
ØSTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 1. november 2022

Sag BS-39575/2021-OLR
(12. afdeling)

ApS Pension
(advokat Christian Janus Erdmann Fürst)

Mod

Fuglebakkens Ejerlaug
(advokat Henrik Oehlenschlæger)

Biintervenient til støtte for Fuglebakkens Ejerlaug:
Frederiksberg Kommune
(advokat Line Marie Pedersen)

Retten på Frederiksberg har den 5. oktober 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
55182/2019-FRB).

Landsdommerne Karen Foldager, Chris Olesen og Annette Nørby har deltaget i 
ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, ApS Pension, har nedlagt påstand om hjemvisning, subsidiært 
afvisning og mest subsidiært frifindelse.

Indstævnte, Fuglebakkens Ejerlaug, har påstået stadfæstelse.
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Fuglebakkens Ejerlaug har overfor ApS Pensions påstand om hjemvisning ned-
lagt påstand om, at sagen fremmes i realiteten ved landsretten, og har overfor 
ApS Pensions påstand om afvisning nedlagt påstand om frifindelse. 

Biintervenienten, Frederiksberg Kommune, er indtrådt til støtte for Fuglebak-
kens Ejerlaugs påstande.

Supplerende sagsfremstilling

Østre Landsrets 12. afdeling afsagde den 14. januar 2022 kendelse, hvorefter 
afdelingens dommerne, under hensyn til at landsdommer Ole Dybdahl er med-
lem af Fuglebakkens Ejerlaug, veg deres sæde under sagens behandling, jf. 
retsplejelovens § 61, jf. § 62, stk. 2, og ankesagen er behandlet af sættedommere. 

Der blev ved hovedforhandlingens begyndelse i landsretten foretaget besigti-
gelse af det område, som sagen vedrører. 

Det originale kortbilag til deklarationen af 24. oktober 1928 ”FORSLAG TIL 
RÆKKEBEBYGGELSE PAA MATRK. NO. 5 c M.FL. AF FREDERIKSBERG BY” 
blev forevist under hovedforhandlingen.

Forklaringer
Christian Østen og Ole Poulsen har afgivet supplerende forklaring

Christian Østen har forklaret, at ApS Pension overtog ejendommen Godthåbs-
vej 132 i 2014, og i forbindelse med renovering af ejendommen i 2016-2017 blev 
der udbedret nogle revner i murene umiddelbart inden for porten. Efter hans 
opfattelse er revnerne sætningsskader, som skyldes vibrationer fra den motori-
serede trafik, der har været igennem porten. Det kan i hvert fald ikke udeluk-
kes.

Han har opsat hegnet. Åbningen i hegnet har en sådan størrelse, at fodgængere, 
cyklister og personer med tvillingebarnevogne kan komme igennem. Han har 
set biler med trailer køre igennem porten i den tid, han har haft ejendommen, 
men han kan ikke sætte et antal på. Det skete ofte, at køretøjer kørte igennem 
porten, og at der skete gennemkørsel fra begge sider. Det var medlemmer af 
Fuglebakkens Ejerlaug og håndværkere, som benyttede porten. Han har også 
set, at porten er blevet benyttet af gennemkørende bilister, mens han i en perio-
de på 2½ år boede i ejendommen. Det var primært i myldretiden om morgenen 
og om eftermiddagen, at der var trafik gennem porten. Mens han renoverede 
ejendommen, var porten periodevis spærret for trafik med en betonklods.
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Ole Poulsen har forklaret, at bagvejene er vigtige for funktionen af husene, fordi 
husene ud mod havesiden har større indgangspartier i form af terrassedøre, 
således at man herfra kan få større ting ind i husene. Der er også adgang til 
kældrene, ligesom det er fra udhusene ved bagvejene, at der køres affald væk. 
Det er også fra bagvejen, at han typisk vil pakke sin bil for at køre på ferie, idet 
man ikke altid kan få en parkeringsplads på Vagtelvej ud for huset.

Fra 2017 var der er forløb, hvor det i stigende grad blev svært at komme igen-
nem porten. I starten var det på grund af byggearbejder på Godthåbsvej 132. 
Senere blev det klart, at Christian Østen ikke ønskede, at medlemmerne af ejer-
lauget skulle køre igennem porten, og i december 2018 blev porten definitivt 
lukket ved, at der blev stillet betonklodser op, der gjorde det umuligt at køre 
igennem porten.

Da sagen blev behandlet i byretten, var det ikke et emne, at Ole Dybdahl var 
medlem af ejerlauget. Da sagen blev anket, henvendte Ole Dybdahl sig til ejer-
lauget og foreslog, at deres advokat blev orienteret om, at Ole Dybdahl var 
medlem af lauget, havde bil og havde benyttet porten. Det var først, da sagen 
skulle behandles i landsretten, at han talte med Ole Dybdahl. Han var dog alle-
rede ved sagens behandling i byretten klar over, at Ole Dybdahl er landsdom-
mer i Østre Landsret.

