
 

 

 
Nyhedsbrev december 2020

Renovering af kloakledningerne – Solsortvej 
og Vagtelvej 

Arbejdet med renovering af kloakledningerne i 
Fuglebakkens Ejerlaug er i gang på Solsortvej 
og Vagtelvej, hvor første projekt Solsortvej 1 (S 
3-15) og første projekt på Vagtelvej 1 (V 26-46) 
er afsluttet.  

Renoveringen omfatter hovedledninger og 
samlebrønde. Hovedledningen løber parallelt 
med rækkehusene. Udgifterne til renovering af 
hovedledning har - i de gennemførte projekter 
været kr. 5.- 15.000, afhængig af omfanget af 
opgravning og udskiftning af hovedledning. 
Ejerlauget iværksætter reparation af 
hovedledningen, skadesklasse 3-4 . Reparation 
af skadesklasse 3-4 skal foretages omgående, 
og udgifterne fordeles af ejerlauget ligeligt på 
de berørte rækkehuse.  

Hertil kommer reparation af stikledninger til 
faldstamme og regnvandsbrønd, hvor 
udgifterne typisk ligger på kr. 5.-6.000. Enkelte 
huse har haft udgifter på op til, ca. kr. 28.000, 
når det har været nødvendigt at skifte 
regnvandsbrønden. Nogle huse har ikke haft 
skader på stikledningerne. Udgifterne til 
stikledninger dækkes, hvis man har forsikring 
for skjulte rør og stikledninger – minus 
selvrisiko. Husejerne skal være opmærksom på 
bygningsforsikringen og mulighederne for 
forsikring af stikledninger og skjulte rør. 

Forsikringsbetingelserne er meget forskellige 
fra selskab til selskab, og må undersøges af 
husejer. Som hovedregel betaler forsikringerne 
for stikledningerne – minus selvrisiko. 

Nogle forsikringsselskaber dækker udgifter til 
forskudte samlinger på hovedledningen, dog 
minus selvrisiko, der indregnes for hver 
enkeltskade på hovedledningen. Det betyder, 
at der kan være meget lidt forsikringsdækning 
at opnå ved skader på hovedledningen. 

 

Arbejdet udføres af kloakfirmaet Brd. Jensen, 
Lyngby. Arbejdet fortsætter nu med Solsortvej 
2 (S 17-45) og Vagtelvej 2 (V 4-24), hvor der er 
foretaget TV-inspektion af kloakledningerne og 
tilbud på renovering er indhentet fra 
kloakmestre. Tilbud vil snart blive udsendt til 
husejerne. 



 

 

Kloakrenoveringen af Solsortvej -ulige numre 
og Vagtelvej forventes afsluttet tidligt i 2021. 

Rotter på loftet 

Har vi fået ram på rotterne på Solsortvej?- det 
ser sådan ud.  

På Vagtelvej er der stadig rotteaktivitet, trods 
store anstrengelser fra adskillige 
rotteeksperter. Husene er udrustet med 
’gravide damer’ eller andre foranstaltninger, 
der forhindrer rotter i at kravle op gennem 
faldstammen. Defekte kloakledninger er 
identificeret ved TV-overvågning, og mulige 
kendte adgangshuller er der sat en stopper for. 
Tilbage er bevoksninger på væggene og ved 
veranda, der skal beskæres løbende, så 
rotterne ikke let kan komme op på taget. 
Kommunen var den 19. november på besøg i 
samtlige rækkehuse på Vagtelvej - med tre 
eksperter og Holger -en dygtig svensk 
gårdhund, for at finde rottehuller. Nogle 
svagheder i rotteberedskabet blev noteret, og 
husejerne bliver bedt om at tage aktion, så 
Vagtelvej igen er rottefri. 

 

Kommunens rotteeksperter Peter, Ronni og 
Casper samt Holger - rottehunden  

 

 

 

 

Opladning af elbiler 

Tænker du på at købe elbil eller plugin-
hybridbil – og hvordan med opladning? 
Folketinget arbejder på en aftale om indfasning 
af elbiler i Danmark, som vil stille krav om 
udbygning af elnettet og mulighed for 
opladning af biler. I den kommende tid bliver vi 
klogere på, hvad vej udviklingen går, og hvem 
der løser opgaven: offentligt tilgængelige 
ladesteder, ladenetværk, arbejdspladsen eller 
hjemmeopladning.  

