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Vi tillader os hermed at bidrage med parthøring i forbindelse med ovenstående - og dette tiltrods 
for at vi også i denne omgang ikke officielt inddrages i partshøringen, selvom vores bolig ligeledes 
berøres ved denne nye byggeansøgning.


Vores indsigelse retter sig mod den del af ansøgningen der vedrører: 

- etablering af tilbygning mod haven samt 

- etablering af tagterrasse i første sals højde på tilbygning mod haven.


Indledningsvis må vi påpege af tegningen/skitsen over ejendommens placering på grunden i 
forhold til huset i nr. 6, der følger ansøgningen, ikke er korrekt. Her fremgår det, at den 
eksisterende ejendom J.C. Schjødtesvej nr. 8 ligger længere ud til J.C. Schjødtesvej  end 
ejendommen J.C. Schjødtes vej nr. 6. Det forholder sig omvendt - nr. 8 ligger længere inde i 
haven end nr. 6 ! Tegningerne viser at J.C. Schiødtesvej nr. 6 dækker halvdelen af den nye 
tilbygning. Dette er ikke korrekt. Og dermed er skyggebegningerne heller ikke korrekte. 
I forhold til den ansøgte tilbygning har dette grundlæggende betydning hvad angår indsigts- og 
skyggeforhold, som også vores bolig berøres af. 

Vi må derfor konstatere af ejendommen nr. 8 ligger dybere nede i haven - faktisk så dybt at vi fra 
Hoffmeyersvej nr. 10 kan se hele bagfacaden på bygningen fra vores stuevinduer. 

Med en tilbygning som beskrevet i ansøgningen, vil en sådan få en markant betydning i forhold til 
dagliglivet i vores hus. Ligesom den tidligere ansøgning vil tilbygningen og den dertilhørende 
terrasse  betyde fuld indsigt gennem vores hus. Tilbygningen vil give skygge og markante 
ændringer af det visuelle indtryk af hele parcellens havemiljø. Dette har vi tidligere fremført i den 
partshøring, vi indsendte i forbindelse med den tidligere ansøgning (ansøgning af 6. november 
2020). 


Vi er, fra vores partshørte naboer, tidligere orienteret om, at ændringer på husets højde ligger 
inden for rammen af, hvad der bygningsmæssigt er lovhjemmel for - men med en evt tilbygning 
har vi stadig problemet med indsigt/udsigt, ikke mindst grundet husets evt. nye højde. 

Derfor undrer det os, at ejer af J.C. Schjødtesvej nr. 8 i den nye ansøgning påny ønsker en 
tilbygning til eksisterende hus der, lig tidligere ansøgning, har samme konsekvenser for de 
omkringliggende haver. Undringen bliver ikke mindre af, at den tidligere ansøgning blev trukket, 
da man ikke ønskede at skabe uvenskab med de omkringliggende naboer - men nu gør man det 
samme, blot i mindre målestok. 




Må vi foreslå at en evt. tilbygning placeres på den anden side af bygningen, altså ud mod vejen, 
således at den ikke bliver til gene for livet i alles haver og det fælles grønne område, som alle 
andre haver profiterer af. 


Vi vil endnu en gang påpege det urimelige i, at vi ikke bliver partshørt, da en evt. om-og tilbygning 
til J.C. Schjødtesvej nr. 8 får store konsekvenser for livet i vores hus og have hele året rundt. 


Vi ser frem til at modtage en bekræftelse på modtagelsen af denne partshøring.

Med venlig hilsen


Hanne Sørensen og Kirsten Toft

Hoffmeyersvej 10, 

2000 Frederiksberg



