
Råd og vink om den 
ydre vedligeholdelse 
af række- og dobbelthusene 
i Fuglebakkekvarteret
Til hjælp og inspiration, når dit hus skal istandsættes



De fleste af husene er i tidens løb moderniseret, 
både ude og inde, i takt med nye generationers 
ændrede ønsker og behov. Langt de fleste næn-
somt og smukt istandsat – helt i overensstem-
melse med den gældende deklarations ordlyd 
og intentioner. (Deklaration af 10.11.1928 kan 
fås hos ejerlaugenes formænd eller hos Kom-
munen).

Bebyggelsen fremstår derfor stadig som et tids-
typisk og attraktivt rækkehuskvarter, der i Kom-
muneatlas Frederiksberg er tildelt en „høj beva-
ringsværdi“. Det er kort sagt et område og nogle 
huse, vi som beboere skal værne om. 
 Bebyggelsen er omfattet af Byplanvedtægt 
27, som er af ældre dato. Blandt andet derfor 
har Frederiksberg Kommune besluttet at udar-

Hvorfor værne om rækkehusene 
i Fuglebakkekvarteret?
Det er nu godt 80 år siden, at husene i Fuglebakkekvarteret blev bygget, som 

nogle af de første rækkehuse i landet. Kvarteret består af i alt 253 ejendomme, 

hvoraf de første rækker mod byen er tegnet af arkitekt Thorkild Henningsen, 

og de sidste af arkitekt Hans Dahlerup Berthelsen. 
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Ingen af os er vel i tvivl om, at vi bor i et dejligt og eftertragtet område – en oase 

tæt på centrum. Noget af det, der gør området så attraktivt er de meget funktio-

nelle – og samtidig smukke – bygninger. Det er vigtigt at dette miljø ikke øde-

lægges, og Frederiksberg Kommune har da også besluttet at lave en bevarende 

lokalplan for området.  Den forventes færdig i løbet af 2013. Mens vi venter på 

lokalplanen er det vigtigt, at vi fastholder områdets særpræg. Bestyrelserne for 

de 4 ejerlaug i området har derfor, i samarbejde med flere arkitekter der bor i 

området, udfærdiget denne pjece med råd og vink 

om den ydre vedligeholdelse af rækkehusene. 

Rådene er i tråd med rammerne for den lokalplan, 

som kommunen har lagt op til, og som vi har ori-

enteret om tidligere.
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Frederiksberg Kommuneatlas
Bevaringsværdier i byer og bygninger 1994, 
udarbejdet i samarbejde mellem staten og 
kommunen. Både række- og dobbelthusene 
og den samtidigt opførte etagebebyggelse 
mod Godthåbsvej er i atlassets enkeltbyg-
ningsregistrering tildelt „høj bevarings-
værdi“ og udpeges som bevaringsværdige. 
Selve bebyggelsen er også udpeget som 
„bevaringsværdigt bebyggelsesmønster“.

Kommuneplan 2010
I kommuneplanens afsnit „Byens huse“ er 
hele Fuglebakkekvarteret udpeget som et 
„kulturhistorisk miljø“. I den forbindelse 
nævnes, at der skal udarbejdes bevarende 
lokalplan for bl.a. vores bebyggelse.

Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en bindende kommunal plan 
for, hvordan et nærmere defineret areal må 
anvendes/bebygges. Lokalplanens bestem-
melser gælder fremtidige forhold og kan 
ikke pålægge ejere ændringer i eksisteren-
de lovligt byggeri men kun stille krav til, 
hvordan ændringer fremover skal gennem-
føres. Ved udarbejdelse af lokalplaner skal 
berørte borgere og andre interessenter altid 
inddrages.

Hvad er en bevarende lokalplan?
En bevarende lokalplan er en lokalplan, 
hvor bestemmelserne tager særligt sigte på 
at opretholde de bærende bevaringsværdier 
i en eksisterende bebyggelse.

