
Fuglebakkens Ejerlaug 
 
Bestyrelsens beretning for 2021 

Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Poulsen, V26 (formand), Ida Rosenberg, V22 
(kasserer), Benedikte Wanscher, F39, Ole Larsen, E45 og Jørn Lynglev, E39.  
 

Projekt kloakrenovering - Fuglebakkens Ejerlaug 
Fuglebakkens Ejerlaug er i gang med renovering af kloakledningerne. Ejerlauget har 
besluttet -over en periode, at gennemføre TV-undersøgelse af fællesledningerne og 
stikledningerne ind til husene. Renoveringen sker i kloaksiden, d.v.s. den side af 
rækkehusene, hvor faldstammen sidder. Alle alvorlige skader i kategori 3 og 4, der har 
betydning for funktionaliteten af kloaksystemet, og som indebærer risiko for rotteangreb, 
repareres ved udskiftning af ledninger, regnvandsbrønde og/eller strømpeforinger. 
 
Renoveringen af kloakkerne på Egernvej 25-39 blev gennemført som et pilotprojekt 2019. I 
2020 fortsatte renoveringen af kloakkerne på Solsortvej 3-17 og Vagtelvej 26-46, fordi der 
på disse veje var konstateret rotteskader. Herefter fortsatte kloakprojektet på Solsortvej 17-
45 og Vagtelvej 4-24 i 2021. Drosselvej -begge sider af vejen, blev afsluttet i begyndelsen af 
efteråret 2021. Vi er således mere end halvvejs med kloakrenoveringen. Når Solsortvej 4-44 
er afsluttet, udestår Fuglebakkevej 3-39 samt Egernvej 41-55 og Egernvej 57-75. 
 
Det er bestyrelsen, der varetager vedligeholdelse og fornyelse af fællesledningen 
(stikledningerne mellem samlebrøndene, der fører vandet ud i den offentlige kloak) i 
henhold til servitutten om fordelingsledninger. Bestyrelsen indhenter tilbud på renovering 
af fællesledningen hos kloakmester og gennemfører renoveringen. Udgifterne fordeles 
ligeligt på de berørte huse. 
 
Tilbuddet fra kloakmester omfatter endvidere renovering af stikledningerne ind til 
rækkehusene. Husejerne er selv bygherre ved renovering af stikledningerne og betaler 
direkte til kloakfirmaet.  
 
Forsikringsselskaberne dækker principielt skader på fællesledningen, hvis der er tale om 
brud, forskudte samlinger, trærødder, m.m. - også selv om skaderne befinder sig uden for 
husets matrikel.  
 
Forsikringselskaberne dækker oftest skader på stikledningerne. Husejerne må derfor tage 
kontakt til forsikringsselskab angående dækning af reparation af skader - både vedrørende 
fællesledningen og stikledningerne. Forsikringsselskaberne har forskellige regler for 
dækning af skader. Det er op til husejeren at få en aftale med forsikringsselskabet om 
dækning. 
 
TV-inspektion af kloakledningerne betales - af ejerlauget som fælles udgift. 
 
I den daglige drift betales udgifter til vejbrøndene, brønddæksler, spuling af fællesledningen 
samt mindre udgifter til kloakreparationer af ejerlauget. 



 
Retssagen om færdselsretten gennem port Godthåbsvej 132 
Retten på Frederiksberg afsagde 5. oktober 2021 dom i sagen om færdselsret gennem 
porten - Godthåbsvej 132. Dommen giver ejerlauget medhold i, at vi har ret til fri og 
uhindret adgang, herunder med motorkøretøj over grunden og ad porten ved  
Godthåbsvej 132. 

Ejeren af Godthåbsvej 132 har anket dommen. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for 
sagens behandling i landsretten. 

Beskæring af træer på bagvejene 
Den unge Gartner har beskåret træerne på bagvejene. De lange skud er klippet af 
kugleacasierne på Drosselvej/Solsortvej og af paradisæbletræerne på Solsortvej/Vagtelvej. 
Træerne er klar til foråret.   
 
Det er tre år siden, at træerne sidst blev beskåret. Beskæringen har været en stor opgave 
for gartnerne og varet tre uger. Til vinter vil rønnetræerne på Fuglebakkevej/Drosselvej blive 
beskåret. Der er plantet et nyt rønnetræ ved Fuglebakkevej 12-14, som vi håber naboerne 
vil tage sig venligt af med påfyldning af vand i vandingsposen i de kommende forårs- og 
sommermåneder. 

