
 

 

Notat 

 Dato: 29. oktober 2020 

 

 

Svar på spørgsmål til forvaltningens redegørelse om boligsager omtalt i medierne.  

I Magistratens møde d. 26. oktober 2020 forelagde forvaltningen på ønske fra medlemmer af 

magistraten en redegørelse for ”forvaltningens aktiviteter i forbindelse med de omtalte sager og 

andre relevante sager, der måtte være forvaltningen bekendt”.  

Medlemmer af magistraten medbragte 28 skriftlige spørgsmål til mødet, som der ønskedes skriftlig 

besvarelse af. Sagen blev derfor udsat.  

Det følgende er forvaltningens svar på de stillede spørgsmål.  

1. Forvaltningen bedes oplyse, om alle relevante akter er fremlagt for Magistraten og 

omfattet af redegørelsen og svaret til ombudsmanden. 

Alle relevante sagsakter er med forvaltningens nuværende viden fremlagt for Magistraten og 

omfattet af redegørelsen og svaret til ombudsmanden. Det skal bemærkes, at forvaltningen ved 

yderligere gennemgang af de interne korrespondancer har fundet en nyere udgave af en mailtråd, 

der allerede indgår i bilag 3 af redegørelsen. LRMs svar på PBMs mail af 18. januar 2018 kl. 13:03 

er således tilføjet i bilag 3 øverst på side 28, og mailen er ligeledes indarbejdet i bilaget til 

ombudsmanden. Det indgår også i svar på spørgsmål 21 nedenfor.  

Der må dog tages almindeligt forbehold for intern korrespondance, der ikke har været omfattet af 

journaliseringspligt, og som af andre årsager (f.eks. oprydning i mailsystemet eller upræcise 

emnefelter) er blevet slettet eller ikke har kunnet fremfindes, ligesom evt. ikke journaliserede mails 

tilhørende fratrådte medarbejdere, og som af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere kan tilgås, 

ikke har kunnet indgå.  
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2) Ad ejendommen Vodroffsvej: Forvaltningen anmodes om at oplyse, om der er indrettet 

loftslejligheder i ejendommen, som angivet af Marcel de Sade i Ekstrabladet. 

Ejendommen på Vodroffsvej, som Jørgen Vase Marcel Sade boede i efter fraflytning af lejligheden 

på Frederiksberg Alle, er opført i 1906 med lejligheder og atelierer på 5. sal.  Jørgen Vase Marcel 

Sade boede på 5. sal i ejendommen. 

I 2014 blev der søgt om skillevægsændringer i ejendommen i den pågældende lejlighed på 5. sal 

og med en registreret ibrugtagning i 2015.  

Indretning af loftslejligheder kræver en godkendelse fra myndighederne, og der er ikke fremsendt 

en ansøgning om arbejder på ejendommen vedr. 5.sal (eller derover) efter 2015. 

Der foreligger en sag i 2017 på ejendommen, som vedrører ventilation fra køkken på 2, sal, og en 

sag i 2019 som vedrører badeværelse på 1. sal.  

Ad Frederiksberg Allé 8, 3. sal 

3. Hvad er praksis ift. om oplysning om ansøgers navn i sager om opdeling af lejligheder 

og fremlæggelse af ansøgning til udvalgsbehandling? 

Ejeroplysninger er ikke et forhold, som udvalget må lægge vægt på i afgørelsen af f.eks. en 

opdelingssag. Det er således ikke en relevant oplysning i sagsfremstillingen, og derfor er praksis 

som udgangspunkt, at det ikke nævnes i udvalgssagerne. Det kan dog fremgå af evt. bilag i 

ansøgningsmaterialet og skjules ikke i så tilfælde, medmindre ansøger specifikt anmoder herom 

eller har navne- og adressebeskyttelse. Der er de senere år foretaget en opstramning af, at 

ejerforhold ikke fremhæves i udvalgssager om afgørelser efter bygge- eller planloven, da dette 

som nævnt ikke er et relevant forhold for afgørelser af denne type. Det må dog bemærkes, at 

forvaltningen ikke kan udelukke, at ejers navn har fremgået af andre forelagte byggesager.  

I forhold til de 4 opdelingssager, på ejendommen Frederiksberg Alle 8, der har været forelagt By- 

og Miljøudvalget, kan oplyses:  

3. sal (2018): Ejer fremgår ikke af sagsfremstillingen, men navnet på ejer er angivet på 

tegningsmaterialet, der er vedlagt sagen.  

Stuen (2014): Ejer fremgår ikke af sagsfremstillingen. Der var ikke bilag til sagen.  

2. sal (2013): Ejer fremgår ikke af sagsfremstillingen. I den i bilag vedlagte ansøgning fra 

arkitektfirma nævnes, at ansøgning sker på vegne af navngiven ejer. 

