2021 19:01
Modtaget Dato: 05-04-2021 19:01
Vedrørende: Indsigelse mod opsætning af altaner på Bakkegårds Alle 14-16

Til By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune.
 
Indsigelse mod opsætning af altaner. Sagsnr: 02.34.02-P19-160-20
 
Undertegnede protesterer hermed mod opsætning af 2 betonaltaner (R1 og R2) på anden sal mod gade på Bakkegårds Alle 14-16. Altanerne vil
ødelægge bygningens godt 100 gamle facade, der er et ��eksempel på tidens borgerlig byggestil og derfor bør bevares uændret.
 
Med venlig hilsen,
 
Anne-Marie Kappelgaard
Senior Medical Director; Associated Professor University of Aarhus
Pile Alle 27, 1.004
2000 Frederiksberg



Fra: Irene Holse [holseirene@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 05-04-2021 16:06
Modtaget Dato: 05-04-2021 16:06
Vedrørende: Nabohøring vedr altaner mod gaden på Bakkegårds Alle 14-16, jf j.nr 02.34.02-P19-160-20

Jeg ønsker at udtale mig imod det forelagte projekt på Bakkegårds Alle 14-16 om bl.a etablering af 3 altaner mod gaden, da det vil
medføre en væsentlig forringelse af de klassiske facaders nuværende udformning på de omhandlede huse og gadens i øvrigt
klassiske husrækker, som skaber en harmonisk sammenhæng. 

Facaderne på Bakkegårds Alle 14-16 er meget enkle i sine udformninger med sandstenslignende indramninger, facadebånd og
dekorationer. De påtænkte altaner vil i vidt omfang forvirre og forstyrre helhedsindtrykket og fremstå som fremmedelementer på de
klassiske facader. 

Kvarteret er netop karakteriseret ved udelukkende at bestå af huse, som har bevaret den oprindelige konstruktion. Det er meget
værdifuldt at bevare dette helhedsindtryk for det enkelte hus og ikke mindst for sammenhæng og helhedsindtryk i gadens husrækker.
Disse arkitektoniske helhedsindtryk skal ikke gå tabt på grund af tidens altanmodedille. 

Opsætning af altaner mod gårdsiden på Bakkegårds Alle 14-16 har jeg ikke bemærkninger til. 

Med venlig hilsen 

Irene Holse 
Bakkegårds Alle 13, 3.th, 
1804 Frederiksberg C 

Sendt fra min iPad



Fra: frode@greisen.net (Pi-Web) [frode@greisen.net]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 04-04-2021 14:23
Modtaget Dato: 04-04-2021 14:23
Vedrørende: 02.34.02-P19-160-20

Att.: Rune Brorsen

Tak for invitation til nabohøring vedr. opsættelse af altaner på Bakkegårds Allé, sagsnr. 02.34.02-P19-160-20.

Her en udtalelse fra en nabo. 

Der er i Bakkehuskvarteret i dag ingen påsatte altaner fra nyere tid, og jeg tillader mig at håbe på, at det bliver ved med at være
sådan. Fordi dette  ommråde (bortset fra et enkelt nyere hus) har et gennemgående autentisk og homogent udtryk, som vil blive
udfordret af synlige moderniseringer som påsatte altaner. I øvrigt kan man anføre, at de foreslåede altanerne er til særlig gene set
fra Halls Allé, fordi borgere, som kommer fra Halls Allé mod Bakkegårds Allé, har kig direkte mod bygningen Bakkegårds Allé 14-
16. Det samme gælder fodgængere, som kommer fra Rahbeks Alle.

Altaner mod gårdsiden er, synes jeg, derimod en udmærket idé. Altaner mod gårdsiden kan være større og mere anvendelige.
Altaner mod gårdsiden behøver ikke tage hensyn til facadeæstetik og gadeharmoni. 

Dette er altså en henstilling til, at der ikke gives dispensation til lokalplan 82, afsnit 3 om bebyggelsens ydre fremtræden.