Frederiksberg Kommunes fokus på Fuglebakkekvarteret

bejde en bevarende lokalplan for række- og 
dobbelthusene i Fuglebakkekvarteret. Formålet 
er at bevare, og i nogle tilfælde genetablere, 
området og husene,  så de også fremover kan 
fastholde deres ydre arkitektoniske værdi. 
 Herudover vil der i lokalplanarbejdet blive 
undersøgt muligheder for at tilføje en række 
nye og mere tidssvarende bestemmelser, pri-
mært om brugen af tagetagen, herunder tagud-
formning, tagvinduers størrelse, placering mv.

indholdet af lokalplanen udformes af kom-
munens Bygge-, plan- og miljøafdeling og 
vedtages af kommunalbestyrelsen – dog ef-
ter en omfattende høringsprocedure, hvor 
alle berørte beboere og andre interesserede 
får mulighed for at komme til orde. arbej-
det med lokalplanen sættes tidligst i gang af 
kommunen i efteråret 2012, og der går nor-
malt godt et år, før den endelige lokalplan 
foreligger.

„Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet og patinaen på 

disse, der giver ældre huse sjæl og karakter. når detaljerne, sliddet og patinaen 

forsvinder, bliver huset intetsigende og karakterløst. Hvis de særlige detaljer 

genskabes nøje, kan noget af den tabte sjæl genopstå.“

                     SørEn VadStrup, „HuSE mEd SjæL“, GyLdEndaL 2004
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Husene er oprindelig udført i gule, håndstrøgne 
mursten med røde tage af vingetegl, typen 
Gammel Dansk. Tagene fremstod som ubrudte, 
sammenhængende tagflader uden rygsten mel-
lem nabohusene. Tagrenderne var af zink, og 
der var skorsten på alle husene. 
 Tagetagen var ikke beregnet til beboelse, den 
var uisoleret, havde små tophængte tagvinduer 
og et par udluftningskanaler. Langt de fleste af 
husene var „født“ uden trappe, men med en lem 
fra 1. sal til loftet.
 Hovedparten af vinduer og døre i facaden 
var udført i jern, med enkeltlags glas, spinkle 
sprosser og en fagopdeling af vinduespartierne 
på 50 cm, ved Drosselvej dog 70 cm. Farven var 
„Fuglebakkegrøn“.  
 Haverne fremstod som prydhaver, og der 
måtte ikke opsættes skure el. lign., som kunne 

„skæmme kvarteret“. Beplantningen skulle hol-
des nede, og træer og buske, specielt i nordskel, 
måtte ikke være højere end 3 m – for ikke at ge-
nere naboerne. 
 Hegn mod vej, bagvej og naboer var uafbar-
kede granrafter i en højde på 180 cm, med en 
overligger i 200 cm højde. garagerne kom til 
senere og har flere forskellige udformninger af-
hængig af beliggenheden i området. Bortset fra 
dobbelthusene har alle indkørsel fra bagvejene.

Fra deklaration til lokalplan

Disse oprindelige hovedtræk, og en række mere 
konkrete forhold, er omfattet af den deklarati-
on, som stadig er gældende for området og be-
byggelsen. Det er disse bestemmelser, der i en 
mere tilgængelig form vil blive overført som 
retningslinjer i den kommende lokalplan. 

Bebyggelsens hovedtræk

For at kunne bevare vores huse og kvarter med dets oprindelige sjæl, er det vig-

tigt at kende historien.

de første rækker mod byen er tegnet af arkitekt thorkild Henningsen (foto) og stod færdige i 1928. 
de sidste af rækkehusene stod færdige i 1930 og har Hans dahlerup Berthelsen som arkitekt.
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Gode råd om den ydre vedligeholdelse

Her er samlet en række praktiske råd om de mest forekommende ydre byg-

ningsmæssige ændringer på husene. Det skal i den forbindelse understreges, 

at udvendige ændringer altid kræver kommunens godkendelse. rådene her 

er i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes administrationspraksis 

for området, samt med natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 12.01.2011. 

