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Høringssvar om fredning af Randbølvej 13, Københavns Kommune, Jour. nr.: 21/08830 
 
Danske Landskabsarkitekter støtter Det Særlige Bygningssyns indstilling om fredning. 
 
Medlemmer af Danske Landskabsarkitekters Tænketank har besøgt haven og har følgende kommentarer: 
 
Havens form og funktioner er samtænkt med grundens servitutter og husets atelierbygning. På bedste vis udnyttes 
formgivning af haven til at danne opholdsrum, skaber lyst til havevandring med nye oplevelse og giver brugeren nye, 
forskelligartede oplevelse. 
 
Rum- og terrænbearbejdning knytter sig til bygningens store spring i udgangsniveauer. Selve terrænbearbejdningen 
bruges til at skabe tilgængelighed og adskillelse mellem haverummenes funktioner og udtryk. Terrænbearbejdningen har 
endvidere virket til en effektiv udnyttelse af overskudsjorden fra kælderudgravningen. Terrænbearbejdningen er en 
simpel løsning på problemet med overskudsjord ved nybyggerier. Her løst på en lille, smal parcelhusgrund, så 
uvedkommende jordvolde eller støttemure helt undgås. 
 
Vi vurderer ikke, at havens beplantning, som den fremstår nu, alene kan danne grundlag for en fredning. Beplantningen 
er ikke plejet på et tilfredsstillende niveau, og der er ikke foretaget løbende vedligehold af bede, buske eller træer. 
 
Vi mener, at det er havens oprindelige plan og terrænbearbejdning i samspil med huset, der har fredningsværdi.   
 
Det er derfor afgørende, at haven bringes op et tilfredsstillende niveau sammen med en renovering af huset, 
  
Forhaven var tænkt som en tæt plantet robinelund med hensigt om senere udtynding mod nogle enkeltstående blive 
træer. Dette udtryk kan genskabes men det kræver en klar beskrivelse til drift samt midler hertil.  
Det langstrakte staudebed i tre niveauer bør sikres mod yderligere udskridninger eller gensættes helt. Stauderne kan 
delvis bevares men det vurderes ikke at være kosteffektivt. 
Fliseterrasserne har blandede betonfliser i skiftende forbandt og størrelse. De er ikke anlagt efter de oprindelige planer. 
Hvis de udskiftes, bør de ændres til den ensartede kvadratiske belægningstype, der indgår i planens oprindelige ideer.    
Hegning og randbeplantning bør også genovervejes og tilpasses nye naboer og funktioner.  
 
Fremtidige ejerskabsforhold efter en fredning er for os uklare.  
Vi finder det relevant, at Slots- og Kulturstyrelsen overvejer, om der kan findes en model hvor hus og have kan gøres 
mere tilgængeligt og åben for en bredere kreds. 
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