
Ansøgning om at omdanne baghus til liberalt erhverv på Frydendalsvej 3

Hermed fremsendes på vegne af ejer af stuelejligheden på Frydendalsvej 3, matrikel 3r,
ansøgning om at ændre anvendelse af baghuset fra garage til kontorerhverv.

Kent Kirk ejer stuelejligheden på 200 m2 og har betinget erhvervet baghuset på 77 m2

fordelt på 2 etager (har pt. status som garage) med henblik på omdannelse til liberalt
erhverv i tilknytning til boligen. Ønsket er at lokalerne skal bruges til
kontor/administration.

Stuelejlighedens adgangsdør er beliggende på ejendommens sydlige facade mod
haven, som sikrer direkte adgang og forbindelse til adgangsdøren på garagebygningens
vestlige facade (via stuelejlighedens private have), se bilag 1.

Ansøger er villig til at acceptere, at tilladelse til omdannelse fra forvaltningens side
betinges af tinglysning af servitut med henblik på at sikre ejermæssig tilknytning mellem
stuelejligheden og baghuset.

Forud for denne ansøgning har der mellem Frederiksberg Kommune og ansøger været
dialog om den aktuelle bygnings anvendelsesmuligheder. Med henvisning til
korrespondance af den 17. januar 2019 angående nævnte dialog, er det noteret, at der
foreligger en vurdering af, om det vil være muligt at ændre anvendelsen af garagen på
baggrund af gældende Lokalplan 99’s pkt. 3.3. Tilbagemeldingen fra Frederiksberg
Kommune var, at ansøgningen skulle indeholde en redegørelse for lokalplanens afsnit 4
om områdets bebyggelse, herunder parkeringsforhold samt at der skulle ske en
nabohøring. Sidstnævnte er afholdt den 16.4.-1.5.2020.

Redegørelse for Lokalplan 99, afsnit 4:
Ansøger ønsker garagebygning (Bygning B2 jf. BBR) anvendt til erhverv i form af kontor
(liberalt erhverv). Indretningen af det nye erhverv sker alene i den eksisterende
garagebygning, som ligger placeret på bagsiden af ”hovedbygningen” og væk fra vejen,
således at områdets karakter, som er præget af villakvarter, bibeholdes. Den nye
anvendelse ændrer alene funktionen af bygningen og ikke bygningens ydre udformning.
Det planlagte erhverv afleder ingen væsentlig trafikbelastning i området generelt.

Jf. lokalplanens pkt. 4.6 skal der udlægges én parkeringsplads pr. 50 m²
bruttoetageareal til erhverv. Garagebygningen udgør et areal på 77 m². Det medfører
udlæggelse af 1,5 parkeringsplads. Med henvisning til korrespondance med
Frederiksberg Kommune af den 19. marts 2020 er kravet til bilparkeringsplads ved
eventuel anvendelse til erhverv i garagen 1 plads, idet der gennem lang praksis rundes
ned. Ejendommen omfatter yderligere 3 boligenheder, som har et samlet boligareal på
577 m². Frederiksberg Kommune skriver i samme korrespondance at kravet til
bilparkeringspladser til disse boliger er 3 stk.
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Sag nr.:  19.7490.0Idet Frederiksberg Kommune vurderer at det ikke er muligt at anlægge
parkeringspladsen til erhvervet på egen grund eller i forhaven, da det ikke er i
overensstemmelse med lokalplanens pkt. 4.1 om karakter som villaområde og pkt. 5.1
om at forhaver skal have et grønt præg, anmoder vi om at indbetale til kommunens
parkeringsfond for 1 parkeringsplads. Denne ønsker vi skal være offentligt tilgængelig.

Såfremt der måtte være spørgsmål til denne ansøgning, er du meget velkommen til at
kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

På vegne af

Kent Kirk
Frydendalsvej 3, st.
1809 Frederiksberg C

Direkte tlf.: +45 2040 6031
Mail: k.kirk@esenet.dk

Elisabeth Jeppesen
Projektleder / Arkitekt Cand. Arch.

Direkte tlf.: +45 5372 1090
Mail: elisabeth.jeppesen@sweco.dk
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