
BYGGELOVSMÆSSIGE FORHOLD     
Partshørtes indsigelse  Ansøgers kommentar til indsigelse  Forvaltningens kommentarer til indsigelse 
Det ansøgte byggeri vil give meget betydelige 
indsigts‐ og skyggegener for især naboerne i 
JCSV 6 og betydelige indsigtsgener for alle 
naboer og for en række af de omkringliggende 
ejendomme, både fra rækken af nye vinduer, 
og fra tilbygningen og den 29,2 m2 store 
tagterrasse på første sal. 
 
Projektet vil medføre betydelige indsigts‐ og 
skyggegener. 
 
De nye vinduer mod gaden vil medføre direkte 
kig til de nærmeste forhaver. 
 
De nye vinduer mod naboejendommen i nr. 6 
placeret 2.5 m. fra skel vil medføre betydelige 
indbliksgener. 
 
Den nye terrasse på bagsiden af ejendommen 
vil medføre direkte kig ned i de 
omkringliggende haver, til naboers terrasser og 
opholdsrum. 

Det er vigtigt at pointere at nærværende 
projekt overholder byggeretten, herunder 
bebyggelsesprocenten, skrå højdegrænseplan 
og bygningshøjder. 
Ydermere er tilbygningen placeret midt på 
grunden, LANGT fra naboskel på 3 sider. 
Det medsendte ”bilag 6” med en håndtegning 
af en tilbygning er langtfra retvisende. 
Tagets hældning ændres, således kiplinjens 
højde øges – denne del af taget vurderes ikke 
at give væsentlige gener for naboen. 
Gulvniveauet i stueplan ændres ikke, så 
vinduernes placering i højden er uændrede. 
Igen er det væsentligt at pointere; det skrå 
højdegrænseplan, bygningshøjden og 
afstanden til skel er overholdt. 
Skyggediagrammer vedhæftet i 
partshøringsmaterialet er vejledende og ikke 
en nødvendighed, når byggeretten overholdes. 
… 

Under bygningsreglementets afsnit om 
byggeret fremgår forskellige regler om 
afstande, højder og bebyggelsesprocent. Disse 
bebyggelsesregulerende bestemmelser angiver 
hvad en bygherre skal overholde for ikke at 
påføre de omkringliggende væsentlige gener. 
Projektet overholder disse bestemmelser. 
 
Ud fra den gældende lovligning medfører 
projektet derfor udelukkende indsigts‐ og 
skyggepåvirkninger af et acceptabelt omfang. 

Formålet med at ansøge om tilladelse til at om‐ 
og tilbygge samt forhøje den bevaringsværdige 
familievilla på 216 m2 til en meget større, 
palæagtig, uoriginal patriciervilla på 287 m2 
plus 134 m2 i kælderen synes alene at være 
drevet af økonomiske interesser, idet 
ansøgeren tilsyneladende allerede har købt og 
istandsat samt om‐ og tilbygget en række 
boliger på Frederiksberg for derefter at sælge 
dem igen efter meget kort tid, antageligvis med 
betydelig økonomisk gevinst. 

Man insinuerer at bygherre ”køber og sælger 
for egen vindings skyld” som en investering – 
måske man skulle vende den påstand 
om at kigge indad – måske handler det om at 
bygherren ikke har fundet det nærmiljø, med 
de naboer de ønsker sig. 
Efter en ”velkomst” som denne i nabolaget, 
skal der nok arbejdes lidt på det gode 
naboskab… 
At der spekuleres i at det er af økonomiske 
interesse må på ingen måder tages med i 

En ansøgers mulige økonomiske motiver i 
forhold til en ansøgning er ikke reguleret i 
hverken bygge‐ eller planloven.  



betragtning. Bygherren har reduceret projektet 
fra første partshøring markant, for netop at 
bibeholde det gode naboskab. Herefter er der 
brugt tid og penge på at tilrette et nyt projekt – 
endda inden der er kommet en afgørelse fra 
forvaltningen – for netop at holde sig inden for 
byggeretten og imødekomme naboernes 
kommentar. 
SÅ kan man spørge sig selv – er det af 
økonomiske interesser, eller for at 
imødekomme sine naboer og bevare 
naboskabet? 