Med venlig hilsen
Frode Greisen
beboer på Rahbeks Allé



Fra: Line Rosenvinge [rosenvingeline@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 03-04-2021 17:50
Modtaget Dato: 03-04-2021 17:50
Vedrørende: Sagsnr. 02.34.02-P19-160-20 nabohøring vedr. opsættelse af altaner på Bakkegårds Allé

Att.: Rune Brorsen

Tak for invitation til nabohøring vedr. opsættelse af altaner på Bakkegårds Allé, sagsnr. 02.34.02-P19-160-20.

Her en udtalelse fra en nabo. 

Der er i Bakkehuskvarteret aktuelt ingen påsatte altaner fra nyere tid, og jeg tillader mig at håbe på, at det bliver ved med at være
sådan. Hvorfor? Fordi denne 'lille lomme' har et gennemgående autentisk og homogent udtryk, som udfordres af synlige
moderniseringer (som påsatte altaner). I øvrigt kan man anføre, at de foreslåede altanerne er til særlig gene set fra Halls Allé, fordi
borgere, som kommer fra Halls Allé mod Bakkegårds Allé, har kig direkte mod bygningen Bakkegårds Allé 14-16. 

Altaner mod gårdsiden er, synes jeg, derimod en mægtig fin idé. Altaner mod gårdsiden kan være større og mere anvendelige.
Altaner mod gårdsiden behøver ikke tage hensyn til facadeæstetik og gadeharmoni. 

Dette er altså en henstilling til, at der ikke gives dispensation til lokalplan 82, afsnit 3 om bebyggelsens ydre fremtræden.

Med venlig hilsen
Line Rosenvinge & fam.
beboere på Rahbeks Allé



Fra: b.holmsted@mail.dk [b.holmsted@mail.dk]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 06-04-2021 22:15
Modtaget Dato: 06-04-2021 22:15
Vedrørende: Indsigelse mod altanprojekt sagsnr.02.34.02-P19-160-20

Til Frederiksberg By, Byggeri og Ejendom.

Tak for god naboorientering.

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod opsætning mod altaner mod gaden Bakkegårds Alle.
Altanerne er ikke tilpasset bygningen ,og vil fremstå som en forringelse af den oprindelige arkitektur.
Desuden en bekymring for, at en vedtagelse af altanprojektet vil danne præcedens for tilladelse af altaner af lignende karakter.
 
Med venlig hilsen

Bente Holmsted
Bakkegårds Alle 13 2th
1804 Frederiksberg C
mobil:25335584



Fra: Julie Torsbjerg Lynge [julie.t.lynge@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Cc: Allan Christensen [Allanchristensen78@yahoo.dk]
Sendt dato: 06-04-2021 22:05
Modtaget Dato: 06-04-2021 22:05
Vedrørende: 02.34.02-P19-160-20

Til Frederiksberg By, Byggeri og Ejendom

Vi ønsker at gøre indsigelse mod opsætning af  to altaner mod gaden (Bakkegårds Allé 16 2. sal). De to altaner er mærket R1 og R2.

1. Faren for præcedens
Givers der tilladelse til opsætning af altaner ud mod vejen (eller som kan ses fra vejen, som tilfældet er her), vil det kunne danne præcedens for, at man med
tiden vil se sig tvunget til at give tilladelse til opsætning af altaner på de historiske 3. etager-høje bygninger (nr. 1-11 og 2-16), der udgør den harmoniske
bebyggelse fra Vesterbrogade til Halls Allé-krydset.

2. Forringelse af  den oprindelige arkitektur
Bygningen, Bakkegårds Allé 16, som skal rumme de to altaner, strækker sig fra hj. Af Bakkegårds Allé og ind mod institutionen Bakkegården. Den er en meget
harmonisk del af den samlede bygning langs Bakkegårds Alle. Det smukke midterparti, helt i stil med de andre midterpartierne i bygningen, vil nødvendigvis
forsvinde for øjet, når to altaner får den fremtrædende plads. Kort sagt: Harmonien forsvinder og efterlader  et rodet udtryk. Tilmed  springer den uheldige
udvidelse af loftetagen med hhv. to karnapper tv. for hovedindgangen og alm. flade tagvinduer th. pludselig mere frem.

