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Jeg repræsenterer min klient, Ertan og Melissa Aslan, i ovennævnte sag i deres kapacitet af ejere af 
ejendommen J.C. Schiødtes Vej 8 ("Ejendommen") og dermed bygherre for det sagen omhandlede 
projekt.  
 
Min klient har gennem lang tid, gennem Wullum Pasgaard A/S, været i en konstruktiv dialog med kom-
munen og stadsarkitekten angående det planlagte byggeri. Den oprindelige plan gik på en opdeling af 
ejendommen i 2 villalejligheder, og projektet indebar en bebyggelsesprocent på cirka 40%. Efter mod-
tagelsen af diverse indsigelser blev det oprindelige projekt frivilligt trukket tilbage, og det projekt, der nu 
er ansøgt om byggetilladelse til, består i en om- og tilbygning til en bestående en-families villa, der 
indebærer en bebyggelsesprocent på 29,9%, altså helt på linje med krav i såvel plangrundlag som byg-
ningsreglementet.  
 
Projektet er i sin helhed – ikke kun for så vidt angående bebyggelsesprocenten - i overensstemmelse 
med såvel plangrundlag som bygningsreglementet og der er ikke i byggeandragendet forudset behov 
for dispensationer af nogen art. 
 
Det bemærkes endvidere, at projektets udformning er i fuld overensstemmelse med stadsarkitektens 
og forvaltningens hidtil fremkomne bemærkninger og, at byggeriet inklusive det arkitektoniske udtryk er 
blevet ændret på flere punkter i overensstemmelse med stadsarkitektens og forvaltningens anvisninger. 
Forvaltningen og stadsarkitekten har således naturligvis allerede taget stilling til den arkitektoniske frem-
toning af byggeriet efter endt ombygning.  
 
Det skal i den forbindelse nævnes, at området, hvori Ejendommen er beliggende, er præget af en blan-
ding af beboelsesbygninger med meget forskellige dimensioner, konstruktionstyper og arkitektoniske 
udtryk. Efter endt ombygning er der efter min klients helt klare opfattelse, at Ejendommen ikke vil skille 
sig ud fra øvrige beboelsesbygninger i området, og vil utvivlsomt snarere være et løft for området end 
det modsatte.     

ALENE SENDT PR. E-MAIL 
Frederiksberg Kommune 
By Byggeri og Ejendomme 
Attn: Jo Johndal Bastrup 

Matr. nr. 4cm af Frederiksberg, J.C. Schiødtes Vej 8, kommunens sagsnr. 02.34.02-P19-
178-21. Svar på indholdet af høringssvar 
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Jeg skal i det følgende adressere de forskellige ankepunkter, der er indkommet fra forskellige naboer 
og visse andre parter, der tilsyneladende føler sig forbigået i høringen.  
 
Ad argumenter vedrørende Ejendommens bevaringsværdi 
 
Det er gjort gældende i de indkomne høringssvar, at den ansøgte om- og tilbygning strider mod Ejen-
dommens klassificering som bevaringsværdig. Dette bestrides.  
 
Det er korrekt, at man ved opslag på kulturarv.dk kan konstatere, at Ejendommen har status som beva-
ringsværdig med SAVE 4. Det bemærkes, at dette er ikke nogen særligt høj certificering, og det er fra 
et juridisk synspunkt irrelevant i forhold til kommunens behandling af min klients byggeandragende. 
Ejendommen fremstår i dag som dårligt vedligeholdt, hvilket også var tilfældet, da Ejendommen i sin tid 
blev SAVE registreret i 1994. At der ikke er tale om en bygning med en nævneværdig bevaringsværdi 
følger af bilag 1 til det ene af de indkomne høringssvar, jf. uddrag nedenfor: 
 

 
For at min klient skulle tåle begrænsninger som følge af en SAVE registrering ville det fra et juridisk 
synspunkt kræve, at Ejendommen i den for området gældende lokalplan/byplanvedtægt var udpeget 
som bevaringsværdig, hvilket ikke er tilfældet. Det er svært (grundet den ringe opløsning af kort) i den 
eksisterende kommuneplan at se, om Ejendommen deri er udpeget som bevaringsværdig, men selv 
hvis dette måtte være tilfældet, er dette ikke tilstrækkeligt til, at min klient skulle være begrænset som 
følge heraf, da alene en eventuel udpegning af Ejendommen som bevaringsværdig i lokalplanen ville 
have retsvirkninger for min klient.  
 