Tagsten
Tagstenene er røde vingetegl (lille mo-
del), som lægges i ubrudt flade mod 
naboer, det vil sige med skjult brand-
kam. rygning lægges i mørtel. Der er 
stor forskel på de traditionelle danske 
teglsten og de fleste udenlandske. Dan-
ske teglsten har en højere profil i tvær-
snittet og er ofte kraftigere. Begge dele 
har betydning for tagets udseende og 
udtryk. Tagetagen isoleres indefra, såle-
des at det ikke hæves over naboens tag. 

Se links og kontaktinformationer til kommunen på hæftets bagside.

nedenfor: Korrekt isatte tagvinduer og nylagte tage. Herover: rød vingetegl, lille model.
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Tagvinduer
Tagvinduerne er højst 78 x 140 
cm og placeres således, at vindu-
ets underkant er 7-8 tagsten fra 
underkant tag. Hvis dette afviger 
væsentligt fra nabohusene, så 
spørg kommunen.
 mod vej og bagvej placeres 
højst 2 vinduer – mellem 2. og 3. 
spær fra naboerne til begge sider. 

Kviste
Der må ikke etableres kviste og 
kvistaltaner på tagene, bortset 
fra de få steder i bebyggelsen, 
som fra starten er udført her-
med. renovering af kviste mv. 
skal godkendes af kommunen. 

Skorstene på tagene er vigtige for husenes arkitektoniske udtryk. Også selv om de ikke bliver brugt.

Skorstene
Husk at bibeholde eller genetablere skorstenen, også selv om 
den ikke skal anvendes. 

Skorstenene er 
„prikken over i-et“ 
rent arkitektonisk, og 
de er alle udført med 
et vandret dække. 
Skorstene udføres i 
blank murværk som 
facadestenene, se 
afsnittet om facade 
på side 9.

Udvendige ændringer kræver altid kommunens godkendelse

Husk at kontakte kommunens Bygge-, plan- og miljøafdeling inden I går i gang med at ændre 
på husenes udseende. Se folderens bagside for kontaktinformation.
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Istandsat facade med zinktagrende, spinkle vinduessprosser, Fuglebakkegrøn dør og vinduer. nye 
vinduestyper gør det muligt at komme tilbage til husenes oprindelige udtryk, med de meget smalle 
vinduesrammer.

Hver bagvej har sit særegne miljø med forskellig belægning og beplantning. 
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Her ses det fine samspil med de små forhaver og de smukke espalierbeklædte gulstensfacader.

Facade
Facaden bibeholdes med gule, 
håndstrøgne mursten, brug 
evt. genbrugssten. Hvis faca-
den skal repareres eller reno-
veres er det vigtigt, at fugema-
terialet er bakkemateriale og 
udføres med skrabefuge. espa-
lier genopsættes på de ejen-
domme, der er født hermed. 

Tagrender og nedløb
Der anvendes zinktagrender, 
som flugter med naboens 
tagrender. Husenes originale 
zinktagrender er en karateri-
stisk detalje, der er med til 
at bevare husenes karakter, 
hvorimod nye plasttagrender 
hurtigt får at mat og „dødt“ 
udtryk.

Vinduer og døre
nye vinduer og yderdøre skal 
overholde eksisterende forma-
ter. vinduernes fagopdeling på 
50 cm bevares. på Drosselvej 
er opdelingen 70 cm. og i re-
spekt for husenes oprindelige, 
karakteristiske, grønne vinduer, 
bevares sprossernes spinkle 
dimensioner. Dørene skal lige-
ledes tilpasses eksisterende for-
mater, men samtidig tilpasses 
husets lette udseende. Både 
vinduer og døre er Fuglebakke-
grønne. 

Fuglebakkegrøn (Frederiksberggrøn)

Deklarationen siger om tag og facade (post 2):

„Bygningernes Karakter af lav rækkehusbebyggelse til Be-
boelse maa ikke forandres, ej heller maa taget og Facaderne 
forandres, hvidtes, farves eller males.“
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Fuglebakkegrøn er en mørkegrøn farve og har følgende farvekode: NCS S 8005-B80G. 
når farve anvendes på industrielt fremstillede emner anvendes koden RAL 6009-Tannengrun. 
alle farvehandlere blander farverne til de opgaver de skal bruges til, og farvekoden er ikke 
specifik for et bestemt fabrikat.



