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Ansøgning om anvendelsesændring af lejlighed 
beliggende Godthåbsvej 32B, 1.th fra lægeklinik til 
beboelse. 
 

Matr.nr. 14GP af Frederiksberg, J.nr. 02.34.00-P19-1444-16 

Tak for brev af 24. april 2017 samt konstruktiv telefonisk dialog. 

I forlængelse af ansøgning om anvendelsesændring fremsendes supplerende oplysninger. 

Generelt 

Lejlighedens historik 

Ansøgningen skal ses i lyset af tidligere korrespondance af 13. december 2016 fra min rådgiver - 

FORMAT Arkitekter og konstruktører. I denne korrespondance har det været fremført fra vor side, at 

lejligheden fra den opføres i 1908 og frem til 1987 har haft status som beboelse. Dette pointeres af 

Frederiksberg Kommunes Tekniske Direktorat i svar af 5. november 1987, hvor de skriver: 

”.. Direktoratet er ikke bekendt med, at lejligheden hidtil har været anvendt til andet end 

beboelse..” 

I brev af 18. november 1987 skriver de: 

”.. Bygningsinspektoratet har ikke kendskab til, at der er erhverv i lejligheden, hvorfor denne 

betragtes som beboelsesejendom.” 

I deres indstilling tillades ændret anvendelse til erhverv uden krav om anlæg af opholds- og 

parkeringsareal. 

Vi har således en opfattelse af, at lejligheden i den absolutte del af sin levetid har haft anvendelse 

som beboelse og nærværende ansøgning skal ses i dette lys, herunder at der ikke har været sat krav 

ved omlægningen af anvendelsen i 1987 til anlæg af opholds- og parkeringsareal. Så i vor optik er 

ansøgningen om anvendelsesændring mere at bringe tingene tilbage til ”oprindelig” status end en 

egentlig anvendelsesændring. 

Underskrevet fuldmagt 

Vedhæftet er fuldmagt til den ansøgte anvendelsesændring underskrevet af andelsboligforeningen 

AB Godthåbsvej 32A-B af den samlede bestyrelse (bilag 1) 

Parkeringsplads – ansøgning om dispensation mod indbetaling til parkeringsfond 

Andelsboligforeningen AB Godthåbsvej 32A-B råder over 5 parkeringspladser i gården, hvor det vil 

være muligt at benytte én af disse beliggende på matrikel 14GP. Udfordringen er, at jeg efter 



gennemgang af byggesagsmappen på ejendommen i samarbejde med min rådgiver – FORMAT 

Arkitekter og konstruktører – har konstateret, at de 5 parkeringspladser ikke fremgår af en byggesag.  

Det vil således i praksis være muligt, at benytte p-pladsen i gården, men jeg kan ikke dokumentere 

brugsret til en godkendt p-plads, idet en servitut ikke kan lyses uden parkeringspladserne har 

myndighedernes godkendelse. Det er således ikke praksis, der udelukker anvendelsen af egen p-

pladser, men alene den manglende dokumentation på arealet. 

Matriklen er kategoriseret som jordforurening i vidensniveau 2, altså at der er dokumentation for 

jordforurening på arealet.  

Set i dette lys vil anlæg af godkendt p-plads ikke være en reel mulig. 

På denne baggrund ansøges om dispensation til Kommunalbestyrelsen mod indbetaling til 

kommunens parkeringsfond. 

Ubebyggede arealer, herunder opholdsarealer – ansøgning om dispensation fra opholdskravet 

Vedlagt er situationsplan, der viser ejendommens indretning af ubebyggede arealer, herunder 

opholdsarealer og de parkeringspladser, der jf. ovenstående afsnit ikke er dokumenteret i 

ejendommens byggesag.  

Det fremgår, at arealet på matrikel nummer 14GP benyttes til parkering af cykler og biler samt 

placering af containere. Der er indført retning og nummer for foto på nedenstående situationsplan 

for matriklen. Fotooversigt findes i bilag 2. 

 

Cykelskur 

Cykelstativ 

Dør til bagtrappe og kælder 32B 

Nedgang til cykelkælder og 

kælder samt areal på terræn for 

affaldscontainere 



Adgangsvejen med hvidt angiver naboens tinglyste adgangsret og ligger helt op til matriklen.  

Grundet den meget trange plads på matriklen, er der ingen overskydende plads til indretning af 

mere opholdsareal på terræn, hvorfor det ikke muligt at imødekomme Kommuneplan 13 om 

etablering af opholdsareal på terræn svarende til 50 % af det ansøgte boligbruttoareal. 

På denne baggrund søges om dispensation fra opholdskravet. 

Kvaliteten er de nuværende opholdsarealer er opgraderet ved gårdprojekt i 2010: 

 
Gård under ombygning 2010 



 
Gården ved port fra Godthåbsvej 32B i 2010 

 
Gård med cykelparkering efter projekt. 

Da hele gårdarealet gennemgik renovering i 2010 er det ikke muligt at øge kvaliteten heraf. 