Derudover bemærkes det, at Ejendommen ikke på nogen måde kan siges at være en arkitektonisk 
perle, og den ansøgte om- og tilbygning vil være en klar forbedring af Ejendommen som et hele, herun-
der for så vidt angår det arkitektoniske indtryk. Som nævnt allerede, har projektet allerede været gran-
sket af stadsarkitekten fra et arkitektonisk synspunkt og tilretninger er foretaget i overensstemmelse 
med forslag fra kommunen. 
 
Der er på ovennævnte basis ikke hjemmel endsige i øvrigt nogen grund til for kommunen til at nægte at 
udstede byggetilladelse under henvisning til registreringen af bygningen med bevaringsværdi SAVE 4.  
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Ad argumenter i indsigelserne baseret på påståede økonomiske bevæggrunde for om- og tilbyg-
ningen og manglende høring 
 
Det synes at blive tillagt betydelig vægt i høringssvaret indsendt af ejerne af J.C. Schiødtes Vej 6, 
Bendzvej 3, 5 og 7, som angiveligt er støttet af ejerne/brugerne af J.C. Schiødtes Vej 4, Bendzvej 1A, 
1B, 9, 11, Goldschmidtsvej 1, Hoffmeyersvej 10 og Marielystvej 18, at min klients projekt alene skulle 
være drevet af økonomiske interesser, og der er fremlagt bilag 7 til understøttelse af denne påstand.  
 
Dertil skal det bemærkes, at det er helt åbenbart irrelevant for behandlingen af en byggesag, hvilke 
motiver der ligger bag ønsket om at gennemføre et givent projekt, og min klient og jeg er uforstående 
overfor, hvorfor der tilsyneladende gøres så meget ud af dette punkt.  
 
Påstanden om min klients bevæggrunde er i øvrigt forkert, idet min klient ønsker at anvende villaen som 
bolig for sin egen familie, der p.t. består af 2 voksne og 2 børn.  
 
Historikken i bilag 7 skal jeg ikke i øvrigt gå nærmere ind i, da indsigelserne baseret på bevæggrundene 
for at forbedre Ejendommen (også fra et værdimæssigt perspektiv) er helt irrelevant. Man fristes til at 
tro, at et af motiverne bag høringssvaret er en misundelse over en formodet historisk fortjeneste for min 
klient fra tidligere ejendomshandler.   
 
Der synes at være fremsat en kritik af, at ikke flere er blevet hørt i sagen. Efter min opfattelse har 
kommunen bestemt ikke hørt for få, idet samtlige af støtterne bag den ovenfor nævnte indsigelse efter 
min opfattelse savner retlig interesse i sagen. Til illustration heraf har jeg på nedenstående kort med 
grønne kryds markeret de ejendomme, der står bag de indsendte høringssvar, hvilket efter min opfat-
telse klart viser, at bortset fra de faktisk hørte er der tale om ejendomme, der er placeret så langt fra 
Ejendommen (der er markeret med rødt), at disses bruger/ejere ikke med rimelighed kan siges at være 
berørt af byggeriet. De savner derfor enhver retlig interesse i sagen og er med rette ikke blevet hørt.  
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Ad påstående indbliksgener og skyggepåvirkninger 
 
Høringssvarene anfægter de af min klients rådgivere udarbejdede skyggeskemaer og det gøres blandt 
andet gældende, at gennemførelsen af byggeriet vil få en markant betydning for kvaliteten af de om-
kringboendes dagligliv. Det bestrides først og fremmest, at skyggeskemaerne skulle være fejlbehæftet. 
Dette og andre tekniske forhold af relevans vil blive nærmere belyst af min klients tekniske rådgiver, 
arkitektfirmaet Wullum Pasgaard A/S i et separat indlæg. 
 
I forhold til synspunktet om påstående væsentlige gener for de omkringliggende, kan det ved en besig-
tigelse af Ejendommen og de omkringliggende bygninger konstateres, at Ejendommen, som den står i 
dag, er betydeligt lavere end mange af de omkringliggende bygninger. Specifikt i forhold til naboerne til 
begge sider, J.C. Schiødtes Vej 6 og 10, er disse p.t. meget højere end Ejendommen og de vil fortsat 
være højere efter endt om- og tilbygning i henhold til det ansøgte projekt. Begge naboejendomme har 
indsigt fra gavl og kviste  til Ejendommen, herunder dennes have.  
 
