
Høringssvar
fra

Beboerforeningen Godthåbsvænge


Fuglebakkens Ejerlaug foreslår i høringssvar nr. 5 til forslaget til kommuneplan 2021, at 
kommuneplanen 2021 indrettes således, at det maksimale etageantal for etageejendom-
men Godthåbsvænget fastsættes til 4 etager. 


Det fremgår af den bevarende lokalplan 193 - nu indarbejdet i den gældende kommune-
plan som kommuneplantillæg 5 - at rækkehusene i Fuglebakkekvarteret ikke må bebyg-
ges højere, end de er nu. 


Etageejendommen Godthåbsvænge, som grænser op til rækkehusene på Vagtelvej, er 
ikke omfattet af denne lokalplan/kommuneplan. 


Ifølge den gældende kommuneplan må ejendommen bebygges til maksimalt 6 etager. 
Ejendommen har 4 etager (dvs. stuen + op til 3. sal). Dette foreslås ikke ændret i det fore-
liggende forslag til kommuneplan 2021 (område 4.B.5).


Ejendommen, som blev tegnet af arkitekterne Hans Hansen (KB Hallens arkitekt) og Alvar 
Lauritzen, er opført i 1930’erne, er præmieret af Frederiksberg Kommune og er bevarings-
værdig i kategori 4 (jf. bl.a. s. 117 i forslag til kommuneplan 2021). Det indebærer bl.a., at 
den “ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilla-
delse” 


Beboerforeningen i Godthåbsvænget anbefaler, at kommunalbestyrelsen fjerner denne 
mulighed i kommuneplanen, for at ejendommens ejer kan få kommunens tilladelse til at 
bygge ekstra etager på Godthåbsvænget. Beboerforeningen bakker dermed op om Fug-
lebakkens Ejerlavs forslag jf. høringssvar nr. 5.


Ejendommen repræsenterer et særdeles vellykket stykke bygningshåndværk og vil efter 
beboerforeningens opfattelse få ødelagt sit smukke og harmoniske arkitektoniske udtryk, 
hvis der opføres en ekstra etage eller 2. 


Endvidere gøres opmærksom på, at de fysiske rammer omkring ejendommen, herunder 
lys- og støjforhold samt adgangs- og parkeringsforhold er dimensioneret med ejendom-
mens nuværende volumen for øje. En ændring af ejendommens volumen vil forringe disse 
rammer.


Vi håber derfor, at Frederiksberg Kommune vil imødekomme ønsket om begrænsning af 
det maksimale antal etager til de nuværende 4 etager for Godthåbsvænget i den nye 
kommuneplan. 