En tilladelse til den ansøgte om‐ og tilbygning 
samt forhøjelse og etablering af en 29,2 m2 
stor tagterrasse på 1. sal vil skabe præcedens, 
således at kommunen vil kunne imødese et 
antal ansøgninger om tilsvarende om‐ og 
tilbygning samt forhøjelse af og etablering af 
tagterrasser på de øvrige bevaringsværdige 
villaer i karréen, hvilke ansøgninger kommunen 
vil være forpligtet til at give tilladelse til i 
henhold til det gældende 
ligebehandlingsprincip. 

Dette punkt ønsker vi ikke nærmere at 
kommenterer på, da det er spekulationer ”for 
egen regning”. 
Meget af skriveriet i indsigelsen handler om at 
få ”sagen gjort politisk”, hvilket vi ikke kan se 
formålet med. 
Som tidligere understreget; Nærværende 
projekt overholder byggeretten, der søges ikke 
dispensationer til hverken; 
‐ Bygningshøjden 
‐ Afstande til skel 
‐ Skrå højdegrænseplan 
‐ Bebyggelsesprocent 
‐ Grunden anvendelse 
‐ Lokalplan eller byplanvedtægt 
Sagen og udformningen af projektet er sket i 
tæt dialog med Frederiksberg Kommune. 
Der vil kun være tale om præcedens, såfremt 
én af tidligere nævnte punkter i byggeretten 
ikke overholdes – dette er ikke tilfældet i 
denne sag, hvor alle punkterne i byggeretten 
overholdes. 

Af bygningsreglementet fremgår det, at en 
bygherre har en byggeret til at opføre byggeri, 
der overholder de bestemmelser, der fremgår 
af byggeretten. Såfremt disse bestemmelser 
overholdes og der ikke er andre bestemmelser 
f.eks. i en lokalplan, der taler imod det, må 
man kunne forvente at få tilladelse. 



Den ansøgte til‐ og ombygning er ligeledes i 
strid med § 187‐188 i BR 18, hvor det fremgår 
af § 187, at Kommunalbestyrelsen ved 
byggeansøgninger skal foretage 
helhedsvurdering, hvori der efter § 188 bl.a. 
skal indgå følgende kriterier: 
1. Bebyggelsens samlede omfang skal være 
hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og 
svare til det sædvanlige i karreen, kvarteret 
eller til det, der tilstræbes i området. 
2. Der skal under hensyn til bebyggelsens 
anvendelse sikres tilfredsstillende lysforhold 
for bebyggelsen og nabobebyggelse samt sikres 
mod 
 
Bebyggelsens samlede omfang svarer jo netop 
ikke til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller 
til det, der tilstræbes i området.  
 
 

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". 
… 
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: 
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 samlede omfang og indvirkning 
på omgivelserne fastlægges ved en 
helhedsvurdering efter bestemmelserne 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 fremgår af bygningsreglementets afsnit om 
byggeret og helhedsvurdering, at såfremt en 
bygning ikke kan opføres i overensstemmelse 
med byggeretten skal bygningernes samlede 
omfang om indvirkning fastlægges efter en 
helhedsvurdering.  
Projektet overholder byggeretten for så vidt 
angår højder, afstande og bebyggelsesprocent 
og der skal derfor ikke udføres en 
helhedsvurdering af disse forhold.  
Da bygningsreglementet ikke har en 
bestemmelse omkring afstand til skel mod vej 
skal der udføres en helhedsvurdering alene 
omkring dette forhold. Forvaltningen vurderer, 
at husets afstand til skel mod vej er 
tilstrækkelig til at det ikke medfører væsentlige 
gener.  