 
Lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen 
Når du går i gang med et byggeprojekt om ændringer af facade, vinduer, døre, tag og  
garage/udhus, bør du henvende dig til Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme, 
bbe@frederiksbergkommune.dk. Det betyder, at der ikke senere opstår spørgsmål om 
byggeriets lovlighed. Frederiksberg Kommune vil rådgive om fremgangsmåden ved 
behandlingen af din henvendelse, uanset om du behøver byggeansøgning eller ej. 
 
Der er en gruppe på ca. 10 husejere, der er gået sammen om et projekt vedr. udnyttelse af 
tagetagen til bolig. Lovgivning om brandsikkerhed stillede store krav til indretning af 
tagetagen til bolig samt anvendelse af certificerede sagkyndige i brandklasse 3, som 
medførte betydelige omkostninger for den enkelte bygherre. Efter ny lovgivning arbejdes 
der på godkendelse af en brandklasse 2 - model, som er en enklere og billigere løsning.  
 
Lokalplanen findes på følgende link: 
https://dokument.plandata.dk/20_9713015_1589876541209.pdf 
Vigtige bestemmelser i lokalplanen for rækkehusene er: 
 

• tagetagerne kan indrettes til beboelse  

• kvistaltaner er tilladt mod bagvejen 

• Indretning af tagetagerne til beboelse og etablering af kvistaltaner kræver 
godkendelse af kommunen, hvor man skal oplyse, hvordan de sikkerheds- og 
brandmæssige forhold bliver løst, jf. projektet om bolig i tagetagen 

• døre og vinduer skal fremstå mørkegrønne med farvekode S 8010-G10Y-NCS eller 
RAL 6009-Tannengrun (Fuglebakkegrønt). 
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• murstenene er håndstrøgne gule teglmursten med rødlige nuancer. Fugerne er 
fyldte, og fugematerialet er fremstillet af bakkegrus og ikke produceret på grundlag 
af strandmaterialer 

• belægninger i haver og opholdsarealer skal overholde Spildevandsplanens 
afløbskoefficienter. Det betyder, at regnvand ikke må føres til kloaksystemet i større 
omfang end tidligere – alternative løsninger til afvanding kan være regnvandsbede 
eller faskiner  

• træer må ikke - i fuldt udvokset tilstand, overskride en højde af 3 meter i de øst-
vestvendte haver. Dette gælder ikke i et område på 3 meter ud mod vejene. 

• kommunen har udpeget et antal bevaringsværdige træer, som fremgår af bilag til 
lokalplanen 

 

Opladning af el-bil  
Fuglebakkens Ejerlaug vedligeholder og fornyer el-forsyningsledningerne i rækkehusene, 
aktualiseret af behovet for mere el til opladning af biler. Den maksimale strømstyrke til 
rådighed i rækkehusene er 3 X 63 A, som fordeles på et antal huse, typisk 9-11 huse. 
Ejerlauget har gennemført en gennemgang af alle sikringsskabe i ejerlaugets område, og 
Radius har forøget alle hovedsikringer til 63 A, hvilket indtil videre vurderes at være 
tilstrækkeligt til behovet for el-opladning. 3 X 63 A er den maksimale el-kapacitet, der kan 
opnås i rækkehusene. Hvis der er behov for mere el-kapacitet kan en løsning være, at de 
eksisterende el-grupper opdeles i to. 
 
Radius har nu oplyst, at Fuglebakkevej 3-37 kun har en ledningskapacitet på 10mm2, og 
derfor kun er sikret med maksimalt 3 X 50 A.  Vi undersøger nu disse oplysninger og 
indhenter i givet fald tilbud på forøgelse af el-kapaciteten på Fuglebakkevej, så 
hovedsikringen kan forøges til 63 A. 
 
Opladning af elbil på egen grund kan ske med et ladeapparat med tre faser og med en 
sikring på maksimalt 16 A. 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. 

 
Fuglebakkens Ejerlaug – medlemssystemet ForeningLet 
Ejerlauget benytter medlemssystemet ForeningLet, der er et enkelt og brugervenligt 
administrations – og regnskabssystem. Vi har nu også adgang til et arkiv, hvor foreningens 
dokumenter og referater opbevares.  



ForeningLet udbyder nu deres egen hjemmeside, som en integreret del af 
medlemssystemet. Hjemmesiden ligner i stor udstrækning den gamle hjemmeside med et 
lidt ændret layout. Til gengæld er menu-strukturen helt den samme som før.  

Ejerlauget vil fremover benytte hjemmesiden til løbende at bringe nyheder. Nyhedsbrevet 
vil derfor ikke længere udkomme. Så husk at tjekke hjemmesiden fra tid til anden. 

Bestyrelsen glæder sig over, at alle dele af ejerlaugets administration nu er placeret i 
ForeningLet. 