Det kan i den forbindelse nævnes at i forbindelse med naboernes tilsyneladende store modvilje mod 
min klients projekt har ejeren af J.C. Schiødtes Vej 6 fra sin ejendom videooptaget håndværkere på 
Ejendommen, hvilket håndværkerne har oplevet som meget ubehageligt, ligesom en sådan videoopta-
gelse naturligvis ikke er lovlig.   
 
Det forekommer på baggrund af ovenstående og projektmaterialet helt urimeligt at påstå, at Ejendom-
men efter endt om- og tilbygning skulle være en kilde til betydelige indsigts- og skyggegener for de 
omkringboende. Dette særligt da de eksisterende indsigts- og skyggeforhold allerede er præget af 
mange høje bygninger i området, herunder mange huse/villaer, der også efter gennemført forhøjelse af 
Ejendommen med 1,05 ville være betydeligt højere end Ejendommen. Fra disse mange højere huse og 
villaer er der i forvejen er udsyn over naboernes haver - uden at det tilsyneladende hidtil har medført en 
ødelæggelse af dagligdagen for beboerne. Det synes at være tilfældet, at de klagende omkringboende 
beboere af uvisse grunde har set sig sure på min klient trods det forhold, at min klient har udvist store 
bestræbelser på også at tage hensyn til naboerne, herunder ved frivilligt at trække sit oprindelige projekt 
tilbage.  
 
Derudover er det naturligvis helt afgørende, at forhøjelsen af Ejendommen med de 1,05 meter er inden-
for den for området tilladte højde, hvorfor min klient har krav på at modtage tilladelse til gennemførelsen 
en sådan forhøjelse af bygningen. 
    
Ad argumenter baseres på påstået manglende/mangelfuld helhedsvurdering i henhold til Byg-
ningsreglementets regler og påstået manglende overholdelse af byplanvedtægten 
 
I høringssvaret fra ejerne af J.C. Schiødtes Vej 6, Bendzvej 3, 5 og 7 gøres følgende gældende: "Den 
ansøgte til- og ombygning er ligeledes i strid med § 187-188 i BR 18".  
 
Det gøres også gældende, at det ansøgte byggeri skulle være i strid med byplanvedtægtens bestem-
melser om at der kun må "opføres bebyggelse i overensstemmelse med områdernes hidtidige karakter". 
Begge synspunkter bestrides som værende forkerte.  
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For så vidt angår kravet om, at bebyggelse skal være i overensstemmelse med "områdernes hidtidige 
karakter" er der efter min og min klients opfattelse tale om en så vag formulering, at der ikke med hjem-
mel heri kan nægtes byggetilladelse til det ansøgte byggeri. I øvrigt er projektet som nævnt gennemgået 
af stadsarkitekten, der ikke har fremført betænkeligheder i den henseende.  
 
Området er som nævnt indledningsvist præget af at bestå af mange forskellige typer bygninger i såvel 
dimensioner, konstruktioner som arkitektonisk udtryk, og bestemmelsen er derfor – selv hvis den kunne 
udgøre lovlig hjemmel til at nægte byggetilladelse – ikke mulig i praksis at anvende. Den kan i hvert fald 
ikke finde anvendelse i forhold til det påtænkte byggeri, der ikke skiller sig nævneværdigt ud i forhold til 
de omkringliggende bygninger udover muligvis efter endt byggeri at være et velvedligeholdt og arkitek-
tonisk særdeles attraktivt byggeri, hvilket Ejendommen i dag bestemt ikke kan siges at være.  
 
For så vidt angår henvisningen til bygningsreglementets bestemmelser, beror indsigelserne herom efter 
min opfattelse på en misforståelse. I henhold til det gældende bygningsreglement (BR18) har ejeren af 
en ejendom krav på en byggetilladelse, når byggeriet opfylder de gældende krav, jf. hertil blandt andet 
§ 168, der lyder som følger: 
 
"Byggeretten er retten til at opføre bygninger på en grund, såfremt bestemmelserne i §§ 170-186 om 
bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes. Byggeret-
ten indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende bygninger, der overholder bestem-
melserne om byggeretten."  
  
Bestemmelsen efterfølges af § 169, der vedrørende kravet om gennemførelsen af en helhedsvurdering 
siger som følger (min fremhævelse):  
 
"Hvis en bygning ikke kan opføres i overensstemmelse med byggeretten, skal bygningernes sam-
lede omfang og indvirkning på omgivelserne fastlægges ved en helhedsvurdering efter bestemmel-
serne i § 187." 
 