Tilsvarende er der jo slet ikke sikret 
tilfredsstillende lysforhold for 

Det bemærkes i øvrigt, at kommunen i mange 
andre tilfælde har godkendt etablering af 

Projektet overholder de krav, der fremgår af 
bygeretten omkring hævede opholdsarealer.  



nabobebyggelserne, ligesom der slet ikke er 
sikret mod væsentlige indbliksgener i forhold til 
anden bebyggelse på et antal nabogrunde, i 
særdeleshed for JCSV 6 og 10 samt Bendzvej 5, 
med et betydeligt antal nye vinduer i såvel 
gavle som mod havesiden samt en tagterrasse, 
der nærmest vil fungere som en fremskudt 
udkigspost udover have‐området inden for 
karréen og de omkringliggende haver. 

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. 

Samtidig er det svært at se, at ejendommens 
påtænkte anvendelse som énfamiliesbolig ikke 
fuldt ud kan tilgodeses inden for ejendommens 
nuværende rammer.  
 

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. 

Forvaltningen har ikke nogen bemærkninger til 
dette punkt udover af byggeriet overholder 
den bebyggelsesprocent på 30% der fremgår af 
byggeretten. 

Det skyggediagram, der fremgår som en del af 
ansøgningsmaterialet, er ikke korrekt og kan 
ikke lægges til grund for kommunens afgørelse 

Skyggediagrammet vedhæftet i 
partshøringsmaterialet er vejledende og ikke 
en nødvendighed, når byggeretten overholdes. 

Da projektet overholder de krav til afstand, 
højder og bebyggelsesprocent, der fremgår af 
bygningsreglementets afsnit om byggeret er 
skyggediagrammet uden betydning for 
kommunens afgørelse.  

PLANMÆSSIGE FORHOLD     
Partshørtes indsigelse    Ansøgers kommentar til indsigelse    Forvaltningens kommentarer til indsigelse 
Ejendommen er af kommunalbestyrelsen 
klassificeret som bevaringsværdig i klasse 4, 
som de fleste ejendomme i karréen, men 
ejendommen ændrer med de ønskede arbejder 
fuldstændig størrelse, arkitektonisk karakter og 

Bevaringsværdi 4‐6 regnes for at være middel. 
En middel værdi begrænser ikke om‐ og 
tilbygning som det antydes – hvis der var tale 
om særligt bevaringsværdig, ville villaen 
være placeret i 1 eller 2 (til nøds 3). 

Forvaltningen vurderer ikke, at den 
eksisterende ejendoms karakter ændres 
fuldstændig. Det vurderes, at der er tale om en 
om og tilbygning, der tager hensyn til den 



udtryk og kommer til at adskille sig meget 
væsentligt både fra den eksisterende ejendom 
og fra resten af karréen, hvis den ansøgte om‐ 
og tilbygning samt forhøjelse og etablering af 
den 29,2 m2 store tagterrasse på første sal 
tillades. 
 
Kommunalbestyrelsen har tidligere klassificeret 
denne villa som bevaringsværdig i klasse 4. Hvis 
denne klassificering overhovedet skal have 
noget indhold, er det åbenbart for os, at 
kommunen ikke kan tillade en om‐ og 
tilbygning som den ansøgte. 

… 
Området er udført med meget blandet byggeri 
i mange forskellige stilarter. 
Udformningen af nærværende projekt, er et 
resultat af en meget konstruktiv bygherre, der 
har lyttet til de ønsker Frederiksberg Kommune 
er kommet med i den indledende skitsering. 
Man mener at byggeriet kommer til at virke 
stort på grunden, men bebyggelsesprocenten 
overskrides ikke. 
Det bør bemærkes at det nuværende hus har 
en langt lavere kiphøjde, end sine naboer – 
OGSÅ EFTER ombygningen. 
Byggeretten er overholdt og det vurderes ikke 
at naboerne skal ”blande sig” i om grundens 
bebyggelsesprocent udnyttes fuldt ud, eller om 
bygherre har brug for et stort hus. 

eksisterende ejendom og som udføres med 
materialer af høj kvalitet. 
Forvaltningen vurderer, at projektet har en høj 
arkitektonisk kvalitet, og en udformning der 
efter en konkret vurdering er i 
overensstemmelse med de krav, der 
sædvanligvis stilles i sager om ombygninger af 
ejendomme med samme bevaringsværdi i 
områder uden lokalplaner med bevarende 
bestemmelser. 