1. sal (2006): Ejer fremgår af sagsfremstillingen.   
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4. Er det korrekt, at der først modtages endelig dokumentation for afslutning af byggesagen 

i oktober 2020? 

Ja, det er korrekt for så vidt angår byggesagen om etablering af dørhuller (altså ikke 

opdelingssagen). I det fremsendte materiale i forbindelse med færdigmelding af byggesagen om 

dørhuller blev noteret et par uoverensstemmelser i materialet. Sagen er nu afsluttet med formel 

ibrugtagningstilladelse 22. oktober 2020. 

I sagen om opdeling af lejlighed modtog forvaltningen en færdigmelding den 19. oktober 2018, og 

der blev meddelt ibrugtagningstilladelse den 5. november 2018.   

5. Forvaltningen bedes for ejendommen Frederiksberg Allé 8 oplyse i hvor mange andre 

sager, direktøren personligt har deltaget i møder med ansøgerne og vejledt ansøgerne. 

Direktøren har ikke deltaget i sager med vejledning af ansøgerne i nogen af de konkrete sager på 

Frederiksberg Allé 8. Som det fremgår af redegørelsen af 22. oktober 2020, har dette heller ikke 

været tilfældet i Simon Aggesens sag. Her har direktøren givet nogle konkrete oplysninger og 

offentligt tilgængelige oplysninger på baggrund af et konkret spørgsmål fra Simon Aggesen. 

Spørgsmålet antages ud fra de i redegørelsen forelagte oplysninger at være stillet i forlængelse af 

et møde med en anden dagsorden i april 2017 og besvaret i forlængelse af et andet møde, der 

ligeledes havde et andet formål.  

Det skal bemærkes, at direktøren d. 24. september 2020 deltog i et møde med beboeren på 

Frederiksberg Allé 8, 2.sal. Mødet omhandlede et tilbagebetalingskrav fra kommunen i forbindelse 

med tilbagebetaling af midler fra parkeringsfonden.  

6. Det bedes oplyst i hvor mange andre sager i perioden 2016-2020, at direktøren har 

deltaget i vejledende møder med borgere om konkrete byggesager / opdelingssager. 

Det er ikke normal praksis, at direktøren deltager i vejledende møder i opdelingssager eller i 

forbindelse med andre mindre byggesager. Det er som nævnt i svar på spørgsmål 5 og i 

redegørelsen af 22. oktober 2020 heller ikke tilfældet i Simon Aggesens sag. Det kan derimod 

sagtens forekomme, at direktøren deltager i møder om større konkrete byggesager.  

Det forekommer endvidere jævnligt, at borgere henvender sig til borgmester, udvalgsformand eller 

direktør med spørgsmål til konkrete byggesager. Disse besvares naturligvis så hurtigt som muligt 

ad den rette kanal og kan også føre til afholdelse af møde med deltagelse af forvaltningens 

ledelsesniveau.  
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7. I udkastet til redegørelse er angivet, at Simon Aggesen i april 2017 spurgte direktøren, 

om mulighed for opdeling af lejlighed. Dette er foregået på et møde. Hvilket møde er der tale 

om, og hvorfor er der ikke taget notat fsv. angår denne del af mødet? 

Det er ud fra den interne mailkorrespondance lagt til grund, at Simon Aggesens spørgsmål om 

praksis for opdeling af lejligheder i ejendommen på Frederiksberg Allé 8 er stillet i forlængelse af 

et af de møder Simon Aggesen på det tidspunkt havde med forvaltningen i sin egenskab af 

udvalgsformand for Bolig- og Ejendomsudvalget med henblik på at gennemgå og godkende 

dagsorden til det kommende udvalgsmøde. Spørgsmålet kan også være stillet i forbindelse med 

en udvalgsmødeaften på rådhuset, da det ofte forekommer, at medlemmer af 

kommunalbestyrelsen stiller spørgsmål af forskellig art til forvaltningen før eller efter de formelle 

møder.  

Offentlige myndigheder er underlagt notatpligt i henhold til offentlighedslovens § 13, når der 

behandles sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse. Notatpligten indebærer ikke en forpligtelse 

til at forvaltningen tager notat, når borgere, (herunder også kommunalbestyrelsesmedlemmer i 

deres egenskab af borgere), henvender sig med afklarende spørgsmål inden en konkret 

sagsbehandling, så længe spørgsmålene og svarene ikke er af en karakter, som har betydning for 

de endelige afgørelser i sagsbehandlingen. Det er således heller ikke praksis i Frederiksberg 

Kommune, at der tages notat i disse tilfælde. 