Foreholdt tegninger mv. ”Hustyper fra Rækkebebyggelsen paa Frederiksberg 
ved Godthaabsvej. Fuglebakkevej”, ekstrakten side 559, har han forklaret, at da 
man byggede husene, kunne man fra begyndelsen vælge individuelle indret-
ninger af husene, herunder om der skulle være adgang til haven. Mange huse 
blev derfor født med adgang til haven, og andre huse har fået det siden. I dag er 
det sådan, at faktisk alle huse har brede indgangspartier på den side af husene, 
der vender ud mod haven.

Foreholdt foto af skiltningen ved Vagtelvej/Godthåbsvej, ekstrakten side 545, 
har han forklaret, at skiltningen blev sat op omkring 1982, som er det tidspunkt, 
hvor han flyttede ind i huset på Vagtelvej. Hensigten med skiltet var at begræn-
se trafikken på Vagtelvej, men ærindekørsel forblev tilladt. Han tror, at skilt-
ningen ved Vagtelvej/Godthåbsvej har været uændret i al den tid, han har boet 
på Vagtelvej. Han kan ikke sige, hvordan trafikken var, inden han flyttede til 
Vagtelvej. Foreholdt foto af skilt med angivelse af en vægtbegrænsning på 2 
tons og en tekst, hvorefter begrænsningen ikke gælder R 98 microbiler, ekstrak-
ten side 537, har han forklaret, at skiltet blev stillet op omkring år 2000. Skiltet 
og en række lignende skilte blev sat op af kommunen og står ved alle indkør-
selsvejene. Skiltet gælder, som det ses, ikke R 98 microbiler, som er re-
novationsbiler. Baggrunden for opsætningen af skiltene var et ønske om at be-
grænse vægten af de køretøjer, der kørte på bagvejene. Skiltene skal bl.a. for-
hindre tung trafik, herunder indkørsel med lastbil og opstilling af containere. 



4

Der er ingen gennemkørende trafik på bagvejen. Adgangsforholdene er så be-
sværlige, at ingen bruger bagvejen som gennemkørselsvej. Han kan ikke ude-
lukke, at nysgerrige er kørt ind via porten ved nr. 132.

Han kan bekræfte, at han bor på Vagtelvej 26, at Ida Rosenberg bor på Vagtelvej 
22, at Jørgen Lynglev bor på Egernvej 39, at Benedikte Wanscher bor på Fugle-
bakkevej 39, og at Ole Larsen bor på Egernvej 45.

Bestyrelsen har løbende orienteret laugets medlemmer om retssagens forløb. 
Sagen har været grænseoverskridende. Laugets medlemmer har kørt på vejen 
gennem porten i 90 år. Sagen har været drøftet på samtlige bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger siden 2019, og bestyrelsen har forinden møderne udsendt 
skriftlige orienteringer til samtlige medlemmer af lauget. Generalforsamlingen 
har givet bestyrelsen fuldstændig opbakning til de skridt, bestyrelsen har taget, 
og generalforsamlingen har to gange godkendt forhøjelser af medlemskontin-
gentet foranlediget af udgifterne til retssagen.

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

ApS Pension har til støtte for påstanden om hjemvisning anført, at landsdom-
mer ved Østre Landsret, Ole Dybdahl, er medlem af Fuglebakkens Ejerlaug, og 
at det er et potentielt retssikkerhedsmæssigt problem, at en dommer i ankein-
stansen kan have en personlig – endog økonomisk – interesse i sagens udfald. 
Sagen burde ikke have været behandlet i første instans af en byret, subsidiært af 
en dommer, under Østre Landsret, og den bør derfor hjemvises til fornyet be-
handling i 1. instans af en dommer fra Vestre Landsrets kreds. 

Til støtte for påstanden om frifindelse har ApS Pension yderligere anført, at for-
tolkningen af pkt. 9 i den tinglyste deklaration navnlig må ske ud fra forståelsen 
af ordet "passage", som på tinglysningstidspunktet skulle forstås således, at der 
ikke var ret til gennemkørsel. Fuglebakkens Ejerlaugs medlemmer kan ikke 
støtte ret på en udvidet sproglig fortolkning af deklarationen, når denne tolk-
ning ikke rummes af den naturlige læsning af deklarationens ordlyd, således 
som denne ordlyd måtte forstås på tidspunktet for deklarationens udfærdigelse 
og tinglysning. Den tidligere overenskomst, der er tinglyst på ejendommen den 
5. september 1924, støtter desuden, at det ikke har været forudsat, at der skulle 
være motoriseret færdsel igennem porten. Bevisbyrden for rigtigheden af Fug-
lebakkens Ejerlaugs og Frederiksberg Kommunes opfattelse af, at den tinglyste 
deklaration skal forstås således, at deklarationen giver ret til køren-
de/motoriseret færdsel hen over ApS Pensions ejendom, påhviler Fuglebakkens 
Ejerlaug.
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Fuglebakkens Ejerlaug har til støtte for påstanden om, at sagen fremmes til 
realitetsbehandling anført, at det bestrides, at dommeren ved Retten på Frede-
riksberg var inhabil, eller at byrettens dom lider af retlige mangler, der indebæ-
rer, at dommen skal ophæves og sagen hjemvises.