Cykelparkering 

I henhold til Lokalplan 153 pkt. 8.3 skal der være 2 cykelparkeringspladser, herunder 50 % i 

cykelkælder. Der forefindes såvel overdækket som åben cykelparkering i gården: 

  

Der forefindes som vist på side 2 (situationsoversigt) cykelkælder til ejendommen, hvilket også 

fremgår af plantegningen af kælderetagen (bilag 3) 

Plantegning af kælderetage 

Plantegningen dokumenterer, at der fortsat er minimum 1 pulterrum til alle lejlighederne i 

andelsboligforeningen. Der er 20 lejligheder i andelsboligforeningen og pulterrum er fordelt på 

loftsetage såvel som i kælder. 

I kælder findes 20 rum, hvoraf 5 er ledige (rum 2, 4, 9, 16, 20). Til lejligheden Godthåbsvej 32B, 

1.th tilknyttes pulterrum nummer 4, hvorefter der er 4 ledige pulterrum i kælderen. 

Plantegning er vedlagt i bilag 3. 

Redegørelse for projektets kvaliteter i henhold til Principper / kriterier for boligtilvækst 

Konvertering og bykvalitet 

Befolkningsstatistikken viser, at der kun er byudviklingsområdernes udvikling og andre – helt store – 

byggerier, der påvirker befolkningsudviklingen i nævneværdig grad. Nærværende ansøgning har 

således marginal betydning for befolkningsudviklingen og medfører i øvrigt ingen tab af 

bevaringsværdier. 

Ejendommen har gennemgået Byfornyelsesprojekt og blev facade- og tagrenoveret i 2009, herunder 

blev samtlige skorstene istandsat, tag blev udskiftet til vingetegl, inddækninger blev udskiftet, 

kviste istandsat, karnaptage blev udskiftet, facaden blev generelt fugerenoveret og samtlige vinduer 

blev istandsat. Ligeledes blev gårdanlæg renoveret jf. ovenstående. 

Det bemærkes, at lejligheden ligger på 1. sal og dermed i sine karaktertræk ikke fremstår som 

forretningslokale på gadeplan mod Godthåbsvej, men har alle lighedstræk med øvrige beboelses 

lejligheder i andelsboligforeningen. 



 

I rød tråd andelsboligforeningens høje kvalitet for byen og området, vil der foretages en mere 

tidssvarende indretning af lejligheden: 

 

Bylivet og den blandede by 

Ifølge Frederiksberg Kommunes hjemmeside findes 11 kontorfællesskaber i kommunen. Ved besøg på 

deres hjemmesider konstateres, at der er ledige kontorpladser til øvrige iværksættere, hvilket 

tilgodeser kommunens vision om byens mangfoldighed, også efter en omlægning af anvendelsen af 

lejligheden. 

Køkken  

Beliggenhed af lejlighed 



Jævnfør www.ejendomstorvet.dk findes 9 ledige erhvervslejemål i det umiddelbare nære område: 

 

Der er således fortsat mulighed for adgang til erhvervskvadratmeter i området. 

Lejligheden har været anvendt som lægepraksis i perioden fra 1987 og ved søgning på praktiserende 

læger findes 23 læger i umiddelbar nærhed. Ifølge Sundhed.dk er der 15 praktiserende læger, der er 

åbne for patienttilgang. Ifølge deres opgørelse ligger Frederiksberg Kommune med 1.720,58 

patienter pr. praktiserende læge midt i gennemsnittet i Danmark (normtallet er ifølge Kommunernes 

Landsforening og Danske Regioner 1.600 patienter per læge):  

 



 

Der er således ikke er mangel på praktiserende læger på Frederiksberg og afviklingen af denne 

lægepraksis udfordrer dermed ikke Frederiksberg Kommunens vision om at være vidensby med 

erhverv.  

Iværksætteri 

Såfremt jeg opnår tilladelse til konvertering af lejligheden fra erhverv til bolig, kan jeg oplyse, at 

jeg selv har været iværksætter siden 2001 og driver følgende virksomheder 

- Lindeneg ApS: Rådgivning til telesektoren i forbindelse med udbygning af infrastrukturen til 

data- og mobilkommunikation 

- Por Que No ApS: Delikatesseforretning med spanske fødevarer på Falkoner Allé 52, 2000 

Frederiksberg i samarbejde med min søn, Emil Lindeneg 

- KAI Copenhagen ApS: Designvirksomhed indenfor interiør til boligen. 

Privat er det mit ønske at bebo lejligheden med mine 2 børn: 

- Anna, 17 år, studerende på Niels Brock Handelsskole og efterfølgende studie på 

Handelshøjskolen med henblik på cand.merc.jur. 

- Emil, 21 år, direktør og daglig leder af delikatesseforretningen Por Que No beliggende 

Falkoner Alle 52, 2000 Frederiksberg. 

For nuværende har jeg forhandlinger om at indtræde i forretningen The & Kaffe Delikatessehuset 

beliggende på Godthåbsvej 32B, st.th. lige under lejligheden. 

Vi kan således bidrage til Frederiksberg Kommunes vision om at understøtte iværksætteri, hvor der 

værnes om bylivet og den blandede by. 

 

Med venlig hilsen, 

Lindeneg Holding ApS 

Ulf Lindeneg 

Cand.merc.jur 

Direktør 