Der tages som udgangspunkt heller ikke notat fra dialog med udvalgsformand eller andre 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis der f.eks. stilles konkrete spørgsmål ”på mødegangen” 

mandag aften i forbindelse med udvalgsmøderne eller i forlængelse af et andet møde med 

deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Endvidere tages der i henhold til normal praksis 

som udgangspunkt ikke notat fra møder med udvalgsformanden om dagsordenforberedelse.  

8. Det er angivet, at direktøren gerne vil svare på førstkommende lejlighed, hvilket 

formentlig sker en uge efter. På hvilket møde gives tilbagemeldingen, og hvorfor er der ikke 

taget mødenotat fra denne del af mødet? 

Der foreligger ikke notat herom, jf. redegørelse og svaret på spørgsmål 7. Det er således heller 

ikke noteret, hvornår svaret er afgivet.  

9. Hvis en borger henvender sig vedrørende ønske om at opdele en lejlighed, som 

lejligheden Frederiksberg Allé 8, 3. sal, så ønskes processen herfor beskrevet inkl. en 

beskrivelse af en typisk sagsbehandlingstid for en sådan sag samt på hvilket 

forvaltningsmæssigt niveau, dette foregår. 

Det er jf. Frederiksbergstrategien (Frederiksberg Kommunes planstrategi) et centralt 

arbejdsprincip i Frederiksberg Kommune, at ”borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, 

foreninger og andre aktører altid har let adgang til kommunen. Der er ikke nogen forkert indgang”. 

Henvendelser om mulighed for f.eks. en lejlighedsopdeling kan således ske ad mange kanaler. 

Det kan være ved telefonisk henvendelse, ved henvendelse på mail, ved den såkaldte 
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forhåndsdialog eller ved at den leder eller medarbejder, der har modtaget henvendelsen ”dirigerer” 

denne til den ansvarlige afdeling.  

Hvis en borger henvender sig med ønske om at ansøge om en lejlighedsopdeling vil forvaltningen 

herefter typisk søge at vejlede om, hvordan der tilvejebringes et fyldestgørende 

ansøgningsmateriale for at en sådan ansøgning kan behandles. Her vil man f.eks. komme ind på 

plangrundlag, servitutter og behov for fuldmagt fra f.eks. ejerforening eller andelsforening. Det skal 

herefter afklares om lejlighedsstørrelser, dagslys- og flugtvejsforhold mv er i orden. Afhængigt af 

plangrundlag for ejendommen og evt. deklarationer og servitutter vil enten lokalplan eller 

kommuneplanens rammebestemmelser endvidere skulle iagttages.  

Der sker løbende ændringer i lovgrundlag mv, så derfor ændrer byggesagsbehandlingen sig også 

over tid. Således er der sket en række ændringer over de sidste 5 år. På Frederiksberg anvender 

mange borgere deres klagemulighed, og derfor er det væsentligt, at kommunens praksis er 

veldokumenteret, og selv mange små byggesager kan indebære involvering af enhedschef, 

afdelingschef eller direktør; det sidste altid, hvis sagen kræver politisk forelæggelse.  

Ved etablering af nye boligenheder vil det ofte være umuligt at opfylde kravet om ekstra 

bilparkeringsplads på egen grund. Her er der så mulighed for – efter godkendelse i By- og 

Miljøudvalget -  at få dispensation for kravet og indbetale til parkeringsfonden.  

Der er forholdsvis få sager om opdeling af lejligheder, men da de – pga. parkeringskravet – ofte 

kræver indbetaling til parkeringsfonden og dermed udvalgsforlæggelse vil sagsbehandlingstiden 

ofte være på ca. 2-3 måneder fra ansøgning til udvalgsforelæggelse.   

For Frederiksberg Allé 8 kan der oplyses følgende sagsbehandlingsforløb ved fire andre 

opdelingssager:  

2006 opdeling af nr. 8, 1. sal  

6.10.2006 Ansøgning modtages 

4.12.2006 Teknik- og Miljøudvalget meddeler principiel tilladelse 

14.9.2007 Ansøger søger om at skulle indbetale et mindre beløb til parkeringsfonden 

31.10.2007 Forvaltningen fastholder at der skal indbetales det fulde beløb inden byggetilladelse 

21.11.2007 Byggetilladelse 

27.11.2007 Påbegyndelse 

7.12.2007 Færdigmelding 

5.2.2008 Ibrugtagningstilladelse 
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2013 opdeling af nr. 8, 2. sal 

13.03.2013 Ansøgning 

10.6.2013 By- og Miljøudvalget meddeler principiel tilladelse 

26.6.2013 Byggetilladelse 

25.9.2013 Færdigmelding 

2.10.2013 Ibrugtagningstilladelse 

 