Konklusionen kan kun være, at de to store altaner på afgørende vis vil forstyrre og tynge denne harmoniske og i detaljer dekorerede facade (også selv om man
– prisværdigt – har planer om at bevare gesimsbånd og slutsten).
Det bemærkes i øvrigt, at der foran hovedindgangen faktisk allerede eksisterer en flisebelagt forhave, tilgængelig for alle beboere.

Ad. spanske altan (R3) på gavlen
Vi har ingen indvending, udover at altanen vender på institutionen Bakkegården, som huser en række meget udsatte og sårbare mennesker. Det vil derfor
måske være problematisk, især hvis man fremover ønsker at sætte andre spanske altaner op på gavlen.

Ad. 4 stålaltaner mod gården (R4 og R5)
Vi har ingen indvendinger, da de ikke kan ses fra gaden. Men man kan da spørger sig selv, hvordan man – rent æstetisk -  kan få sig selv til at opsætte 4 m
lange altaner på disse spinkle huse. Men den fejl blev jo gjort for mange år siden, da man satte de første altaner mod gården op, heraf bekymring for
præcedens ad pkt 1 ovenfor.  

 

Med venlig hilsen

 

Julie Torsbjerg Lynge og Allan Christensen 

Halls Allé 13, 2th
1802 Frederiksberg C
-- 
Sendt fra Gmail Mobil

https://www.google.com/maps/search/gaden+(Bakkeg%C3%A5rds+All%C3%A9+16+2?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Bakkeg%C3%A5rds+All%C3%A9+16?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Halls+All%C3%A9+13?entry=gmail&source=g


Fra: annelise@munk.se [annelise@munk.se]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 06-04-2021 21:21
Modtaget Dato: 06-04-2021 21:21
Vedrørende: 02.34.02-P19-160-20

Der skal hermed gøres indsigelse imod, at der etableres 2 betonaltaner mod gade på 2. sal på Bakkegårds Alle 14 -16,
idet et sådanne projekt vil ødelægge bygningens arkitektur, og den smukke facades udsmykning og symmetriske opbygning.

Mvh
Anne Lise Munk



Fra: Thisted. Jul 2016 [lene.thiesen@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 06-04-2021 15:51
Modtaget Dato: 06-04-2021 15:51
Vedrørende: Indsigelse mod altaner mod vej. Bakkegårds Alle 16. Sags.nr. 02.34.02-P19-160-20

Til Frederiksberg By, Byggeri og Ejendom
Tak for god naboorientering. Det er en fornøjelse at bo i en by, i et land, hvor naboer fortsat har mulighed for  at blive hørt.
 
Jeg ønsker at gøre indsigelse mod opsætning af  to altaner mod gaden (Bakkegårds Allé 16 2. sal). De to altaner er mærket R1 og R2. 
1. Faren for præcedens
Givers der tilladelse til opsætning af altaner ud mod vejen (eller som kan ses fra vejen, som tilfældet er her), vil det kunne danne præcedens for, at
man med tiden vil se sig tvunget til at give tilladelse til opsætning af altaner på de historiske 3. etager-høje bygninger (nr. 1-11 og 2-16), der udgør
den harmoniske bebyggelse fra Vesterbrogade til Halls Allé-krydset.
2. Forringelse af  den oprindelige arkitektur
Bygningen, Bakkegårds Allé 16, som skal rumme de to altaner, strækker sig fra hj. Af Bakkegårds Allé og ind mod institutionen Bakkegården. Den er
en meget harmonisk del af den samlede bygning langs Bakkegårds Alle. Det smukke midterparti, helt i stil med de andre midterpartierne i
bygningen, vil nødvendigvis forsvinde for øjet, når to altaner får den fremtrædende plads. Kort sagt: Harmonien forsvinder og efterlader  et rodet
udtryk. Tilmed  springer den uheldige udvidelse af loftetagen med hhv. to karnapper tv. for hovedindgangen og alm. flade tagvinduer th. pludselig
mere frem.

Konklusionen kan kun være, at de to store altaner på afgørende vis vil forstyrre og tynge denne harmoniske og i detaljer dekorerede facade (også
selv om man – prisværdigt – har planer om at bevare gesimsbånd og slutsten). 
Det bemærkes i øvrigt, at der foran hovedindgangen faktisk allerede eksisterer en flisebelagt forhave, tilgængelig for alle beboere.