Områdets karakter med god afstand mellem 
bygningerne og et stort og roligt haveområde 
vil blive brudt hvis huset ombygges og der 
tilbygges mod haven. 

Ikke specifikt kommenteret  Ejendommen er ikke omfattet af særlige 
begrænsninger, f.eks. byggelinjer, af betydning 
for muligheden for at tilbygge mod havesiden. 
Til‐ og ombygningen er dermed ikke i strid med 
gældende regler. 

Det nu ansøgte byggeri er dermed samtidig i 
strid med den for ejendommen gældende 
byplanvedtægt (Byplanvedtægt nr. 27 af juli 
1975). I byplanvedtægtens § 3, stk. 1 er således 
fastsat, at ”på ejendommen må kun opføres 
bebyggelse i overensstemmelse med 
områdernes hidtidige karakter…”.  
 
 

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 hjemmel 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 

Bestemmelsen i Byplanvedtægt 27, § 3 om, at 
bebyggelse skal være i overensstemmelse med 
områdernes hidtidige karakter vurderes at 
være overholdt. Området har ikke præget af 
entydigt ensartede arkitektoniske træk, som 
f.eks. ”Den Hvide By” og bestemmelsen er 
derfor ikke tydeligt nok formuleret til, i dette 
tilfælde at være bindende overfor ansøger. 
 
 



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 arkitektonisk særdeles 
attraktivt byggeri, hvilket Ejendommen i dag 
bestemt ikke kan siges at være. 

I samme byplanvedtægt er i § 8 fastsat 
følgende: ”Udvidelse ved om‐ eller tilbygning 
eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid 
med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke 
finde sted.” 

Ikke specifik kommenteret  Der formodes at henvise til § 7 i Byplanvedtægt 
27, der vurderes overholdt. Projektet medfører 
ikke om‐ tilbygning eller ibrugtagning i strid 
med byplanvedtægten, der udlægger området 
til boligformål. 
Vedtægtens § 8 fastslår at Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse alene har påtaleret i 
forhold til byplanvedtægten. 

GENERELT     
Partshørtes indsigelse      Ansøgers kommentar til indsigelse  Forvaltningens kommentarer til indsigelse 
Hvis kommunen mod vores forhåbning og 
forventning skulle nå frem til, at den ansøgte 
om‐ og tilbygning med den 29,2 m2 store 
tagterrasse på første sal, et stort antal nye 
vinduer, forhøjelse af huset med etablering af 
yderligere kviste og kommunens tilladelse 
hviler på oplysninger, som ikke er indeholdt i 
det fremsendte høringsmateriale, skal vi 
anmode om, at få udkast til tilladelse 
fremsendt til kommentarer i 
overensstemmelse med forvaltningslovens § 
19, stk. 1. 

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 begrundelse og en 
klageadgang. 
Dette tilkommer min klient for det tilfælde, at 
der måtte blive truffet beslutning om ikke at 
udstede byggetilladelse i overensstemmelse 
med min klients byggeandragende – det 
tilkommer imidlertid ikke naboer, 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 

Frederiksberg Kommune vurderer ikke at 
forvaltningslovens §19, stk.1 giver hjemmel til, 
at et udkast til en eventuel byggetilladelse skal 
fremsendes til kommentering hos en nabo med 
partsstatus. I henhold til den omtalte paragraf 
er projektet blevet udsendt i partshøring og 
med mindre projektet ændrer karakter på en 
måde hvormed byggeretten for så vidt angår 
afstande, højder eller bebyggelsesprocent 
overskrides, forventes projektet ikke at blive 
sendt i yderligere høring. 
 



overensstemmelse 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.  

 