 

  
Fuglebakkens Ejerlaug vedligeholder og fornyer 
el-forsyningsledningerne i rækkehusene. Den 
maksimale strømstyrke til rådighed for 
rækkehusene er maksimalt 65 amp, som 
fordeles på et antal huse, typisk 9-11 huse. 
Nogle rækkehuse har lavere strømstyrke end 
65 amp, og Fuglebakkens Ejerlaug vil få 
sikringen forøget til 65 amp. 

Du kan -indtil videre, oplade din elbil på egen 
grund med et ladeapparat forsynet med tre 
faser og med en sikring på maksimalt 16 amp. 
Husk at parkering på bagvejene ikke er tilladt -
heller ikke ved opladning af elbiler – 
opladningen skal foregå på egen grund. 

Ejerlauget følger udviklingen med 
hjemmeopladning og vil være opmærksom på, 
om der opstår behov for mere strøm i 
rækkehusene eller behov for andre 
lademuligheder. 

Frederiksberg Kommune har pt en midlertidig 
løsning for ejendomme, hvor beboerne kan 
ansøge om at trække et el-kabel over et fortov, 
når de har behov for at lade deres elbiler foran 
deres ejendom. Tilladelserne gælder kun for 
ejendomme, hvor det ikke kan lade sig gøre at 



 

 

etablere en parkeringsplads på egen grund – 
og ud fra en trafikal vurdering og hensyntagen 
til fodgængerne. 

 

Lokalplan 193 for Fuglebakkebebyggelsen 

Den nye lokalplan har til hensigt at præcisere 
en række forhold, der ikke var mulighed for i 
den gamle deklaration fra 1928.  

Blandt de nye muligheder er, at vi nu kan 
inddrage tagetagen i boligarealet samt at der 
kan etableres en kvistaltan.   

Desuden er der sket en række afklaringer af 
materialer og løsninger, der er med til at 
fastholde bebyggelsens kvaliteter og 
bevaringsmiljø.   

Når du går i gang med et byggeprojekt om 
ændringer af facade og tag, bør du henvende 
dig til Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og 
Ejendomme, bbe@frederiksbergkommune.dk, 
så der ikke senere opstår spørgsmål om 
byggeriets lovlighed. Frederiksberg Kommune 
vil rådgive om fremgangsmåden ved 
behandlingen af din henvendelse.  Alle 
projekter vurderes konkret ift. lokalplanens 
bestemmelser. Lokalplanen indeholder de 
forhold, som der kan forventes tilladelse til.  

Vi har i ejerlauget erfaret, at sagsbehandlingen 
i forvaltningen stiller nogle krav, vi ikke havde 
forudset, da lokalplanen blev udarbejdet. Vi vil 
derfor - med de øvrige vejlaug i 
Fuglebakkebebyggelsen, drøfte 
retningslinjerne for gennemførelsen af 
lokalplanen med kommunens forvaltning, så I 
kan være forberedt på hvilke krav, I kan møde 
og også for, at vi fremover får ensartede 
afgørelser.  

Generelt skal man søge kommunen om 
ændringer, der traditionelt kræver en 
byggetilladelse. I visse tilfælde vil det være 
nødvendigt at søge om plandispensationer, 
idet det nye bygningsreglement BR-18 kan 
stille krav, vi ikke kan opfylde. Vi vil også søge 
en præcisering af, hvad vi skal ansøge 
kommunen om, og hvad man ikke behøver at 
involvere kommunen i, når man overholder de 
detaljerede krav, der er i lokalplanen.   

Så snart vi har nyt at meddele, vil I blive 
underrettet. Lokalplanen findes på følgende 
link: 
https://dokument.plandata.dk/20_9713015_1
589876541209.pdf 

 

Retssagen om færdselsretten gennem port 
Godthåbsvej 132 

Sagen er berammet til 19, 20 og 21 januar 2021 
i Frederiksberg Byret. 

Sommerfest 2021 
Bagvejenes sommerfest afholdes i 2021, lørdag 
den 21. august. 
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Bestyrelsen: 

 

Formand Ole Poulsen, Vagtelvej 26, mobil 40 68 36 50, mail bestyrelsen@fugelbakkensejerlaug.dk  
Kasserer Ida Rosenberg, Vagtelvej 22, mobil 81 71 16 50  
Ole Larsen, Egernvej 45, mobil 28 12 79 05 
Jørn Lynglev, Egernvej 39, mobil 61 69 53 00 
Benedikte Wanscher, Fuglebakkevej 39, mobil 26 24 80 26 
 

Se også www.fuglebakkensejerlaug.dk 
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