
 

 

 
Nyhedsbrev Juni 2019 

 

Lokalplan for fuglebakkebebyggelsen – spærring 

af port Godthåbsvej 132 

 

By – og Miljøudvalget har besluttet at ændre forsla-

get til lokalplan og sende lokalplanen i supplerende 

høring med de ændringer, der fremgår af sagsfrem-

stillingen. Der vil nu være mulighed for kvistaltaner, 

mens der ikke kan etableres altaner på etageejen-

dommene mod Godthåbsvej, mulighed for portlåger 

udgår, og der må ikke plantes træer, der i fuldt 

udvokset tilstand overskrider en højde på 3 meter i 

de østvestvendte rækkehushaver. Højere træer er 

tilladte ud mod vejene.  

 

I starten af maj blev der afsagt dom i straffesagen 

om placeringen af affaldsskuret Godthåbsvej 132. 

Retten på Frederiksberg fandt, at færdselsretten 

nævnt i 1928-deklarationen, ikke skulle omfatte 

motoriseret færdsel i baggården til Godthåbsvej 

132. Eftersom Retten på Frederiksberg frifandt 

ejeren af Godthåbsvej 132 for placeringen af 

affaldsskuret og underkendte Frederiksberg Kom-

munes afgørelse, har kommunen igangsat en juri-

disk granskning af dommen -ved en ekstern advo-

kat, samt iværksat en undersøgelse af hvilke konse-

kvenser dommen har på den relaterede sag om 

afspærring af porten. Dommen har skabt betydelig 

tvivl om, der på baggrund af deklarationen, er en ret 

til kørsel gennem baggården og porten til 

Godthåbsvej.  

Den supplerende høring af lokalplanen afventer den 

juridiske granskning, da der i lokalplanen er en 

række henvisninger til både deklarationen og bag-

veje/stier. I kan derfor se frem til en ny udgave af 

lokalplanforslaget i supplerende høring, når 

kommunen har haft tid til at forberede dette. På 

årsdagen for offentliggørelsen af lokalplanen 

genoptager kommunen den 5. september 2019 

behandlingen af byggesager. 

 

Fuglebakkens Ejerlaug er meget overrasket over 

afgørelsen i straffesagen om affaldsskuret, bl.a. 

henset til at fri og uhindret færdsel har været en 

naturlig del af den frie og uhindrede passage i 

fuglebakkebebyggelsen siden byggeriet blev opført 

for mere end 90 år siden. Fuglebakkens Ejerlaug 

foretager nu -gennem sin advokat, en vurdering af 

retstilstanden, med henblik på bedst muligt at 

varetage medlemmernes færdselsret på bagveje, 

stier og porte. 

 

 

 

 



 

 

Overgang af private fællesveje til offentlige veje 

 

Kommunen har - efter varsel til grundejerne om 

optagelse af private fællesveje som offentlig veje, 

orienteret grundejerne om, at dette sker fra 1. 

september 2019. Herefter overtager kommunen 

vedligeholdelsen af veje, fortov og vejbrønde. 

Husejerne skal fremover selv renholde de inderste 

40 cm af fortov samt som hidtil, at have ansvaret for 

rydning af sne på fortov. Vejtræerne vil fremover 

blive vedligeholdt af kommunen; vejbelysning er 

fortsat kommunens ansvar. Frederiksberg 

Kommunens parkeringsordning gælder fra 1. 

september. Beboerlicens koster kr. 160 og gælder 

alle offentlige veje og private fællesveje. Licensen 

gælder kun for det køretøj, den er udstedt til. Man 

kan få P-licens til mere end én bil, hvis man er 

primær ejer. Nærmere regler om køb af 

parkeringsbillet og P-licens finder du på dette link 

https://www.frederiksberg.dk/parkering 

  

Nye vandrør 

 

Alle huse i Fuglebakkens Ejerlaug har nu fået 

udskiftet de gamle vandrør og stikledninger frem til 

måler, fuldt isolerede og  afsluttet med ny 

hovedhane. Frederiksbergs Forsyning har -over de 

sidste to år, gennemført arbejdet på eksemplarisk 

vis, med god orientering af beboerne om arbejdet 

samt med en effektiv koordinering af vvs, murer og 

isolatør.   

 

Ulovligt byggeri Godthåbsvej 132 og 134 

 

Der verserer en række byggesager på Godthåbsvej 

132 og 134. Ejendommene på Godthåbsvej er 

omfattet af den kommende lokalplan og 1928- 

deklarationens regler for ændring af facade, tag og 

hegn. Frederiksberg Kommune har i mange tilfælde 

krævet lovliggørelse af byggearbejder over for 

ejerne af Godthåbsvej 132 og 134.  Af hensyn til 

reglerne for fremsættelse af lokalplan, kan 

kommunen først komme videre med disse sager fra 

den 5. september – årsdagen for offentliggørelse af 

lokalplanen. Hvis der aktuelt foregår arbejde med 

ændring af facader, kan kommunen give påbud om 

standsning af arbejdet. 

  

Effektivisering af administrationen i Ejerlauget  

 

Fuglebakkens Ejerlaug fortsætter effektiviseringen 

af administrationen. Alle opkrævninger af 

kontingent og fordeling af udlæg kører via Nets. 

Næsten alle medlemmer (95 %) har nu meldt sig til 

betalingsservice, hvilket letter administrationen 

væsentligt.  Husk at orientere bestyrelsen om 

eventuelle opdateringer af navne, mailadresser og 

telefon.  

 

Som forklaret på generalforsamlingen, vil 

bestyrelsen fremover afholde udgifter til 

vedligeholdelse af vandrør som en fælles udgift for 

ejerlauget. Det betyder, at bestyrelsen ikke skal 

bruge tid på at fordele udgiften på de rækkehuse, 

der er berørt af reparationen. Man undgår også det 

administrative arbejde med udsendelse af 

opkrævninger og eventuelle rykkerprocedurer. 

Mindre reparationer af kloakdæksler og –brønde 

behandles efter samme fremgangsmåde, da 

opdeling af faktura for netop kloakrør er meget 

kompliceret, og kun lader sig gøre efter grundige 

studier af diagrammer over kloakledninger. 

Vedligeholdelse af kloakrørene, hvor der evt. kan 

være skjult rørskadeforsikring, vil – som hidtil, blive 

fordelt på de medlemmer, der er berørt af 

reparationen.  

 

Generalforsamling 2019 

Generalforsamlingen blev afholdt 26. februar 

2019 på Skolen på Duevej. Referatet fra 

generalforsamlingen ligger på Ejerlaugets 

hjemmeside, www.fuglebakkensejerlaug.dk  

 

 

  

 

https://www.frederiksberg.dk/parkering
http://www.fuglebakkensejerlaug.dk/


 

 

Sommerfest 
 

Bagvejenes sommerfest afholdes i år  
 

Lørdag den 17. august 

 
Vi starter med fælles leg på plænen for alle børn kl. 15:00 og 

derefter er det op til hver enkelt bagvej at arrangere aftenens 
forløb 

 
Ha du lyst at hjælpe til på plænerne kan du melde dig 

inden 7. august til Benedikte F39, 
mobil 26 24 80 26 eller mail b.wanscher@webspeed.dk 

 

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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