Garager
garager på bagvejene er højst 240 cm høje, og skal i øvrigt godkendes af kommunen. portene er 
Fuglebakkegrønne, sortmalede eller beklædt med uafbarkede rafter. carporte lukkes mod bagvej 
med låge. 

Hegn
Hegn mod vej, sti og bagvej udføres af lodrette, uafbarkede granrafter i en højde af 180 cm med en 
overligger i 200 cm højde. Karakteren af de oprindelige hegn må ikke ændres. Det betyder også, at 
de sortmalede jernhegn langs Drosselvej bevares i den oprindelige stil, se foto modstående side.

Garagerne er en integreret del af bebyggelsen, og af dens indhegning af matriklerne. 

Hegnene af uafbarkede rafter er væsentlige for kvarterets udtryk. ny postkasse opsat.
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„der maa ikke i For- eller 
Baghaver plantes stort-
voksende træer („Skov-
træer“), som ved deres 
Skygge eller rodnet kan 
blive til væsentlig Gene 
for nabohaverne.“

„der maa ikke i de enkelte Ha-
ver plantes træer eller Buske, 
som opnaar en Højde af over
3 m, nærmere nordhegnet end 
2 m, og saadanne, som bliver 
mere end 4 m høje, ikke nær-
mere nordhegnet end 3 m.“

Godt råd

Snak altid med naboerne inden 
I går i gang med udendørs pro-
jekter, som kan give skygge-
gener, støj eller indbliksgener, 
herunder beplantning af høje 
træer, udvendig motor til emhæt-
ter, store legeredskaber mm. 

Deklarationen siger om beplantning (post 3):
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Postkasser

Generelt: allux KS 200 i galvaniseret stål.
på drosselvej: allux KS 200 sortlakeret 
med sort bøjle.
på Egernvej: allux KS 200 sortlakeret sat 
på mur.
producent: juliana

Postkasser
Fra 1. januar 2012 skal alle beboere i området 
have postkasser mod vej. For at bibeholde et 
harmonisk præg har områdets vejlaug foreslå-
et, at der opsættes ensartede postkasser langs 
vejene. 

Kvarterets nye postkasser er galvaniserede. Egernvej og drosselvej har sorte postkasser. drossel-
vej for at matche de karakteristiske hegn, der er særlige netop her. Se foto nedenfor.



Kontakter

Kontakt dit vejlaug, hvis du har spørgsmål

1. udgave / Januar 2012
redaktion: Benedicte Weber (Fuglebakkevej 18), jens Simonsen (drosselvej 14), 
Ole Larsen (Egernvej 45) og per Hildebrandt (Egernvej 49).
design og grafisk tilrettelægning: alette Bertelsen (Fuglebakkevej 12). Fotos: Ole Larsen. 

Links

Frederiksberg Kommunes byggesager er blevet indscannet. 
Link til det digitale byggesagsarkiv: www.frederiksberg.dk/
Borgerservice/BoligOgByggeri/Byggeri/Byggesagsarkiv

natur- og miljøklagenævnets afgørelse af 12.01.2011
www.fuglebakkensejerlaug.dk

Fuglebakkens Ejerlaug: bestyrelsen@fuglebakkensejerlaug.dk
www.fuglebakkensejerlaug.dk

rækkehusvejlauget Lille Godthåb: hjemmeside@llgodthaab.dk
www.llgodthaab.dk

Ejerlauget for dobbelthusene på Egernvej: KVI@ds-norden.com
Ejerlauget for dobbelthusene på Vagtelvej: n.fugmann@gmail.com

Hvis I påtænker ændringer  
af tag, skorsten, vinduer,   
døre eller facade, skal  
kommunen kontaktes

Bygge-, plan- og 
miljøafdelingen
rådhuset 
2000 Frederiksberg
bpm@frederiksberg.dk

tlf. 38 21 41 20
man-tors kl. 9.00-14.00
fre kl. 9.00-13.00