2014 opdeling af nr. 10, 1. sal  

17.3.2014 Ansøgning 

2.6.2014 By og Miljøudvalget meddeler principiel tilladelse 

28.7.2014 Byggetilladelse 

22.8.2014 Påbegyndelse 

28.8.2014 Færdigmelding 

1.9.2014 Ibrugtagningstilladelse 

 

2014 opdeling af nr. 8, stuen 

30.4.2014 Ansøgning 

30.6.2014 Byggetilladelse 

4.8.2014 Ibrugtagningstilladelse 

18.8.2014 By og Miljøudvalget meddeler principiel tilladelse efter skriftlig votering i sommerferien, 

idet der ved en fejl var givet byggetilladelse uden forelæggelse for udvalget  

 

10. Det er i udkastet til redegørelse angivet, at der i april 2017 blev ført dialog mellem to 

ledere i forvaltningen pba. at Simon Aggesen ønskede at slippe for at indbetale til p-fonden. 

Der foreligger ikke noget notat fra disse drøftelser – hvad er baggrunden herfor? 

Offentlige myndigheder er ikke forpligtede til at dokumentere intern kommunikation mellem 

medarbejdere, så længe kommunikationen ikke har betydning for sagsbehandlingen eller 

sagsbehandlingens udfald. Det er således også generel praksis i Frederiksberg Kommune, at der 

i et vist omfang løbende kommunikeres internt mundtligt og skriftligt på mail, uden at det 

journaliseres på en sag.   

Der er i redegørelsen til magistraten af 22. oktober ikke angivet at ”Simon Aggesen ønskede at 

slippe for at indbetale for parkeringsfonden”. Men det fremgår, at Simon Aggesen havde oplyst, at 

der i gården allerede var 2 parkeringspladser til lejligheden, og at der på den baggrund var intern 

dialog i forvaltningen om kravet om indbetaling til parkeringsfonden. Som det fremgår af 

redegørelsen forelå der på det tidspunkt ikke en ansøgning eller blev truffet nogen afgørelser, men 

det kan af den interne korrespondance udledes, at forvaltningen fastholdt vurderingen af, at der i 

forbindelse med en egentlig sagsbehandling forventeligt ville blive fastholdt et krav om indbetaling 

til parkeringsfonden.    
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11. Der ønskes en nærmere beskrivelse af serviceniveauet i denne sag contra 

sammenlignelige sager, herunder ift. det ledelsesmæssige engagement i sagen, 

sagsbehandlingstider i forhold til andre sager i ejendommen og andre relevante forhold. 

Det er en klar politisk prioritering, at serviceniveauet i Frederiksberg Kommunes 

byggesagsbehandling er højt, og der er fokus på at alle sager behandles hurtigt og oplyses på det 

nødvendige niveau. Der er ikke sammenhæng mellem en sags ledelsesmæssige involvering og 

hverken serviceniveauet eller sagens udfald. Samtidig er det væsentligt at understrege, at 

borgerne kan henvende sig til forvaltningen via forskellige kanaler og på forskellige niveauer, og 

uanset kanal og niveau for henvendelse, skal borgerne have samme serviceniveau i 

sagsbehandlingen. 

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 9 minder opdelingssagerne i ejendommen Frederiksberg 

Alle 8-10 om hinanden for så vidt angår sagsbehandlingstid mv, idet der er gået 2-3 måneder fra 

ansøgningstidspunkt til forelæggelse fra udvalget. I sagen fra 2014 (nr. 8, stuen) henvendte 

ansøgeren sig til den daværende leder af byggesagsbehandlingen med en klage over manglende 

sagsbehandling, der herefter blev rettet op. Det kan også konstateres, at der har været dialog med 

ansøger om indbetaling til parkeringsfonden i 2 af de øvrige sager, og i sagen fra 2006 er har der 

også været korrespondance mellem ansøger og den daværende udvalgsformand.   

Det bemærkes i øvrigt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ofte henvender sig direkte til 

forvaltningens ledelse, herunder til direktørerne med konkrete spørgsmål. Det gælder både 

spørgsmål som er afledt af medlemmernes virke i kommunalbestyrelsen, og når medlemmerne, 

henvender sig som borgere i kommunen med spørgsmål om f.eks. egen bolig eller vej, hvilket også 

forekommer jævnligt. Forvaltningen drager i sådanne tilfælde omsorg for, at 

kommunalbestyrelsesmedlemmer får samme behandling som andre borgere, jf. afsnit herom i 

redegørelsen af 22. oktober.    

12. Er det almindelige praksis, at kommunen ikke giver en ansøger (eller dennes 

ægtefælles) skriftlig vejledning, når der forespørges om vejledning om praksis, men i stedet 

gør det telefonisk? 

Ja det er helt almindelig praksis jf. side 2 i redegørelse til Magistraten d. 22. oktober 2020. 