Til støtte for påstanden om stadfæstelse har Fuglebakkens Ejerlaug yderligere 
anført, at overenskomsten af 24. september 1924, ikke ændrer ved, at der, som 
det fremgår af Frederiksberg Kommunes skrivelse af 25. juni 1940, ved kom-
munens salg af grunde til rækkehusene ved Godthaabsvej blev ændret i be-
byggelsesplanerne og som følge heraf udfærdiget en tillægsservitut, nemlig den 
af indstævnte påberåbte servitut af 24. oktober 1928.

Landsrettens begrundelse og resultat
Spørgsmålet om hjemvisning

Den forhold, at et medlem af Fuglebakkens Ejerlaug er dommer i Østre Lands-
ret, findes ikke at være en omstændighed, der er egnet til at rejse tvivl om by-
retsdommerens fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens § 61. 

Landsretten tager derfor ikke påstanden om hjemvisning til følge.

Spørgsmålet om afvisning

Efter formuleringen af pkt. 9 i deklarationen af 24. oktober 1928, som er tinglyst 
den 10. november 1928, er samtlige købere af parceller fra matr.nr. 5y, 5ab og 
5kt materielt berettigede til ”fri og uhindret Adgang til Passage ad de paa Area-
let projekterede Veje og Stier”, og efter deklarationens punkt 7 har køberne 
pligt til at være medlem af et vejlaug, der blandt skal drage omsorg vedligehol-
delsen af de ”paa arealet projekterede Tværstier og Bagstier”. På denne bag-
grund tiltrædes det, at Fuglebakkens Ejerlaug ikke er afskåret fra at påtale even-
tuelle krænkelser af deklarations punkt 9, selv om Fuglebakkens Ejerlaug ikke 
er angivet som påtaleberettiget i deklarationens punkt 10. 

Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at der 
ikke er grundlag for at afvise sagen.

Landsretten tager derfor ikke påstanden om afvisning til følge.

Spørgsmålet om sagens realitet

ApS Pension har ikke bestridt, at der efter deklarationens punkt 9, hvorefter der 
skal tilkomme samtlige købere af de angivne parceller ”fri og uhindret Adgang 
til Passage ad de paa Arealet projekterede Veje og Stier”, er adgang for Fugle-
bakkens Ejerlaugs medlemmer til at passere gennem porten i ejendommen 
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Godthåbsvej 132 til fods eller på cykel. Christian Østen har i overensstemmelse 
hermed forklaret, at det hegn, som han har ladet opstille, og som hindrer pas-
sage gennem porten med motorkøretøjer, har en åbningen i en sådan størrelse, 
at fodgængere, cyklister og personer med tvillingebarnevogne kan komme 
igennem.

Spørgsmålet er derfor, om ejerlaugets medlemmer også har ret til fri og uhin-
dret passage med motorkøretøjer.

Ved fortolkningen af deklarationens punkt 9 må det blandt andet indgå, at der i 
punkt 8 i deklarationen, hvoraf det fremgår, at de projekterede bagarealer skal 
henligge som legeplads for børnene af samtlige beboere af parcellerne fra ma-
tr.nr. 5y, 5ab og 5 kt, udtrykkeligt er taget forbehold om, at der ”naturligvis er 
forbeholdt Parcelejerne den i Post 9 nævnte Færdselsret.”  

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at deklarationen i det væsentlige 
siden tinglysningen den 10. november 1928 af såvel Fuglebakkens Ejerlaugs 
medlemmer, skiftende ejerne af ejendommen Godthåbsvej 132 og Frederiksberg 
Kommune er blevet forstået således, at den hjemler ret for medlemmerne af 
Fuglebakkens Ejerlaug til at passere igennem porten i Godthåbsvej 132 med 
motorkøretøj. Landsretten lægger herved navnlig vægt på de afgivne vidnefor-
klaringer samt breve af 14. august 1954 og 31. oktober 1983 fra de daværende 
ejere af Godthåbsvej 132 til Frederiksberg Kommune. 

På denne baggrund, og af de grunde som byretten i øvrigt har anført, tiltrædes 
det, at ApS Pension er tilpligtet at anerkende, at ejerne af de ejendomme, der er 
medlemmer hos Fuglebakkens Ejerlaug, har ret til fri og uhindret passage, her-
under med motorkøretøj, over grunden og ad porten ved Godthåbsvej 132, 2000 
Frederiksberg, matr.nr. 5 me Frederiksberg.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Sagsomkostninger

Efter sagens udfald skal ApS Pension i sagsomkostninger for landsretten betale 
40.000 kr. til Fuglebakkens Ejerlaug. Beløbet er til dækning af udgifter til advo-
katbistand inkl. moms. Der er ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hen-
syn til sagens omfang og forløb samt hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:
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Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal ApS Pension inden 14 dage betale 
40.000 kr. til Fuglebakkens Ejerlaug. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
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