Det er således forfejlet at bygge en indsigelse på en påstået manglende/fejlbehæftet helhedsvurdering 
fra kommunens side. Selv hvis kommunen måtte været forpligtet til at gennemføre en helhedsvurdering, 
er den min klients og min vurdering (og tilsyneladende tillige stadsarkitektens), at projektet ikke er i strid 
med de for Ejendommen gældende rammer, og at en helhedsvurdering af projektet ville få et positivt 
udfald.   
 
Det anføres i den nævnte indsigelse, at det er "svært at se, at ejendommens påtænkte anvendelse som 
énfamiliesbolig ikke fuldt ud kan tilgodeses inden for ejendommens nuværende rammer". Det bemærkes 
hertil, at det naturligvis er helt irrelevant for kommunens byggesagsbehandling, om det er muligt at 
anvende Ejendommen, som den er, til familiebolig. Det er helt naturligt, at en ejer af en ejendom ønsker 
at udvide sin ejendom indenfor den gældende bebyggelsesprocent, og enhver ejer af en fast ejendom 
har da også retskrav herpå, jf. de ovenfor citerede bestemmelser.   
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Det bemærkes i øvrigt, at kommunen i mange andre tilfælde har godkendt etablering af tagterrasser og 
at en sådan benyttelse af taget på tilbygningen til Ejendommen ikke er i strid med gældende regler. 
Ligeledes bemærkes det for den gode ordens skyld, at den i bilag 6 til det ovennævnte høringssvar 
fremlagte skitse over tagterrassens placering er aldeles misvisende, herunder fordi placeringen rent 
højdemæssigt er alt for høj i forhold til det ansøgte.    
 
I den nævnte indsigelse lægges der vægt på, at en byggetilladelse kan skabe præcedens i henhold til 
ligebehandlingsprincippet. Den rette analyse er efter min opfattelse, at kommunen er pligtig at give byg-
getilladelse til projekter, der opfylder de krav, der med rette kan stilles i henhold til bygge- og planlov-
givningen. Hvis andre projekter opfylder disse krav, skal der naturligvis også udstedes byggetilladelse 
til sådanne projekter.  
   
Ad anmodning om udsættelse af kommunens afgørelse under henvisning til forvaltningslovens 
bestemmelser 
 
Henvisningerne til forvaltningslovens §§ 19, stk. 1, 22 og 25 i høringssvaret fra ejerne af J.C. Schiødtes 
Vej 8 bygger efter min opfattelse på en misforståelse af, hvem der er berettiget til eksempelvis en be-
grundelse og en klageadgang.  
 
Dette tilkommer min klient for det tilfælde, at der måtte blive truffet beslutning om ikke at udstede byg-
getilladelse i overensstemmelse med min klients byggeandragende – det tilkommer imidlertid ikke na-
boer, der er blevet hørt i processen. En anmodning om, at forvaltningen skal udsætte sin beslutning om 
udstedelse af en byggetilladelse "med henblik på, at vi eventuelt afgiver endnu en udtalelse i overens-
stemmelse med forvaltningslovens regler", er efter min opfattelse ligeledes baseret på en misforståelse 
af lovgivningen. Kommunen har valgt at høre naboerne i den konkrete sag uden at have været forpligtet 
hertil, og har naturligvis ingen pligt til at rette ind i forhold til de modtagne indsigelser, ligesom kommunen 
ikke har nogen ret til at udskyde sin afgørelse, fordi naboer eventuelt måtte finde det hensigtsmæssigt 
at søge om aktindsigt og eventuelt på basis heraf måtte ønske at ytre sig yderligere.  
 
Der foreligger i øvrigt ikke relevante forhold for den fortsatte behandling af byggesagen, der ikke er fuldt 
ud belyst, hvorfor min klient venligst skal anmode om, at byggesagen fremmes hurtigst muligt. Nærvæ-
rende skrivelse vil blive suppleres af min klients arkitekt for så vidt angår tekniske forhold.  
 
På vegne min klient skal jeg hermed anmode om, at min klient og dennes rådgivere gives foretræde for 
udvalget, såfremt en eller flere af de klagende naboer måtte blive indrømmet foretræde for udvalget.  
 
Min klient og jeg imødeser kommunens stillingtagen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Bruun 
Associeret Partner, Advokat 