Forvaltningen modtager hvert år et meget stort antal telefoniske henvendelser, der besvares 

mundtligt, når borgere henvender sig forud for en egentlig ansøgning, f.eks. med spørgsmål om 

regler, praksis eller hvordan man skal ansøge. I de få tilfælde, hvor henvendelsen vurderes at have 

eller kunne få betydning for sagens endelige afgørelse, vil sagsbehandleren udarbejde et notat på 

sagen, men i langt de fleste tilfælde vil det ikke være tilfældet.  

13. Der ønskes en fuldstændig og komplet oversigt over forvaltningens vurderinger af 

Simon Aggesens habilitet i den periode, hvor han har været medlem af 

kommunalbestyrelsen. 
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Ved en sags behandling i et udvalg, magistraten eller kommunalbestyrelsen skal et 

kommunalbestyrelsesmedlem gøre opmærksom på, hvis der foreligger omstændigheder, der gør 

at vedkommende ikke kan deltage i sagens behandling pga. inhabilitet. Det er herefter det 

pågældende udvalg/kommunalbestyrelsen, der afgør om medlemmet er inhabil. Forvaltningen har 

en rådgivende funktion i denne forbindelse. Ved den pågældende sags behandling skal det noteres 

i protokollen, hvis et medlem ikke har deltaget pga. inhabilitet, men årsagen hertil angives ikke.  

Forvaltningen ligger således ikke inde med oversigter over de af udvalget foretagne vurderinger af 

kommunalbestyrelsesmedlemmernes habilitet i perioden, idet det bemærkes, at Simon Aggesens 

mulige inhabilitet i arbejdet med forslaget til lokalplan 224 for boliger og erhverv i karrémiljø ved 

Værnedamsvej og Frederiksberg Allé er blevet vurderet af forvaltningen i 2020 på forespørgsel fra 

Magistraten.  

14. Der findes tilsyneladende ingen telefonnotater, mødenotater eller anden dokumentation 

for den mundtlige vejledning og drøftelse. Forvaltningen bedes vurdere, hvorvidt dette er i 

overensstemmelse med forvaltningslovens regler om notatpligt. 

Forvaltningen er underlagt notatpligt i henhold til offentlighedslovens § 13, når der behandles 

sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse. Notatpligten indebærer, at der skal tages notat, når 

forvaltningen bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige 

vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse.  

Idet de mundtlige drøftelser i denne sag forekommer inden ansøger har fremsendt en ansøgning, 

har drøftelserne ikke haft karakter af sagsbehandling og har heller ikke haft betydning i forhold til 

at træffe en afgørelse. Al fakta i sagen og ansøgers argumentation er fremsendt til forvaltningen i 

forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen, og sagsoplysninger mv. er i den forbindelse 

dokumenteret via journalisering, jf. lovens § 15.  

Der er derfor ageret i overensstemmelse med lovgivningens regler om notatpligt.  

15. Det er i udkastet til redegørelse angivet, at Simon Aggesen oplyste, at der var p-pladser 

i gården og der derfor ikke skulle indbetales til p-fond. Hvornår er denne oplysning 

modtaget, hvordan er den modtaget og er der skrevet notat herom til brug for 

sagsbehandlingen? 

Det er ikke noteret, hvornår SA gav denne oplysning i april 2017, da der ikke pågik sagsbehandling 

på det tidspunkt. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling oplyste ansøger i ansøgningen 

om byggetilladelse af 19. april 2018, at der til lejligheden var eksklusiv brugsret til 2 p-pladser i 

gården, og disse oplysninger indgik herefter i sagsbehandlingen jf. redegørelsen af 22. oktober 

2020.   

16. Det er i mail af 9. maj 2017 angivet, at der skulle laves en ”undercover”-vurdering. Direkte 

oversat betyder ”undercover” som bekendt ”under dække”, og mailen er ej heller 

journaliseret på byggesagen, men kommet frem ifm. anmodningen om redegørelse. 
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Forvaltningen anmode om at oplyse om, hvorvidt det er i overensstemmelse med sædvanlig 

god forvaltningsmæssig skik at foretage ”undercover-vurderinger”, der ikke journaliseres. 

Formuleringen indgår i en intern mail mellem to nære kolleger, hvor der jævnligt kan forekomme 

et vist frisprog. Som det fremgår af redegørelsen til Magistraten af 22.oktober har LRM oplyst, at 

intentionen med mailens formulering var et ønske om, at PBM selv undersøgte spørgsmålet uden 

at sætte egentlig sagsbehandling i gang, og vendingen udtrykker således ikke en intention om, at 

der skulle ske vurderinger ”under dække”. Da der på dette tidspunkt ikke forelå en ansøgning, men 

alene en afklarende forespørgsel om hvorvidt en lejlighedssammenlægning kunne være mulig, er 

den interne kommunikation i overensstemmelse med praksis og regler herfor ikke journaliseret.  

