
Til 

By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Kommune,  

Att. Pernille Steman, Byggesagsbehandler, arkitekt og Connie Schibler, Byggeri- og Arkitektur 

By- og Miljøudvalget,  

Att.: Jan E. Jørgensen 

 

Frederiksberg, den 1. juni 2021 

 

Indsigelse overfor ansøgning om at omdanne baghus til liberalt erhverv på Frydendalsvej 3, 1809 Frederiksberg 
Sagsnr. 02.34.02-P19-197-21 og 85.10.00-A53-9-21  

 

I det jeg henviser til ovennævnte sag og den af Kent Kirk indsendte ansøgning vedrørende ændret 
anvendelse af Baghuset beliggende på Frydendalsvej 3, skal jeg herved på vegne af ejerne og beboerne af 
Frydendalsvej 3, 1. og 2. sal fremkommer med følgende supplerende bemærkninger: 

• Det ansøgte er identisk med den ansøgning som By- og Miljøudvalget allerede afviste på mødet den 
15. juni 2020 
 

• Udvalgets opmærksomhed henledes i den forbindelse på følgende: 
o Ansøger, Kent Kirk, bebor ikke lejligheden og har udelukkende erhvervet stuelejligheden 

med henblik på udlejning 
o Ejerforeningen har på intet tidspunkt været inddraget i den konkrete ansøgning og blev kun 

bekendt med den ved et tilfælde i den forgangne weekend 
o Udfordringerne omkring adgangsforhold m.m. er de samme, hvorfor der i det hele henvises 

til de indsigelser som fremkom fra Frydendalsvej 3, 1st. og 2. sal i forbindelse med den 
identiske sag, behandlet på udvalgets møde den 15. juni 2020 

o Ansøgeren deler ikke Kommunens opfattelse af, at en ændret brug vil kræve fuldmagt fra 
Ejerforeningen. Ansøgeren lægger således til grund, at der som udgangspunkt ikke vil være 
behov for fuldmagt eller anden godkendelse fra Ejerforeningen Frydendalsvej 3. Der 
henvises i den forbindelse bl.a. til e-mail af 4. maj 2021 fra Sweco Architects, hvor det 
anføres, at alene såfremt ”det vise sig, at dette vil kræve bygningsændringer, som vil kræve 
indgreb i fællesejendommen tillige med en byggetilladelse vil vi naturligvis ansøge herom 
med den nødvendige opbakning fra ejerforeningen til den tid.”.  
 

• Det oplyses i ansøgningen, at ansøgeren er villig til at acceptere, at en tilladelse til omdannelse 
betinges af, at der lyses en servitut på ejendommen, der sikrer en ejermæssig tilknytning mellem 
stuelejligheden og baghuset. Hertil bemærkes, at alene en anvendelsesmæssig/funktionsmæssig 
juridisk bindende tilknytning vil sikre baghusets tilknytning til hovedhuset, da en rent ejermæssig 
tilknytning f.eks. ikke vil forhindre erhvervsmæssig udlejning til personer eller virksomheder, der ikke 
har forbindelse med hovedhuset. Der henvises i den forbindelse til det tidligere anførte omkring de 
snævre adgangsforhold omkring ejendommen. 
 

• Det anføres i ansøgningen, at det planlagte erhverv ikke vil aflede nogen væsentlig trafikbelastning. 
Det fremgår ikke, hvorledes dette kan sikres, herunder ved en eventuel fremtidig ændret 
erhvervsmæssig benyttelse. 
 



• Endelig bemærkes, at den af ansøgeren anførte adgang mellem stuen og Baghuset går via 
fællesarealer, hvor ansøgeren alene har en opsigelig brugsret. 
 

Jeg henviser i øvrigt til indsigelserne fra ejere og beboerne på Frydendalsvej 3, 1. og 2. sal, som blev 
fremsat i forbindelse med den første dispensationsansøgning, sagsnr. 01.02.00-G01-154-19, der hermed 
genfremsættes, da de to sager er identiske og grundlaget for indsigelserne derfor uændret. 

Af de ovenfor anførte grunde bør også denne dispensationsansøgningen afvises. 

 

oooOooo 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Nils Johannessen 
Frydendalsvej 3, 2. Sal 
1809 Frederiksberg C 