Ad. spanske altan (R3) på gavlen
Jeg har ingen indvending, udover at altanen vender på institutionen Bakkegården, som huser en række meget udsatte og sårbare mennesker. Det vil
derfor måske være problematisk, især hvis man fremover ønsker at sætte andre spanske altaner op på gavlen. 

Ad. 4 stålaltaner mod gården (R4 og R5)
Jeg har ingen indvendinger, da de ikke kan ses fra gaden. Men man kan da spørger mig selv, hvordan man – rent æstetisk -  kan få sig selv til at
opsætte 4 m lange altaner på disse spinkle huse. Men den fejl blev jo gjort for mange år siden, da man satte de første altaner mod gården op….
 
Med venlig hilsen
 
Lene Thiesen
Bakkegårds Alle 13 2.tv.
1804 Frederikshavn C
Mobil: 5152 5608
Sendt fra Mail til Windows 10
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


FORENINGEN FOR  
BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 

PÅ FREDERIKSBERG 
 
 

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

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

Frederiksberg den 07.04.2021 
 
 

Bakkegårds allé 14-16, Naboorientering j.nr.: 02.34.02-P19-160-20 
 
”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har modtaget et brev af den 24. 
marts 2021 med forespørgsel om, hvorvidt FBLF har bemærkninger til, at der opsættes 2 betonaltaner mod 
alléen på 2. sal og 4 stålaltaner mod gården. Endvidere opsættes en betonaltan på gavlen på 3. sal. Beton-
altanerne udføres med profileret forkant og udsparinger på undersiden. 
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 82 og udpeget som bevaringsværdig. 
 
Bebyggelsen på Bakkegårds Allé er stort set tegnet af arkitekt Carl Christian Julius Bagger og er 
opført af murermester N. Quist og tømrermester P. Chr. Jensen. Det gælder for ejendommene: 
Bakkegårds Allé 1-11 og 2-16. Disse etageejendomme er opført inden for en kortere periode fra 
ca. 1893-1896. Etageejendommene er i sit arkitektoniske udtryk historicistisk, en arkitekturstrøm-
ning, der efterlignede tidligere stilarter. i Danmark gjorde denne stilretning sig især gældende i 
perioden fra 1850-1910.    
 
I historicismen var det vigtigt for arkitekterne at beherske bygningens ydre fremtræden, facaden 
og udsmykningen. Resten af projekteringen tog andre sig af. Selve detailprojekteringen og plan-
løsningen blev udført af bygherren, men han afveg ofte fra at røre ved selve facadens udformning, 
her kom arkitekten ind i billedet, og han leverede ”facaden” til et beskedent honorar. Dette er 
naturligvis også forklaringen på, at arkitekt Julius Bagger ene mand kunne overkomme at udføre 
projekter til over 700 københavnske og Frederiksbergske ejendomme. 
 
Arkitekten Julius Bagger valgte, at hver ejendom på Bakkegårds Allé har sit eget arkitektoniske 
udtryk og samtidig er der tale om en meget homogen bebyggelse langs alléen, hvor bebyggelsen 
fremstår oprindeligt. Der er ikke altaner mod vej på de etageejendomme, som arkitekt Julius 
Baggers har tegnet.  
 
FBLF gør indsigelse mod, at der opsættes altaner omkring indgangspartiet mod alléen, idet udsmykningen 
af facaderne er meget markant og karakteristisk for etageejendommen. Denne helhed vil blive ødelagt. 
Endvidere vil de to altaner ødelægge facadeudsmykningen omkring vinduet samt et vandret gesimsbånd 
under vinduet. Herudover vil gesimsbånd med figur ovenover vinduet under altanen blive skjult, hvilket er 
en vigtig del af facadeudsmykningen. 
  



FORENINGEN FOR  
BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 

PÅ FREDERIKSBERG 
 
 

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

 
FBLF  vurderer, at altanerne mod gården og på gavlen er tilpasset bygningen og ikke skæmmer 
nærområdet. Foreningen har derfor ingen bemærkninger til disse altaner. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
FBLF/v 
Ditte Thye 
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