Selv om der er tale om kommunikation mellem nære kolleger i ”frisprog”, og uanset at intentionen 

ikke har været at dække over noget, er det direktionens opfattelse, at formuleringer som den 

pågældende (”stadig under-cover”) ikke er hensigtsmæssige at anvende i en forvaltningsmæssig 

sammenhæng. Vigtigheden af generelt at anvende et nøgternt sprogbrug vil blive præciseret i 

organisationen. 

17. Der blev i april og maj 2016 søgt om tilladelse til forskellige byggearbejder i 
lejligheden. Forvaltningen bedes oplyse, hvad sagsbehandlingstiden for andre 
byggesager i ejendommen har været set i forhold til denne konkrete byggesag.  
 
Det kan oplyses, at de to byggesager vedr. Frederiksberg Allé 8, 3. sal har følgende 
sagsbehandlingstider: 

  
År Byggesag Ansøgnin

g 
modtage
t 

Fyldestgøren
de materiale 
modtaget 

Byggetilladel
se 

Sagsbehandlings
tid 

Sagstyp
e 

Servicemå
l* 

201
6 

Nyt 
badeværel
se og 
udskiftning 
af vinduer 

4. april 4. april 13. april 9 dage Ikke  
komple
ks sag 

Indenfor 
servicemål 
i 2016 

(2 uger) 

201
6 

Åbninger i 
bærende 
skillevægg
e og nyt 
køkken 

16. maj 16. maj 19. maj 3 dage Ikke  
komple
ks sag 

Indenfor 
servicemål 
i 2016 

(2 uger) 

*Forvaltningen foretager ikke en systematisk registrering af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, men 
forelægger løbende orienteringssager for By- og Miljøudvalget om status for byggesagsbehandlingen, 
bl.a. med en vurdering af, om forvaltningen overholder de vedtagne servicemål på området.   
 

  



10 

 

For andre byggesager i den pågældende ejendom kan oplyses følgende sagsbehandlingstider: 
 

År Byggesag Ansøgnin
g 
modtaget 

Fyldestgørend
e materiale 
modtaget 

Byggetilladels
e 

Sags-
behandlingsti
d 

Sagstyp
e 

Servicemål
* 

201
5 

Etablering 
af 
brændeovn 

4. 
novembe
r 

28. november 14. december 16 dage Ikke  
komplek
s sag 

Udenfor 
servicemål 
i 2016 

(2 uger) 

201
6 

Etablering 
af 
brændeovn 

13. juli 15. august 12. 
september 

28 dage Ikke  
komplek
s sag 

Udenfor 
servicemål 
i 2016 

(2 uger) 

201
6 

Udskiftning 
af vinduer 

12. 
septembe
r 

31. oktober 4. november 4 dage Ikke  
komplek
s sag 

Indenfor 
servicemål 
i 2016 

(2 uger) 

201
6 

Udvidelse 
af 
badeværels
e 

10. 
oktober 

4. december 6. december 2 dage Ikke  
komplek
s sag 

Indenfor 
servicemål 
i 2016 

(2 uger) 

  
18. Den 9. maj 2017 anfører LRM til PM, at hun ikke forstår, hvorfor der kræves elevator, når 

der ikke etableres flere boliger. Hvorfor problematiseres dette, når PM har henvist til 

tidligere praksis og der rent faktisk etableres ekstra bolig? Har SA eller andre drøftet dette 

med forvaltningen? 

Spørgsmålet om elevatorkrav blev ikke drøftet med Simon Aggesen eller andre, men fremkom 

fordi PBM i mail 21. april 2017 oplyste, at opdeling krævede dispensation fra krav om elevator. Der 

er således ikke tale om en problematisering, men et opklarende spørgsmål til regelsættet som del 

af den interne dialog.   

19. Den 18. januar 2018 beder LRM PM oplyse, om det kan konstateres, at der er p-pladser, 

så man kan slippe for indbetaling til p-fond. Hvad er baggrunden for denne henvendelse? 

Anledningen til spørgsmålet er ikke noteret. Forvaltningen skal bemærke, at ordlyden ”slippe for 

indbetaling til p-fond” ikke anvendes i mailen fra LRM til PM – men derimod ”så der ikke skal 

dispenseres”.  

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 10, havde Simon Aggesen oplyst, at der allerede var to 

parkeringspladser til lejligheden. Hvorvidt der er p-pladser tilknyttet (f.eks. ved tinglysning) er 

relevant at afdække i alle byggesager med boligtilvækst, idet der i så fald ikke skal dispenseres fra 

parkeringskravet mod indbetaling til P-fonden i og med, at parkeringskravet er opfyldt. Oplysningen 

om p-pladserne indgik jf. svaret på spørgsmål 15, i selve ansøgningen og indgik på den baggrund 

i sagsbehandlingen.    
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20. Samme dag (18. januar 2018) beder PM om lov til at vente med at undersøge dette til den 

egentlige sagsbehandling skal ske, da der er travlt med andre ting. Hvorfor anmodes der 

om dette? Følte PM, at der lå et pres for at få afklaret p-spørgsmålet hurtigst muligt? 

Det ligger i sagens natur, at lederen for Frederiksberg Kommunes byggesagsafdeling til ethvert 

tidspunkt har mange verserende opgaver og sager, og at der derfor løbende skal prioriteres bl.a. i 

dialog med afdelingschefen. PBM har således oplyst, at svaret var udtryk for, at hun på det 

pågældende tidspunkt fandt, at der var sager af mere hastende karakter på hendes bord. Det er 

der intet unormalt i og det er ikke udtryk for et specifikt pres i netop denne sag.  

21. Er der svaret på PMs anmodning om at få lov til at vente til sagsbehandlingen går i 

gang? 

Ja, der er svaret, idet det må beklages, at denne mail ikke var fremfundet ved forvaltningens 

hidtidige gennemgang af interne mails, jf. svar på spørgsmål 1. Mailtråden afsluttes med, at LRM 

svarer ”Det er jo sådan set en del af sagsbehandlingen – tanken var at du kunne få en 

sagsbehandler til at undersøge det :-)”. Arbejdet udskydes således til den egentlige 

sagsbehandling, som først indledes, da der ansøges om opdeling i marts 2018. Som bekendt fører 

sagsbehandlingen til, at det fastholdes, at der skal dispenseres fra etablering af en parkeringsplads 

og derfor indbetales til parkeringsfonden.   

22. Den 30. april 2018 skriver Josefine Aggesen en længere begrundelse for, hvorfor der 

ikke bør indbetales til p-fonden. I mail af 30. april 2018 kl. 16.05 fra PM til LRM anføres det 

om ”Simon Aggesens kones mail”, at ”Kan vi lige vende en strategi”. Hvad er baggrunden 

for formuleringen ”strategi”? Følte forvaltningen sig presset af ansøger? 

I mailen fra Simon Aggesens hustru var anført en række oplysninger om parkeringsforholdene på 

ejendommen samt argumenter for, at der ikke skal dispenseres fra etablering af en parkeringsplads 

og dermed indbetales til parkeringsfonden. Når en borger fremkommer med oplysninger til en sag, 

skal disse naturligvis vurderes med henblik på at sikre en korrekt sagsbehandling. Såfremt det 

f.eks. viste sig, at ansøger kunne redegøre for, at der var tinglyst to parkeringspladser til boligen, 

ville det således betyde, at der ikke var var behov for dispensation og dermed heller ikke hjemmel 

til at kræve indbetaling til p-fonden. Da der for en parkeringsplads i denne del af Frederiksberg 

Kommune skal indbetales ca. 260.000 kr. til parkeringsfonden, er det ikke usædvanligt, at 

ansøgere udfordrer forvaltningens vurdering af behovet ved f.eks. at pege på allerede etablerede 

pladser eller andre muligheder for at placere parkeringsplads på grunden. Derfor skal de konkrete 

forhold altid vurderes. 

Det er også sædvanligt, at der undervejs i et sagsforløb kan opstå spørgsmål som sagsbehandler 

eller enhedschef har ønske om at drøfte med afdelingschef eller direktør. At ”vende en strategi” 

skal således her blot forstås som et ønske om at drøfte, hvordan sagsbehandlingen skal håndteres. 

Forvaltningen skulle selvsagt forholde sig til den fyldige argumentation fra ansøger, idet det må 

understreges, at forvaltningen på ingen måde følte sig ”presset” af ansøger.  
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23. 30. april 2018 kl. 16.33 beder PM den konkrete sagsbehandler samle materiale, så 

spørgsmålene rejst af Josefine Aggesen kan vurderes af juridisk afdeling. Hvorfor 

ønskedes denne vurdering? 

Byggesagsbehandling på Frederiksberg kan være juridisk kompleks. Mange ansøgere og borgere, 

herunder særligt naboer til byggesager, har spørgsmål til de vurderinger og den praksis, der 

lægges til grund, når der træffes afgørelser, ligesom en del benytter sig af klagemuligheder til 

klagenævnene. Derfor har By, Kultur og Miljøområdet en intern planjuristfunktion, som jævnligt 

konsulteres i sagerne. Undervejs i sagsforløbet og med de juridiske argumenter, der blev fremført 

fra ansøger, vurderede PBM, at det kunne være hensigtsmæssigt at få praksis og lovhjemmel 

bekræftet. Ved efterfølgende drøftelser med LRM og medarbejdere skønnedes dette dog ikke 

nødvendigt, da PBM var tryg ved at følge praksis. 

24. 30. april 2018 kl. 16.37 skriver LRM til PM, at sagen om ikke-indbetaling til p-fond nu er 

nævnt for direktøren, der har givet den melding, at ”Sagen skal naturligvis behandles 

ligesom alle andre sager – klart nok – og set i det lys skal der indbetales til p-fonden.” Det 

anføres også at ”Denne sag behandles efter vores praksis”. Det ønskes nærmere belyst, 

hvorfor afdelingschefen finder anledning til at understrege, at Simon Aggesens sag skal 

behandles som andre sager, herunder en begrundet redegørelse for på hvilke punkter 

sagen på daværende tidspunkt ikke havde været behandlet som andre sager. Videre ønskes 

det belyst, om hvorfor det pointeres, at denne sag skal behandles efter praksis – skulle alle 

sager ikke det?  

Alle sager skal naturligvis behandles efter gældende praksis, medmindre der foreligger saglige 

grunde til at fravige denne eller til at ændre praksis. Som oplyst i redegørelsen til Magistraten af 

22. oktober 2020 havde praksis for de tidligere opdelingssager i ejendommen været at dispensere 

for kravet om etablering af parkeringsplads mod indbetaling til kommunens parkeringsfond. Men 

som det også fremgår af redegørelsen og af svaret på spørgsmål 22 fremførte ansøger en række 

argumenter for, at der ikke skulle dispenseres og indbetales til parkeringsfonden i dette tilfælde. 

Det vil sige, at der i sagsbehandlingen skulle tages stilling til, om praksis skulle fraviges eller 

ændres på bagrund af ansøgers argumenter. Som det fremgår af mailkorrespondancen fandt 

hverken direktør eller afdelingschef, at de fremførte argumenter kunne begrunde, at resultatet 

kunne blive anderledes, og derfor slog LRM fast, at sagen skulle behandles efter praksis. Sagen 

har således været behandlet som alle andre sager, under hensyn til deres forskellighed, herunder 

om der fra ansøgers side er fremlagt særlige forhold, hvilket forvaltningen er forpligtet til at forholde 

sig til. Af mailkorrespondancen fra 30. april 2018 fremgår det endvidere, at LRM angiver det som 

en selvfølgelighed, at sagen skal behandles som andre sager, idet det må tilføjes, at det naturligvis 

skal ske under hensyn til, om der er saglige forhold, der kan begrunde noget andet.  
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25. Det ønskes oplyst, om der har været kommunikeret via sms, tlf-samtaler, anden form for 

ikke fremlagt kommunikation mellem Simon og Josefine Aggesen og direktøren / andre 

medarbejdere om ovenstående forhold. 

Der er ikke registreret eller erindring om yderligere kommunikation med Simon og Josephine 

Aggesen fra direktøren eller fra andre medarbejdere. Alt foreliggende materiale om kommunikation 

er fremlagt med de forbehold, der er nævnt under spørgsmål 1.  

Ad Drosselvej 44 

26. Hvor mange andre villaer i området har fået tilladelse til at gå op til en 

bebyggelsesprocent på 39,5%? 

Ejendommen på Drosselvej 44 er, som en meget stor del af kommunens villaområder i øvrigt, 

omfattet af byplanvedtægt 27, hvor der ikke er fastsat bestemmelser om bebyggelsesprocent. 

Hvis en ansøger ønsker at opføre et byggeri, som overskrider den generelle byggeret (som er på 

30%), skal kommunen foretage en helhedsvurdering, inden der træffes en afgørelse. I 

bygningsreglementet er det beskrevet hvilke kriterier, som skal indgå i en sådan.  

Et af kriterierne er, at 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. 

Når forvaltningen vurderer, om et byggeri svarer til det der tilstræbes i området, ses på, hvad der 

er fastsat i kommuneplanens rammebestemmelser for fremtidig lokalplanlægning. I Kommuneplan 

2017 (og tidligere kommuneplaner) er der i villaområderne fastsat en maksimal 

bebyggelsesprocent på 40, for enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel. 

En stor del af ejendommene i villaområderne har allerede en bebyggelsesprocent på 40 eller 

derover. Forvaltningens praksis er på den baggrund, at der som udgangspunkt kan gives tilladelse 

til en bebyggelsesprocent på op til 40, hvis helhedsvurderingen i øvrigt tilsiger dette. 

27. Hvorfor er sagen ikke forelagt politisk, når der er indkommet indsigelse fra naboer? 

Sagens akter ønskes fremlagt.  

Praksis for udvalgsforelæggelser af byggesager, hvor der har været partshøring eller 

naboorientering er, at disse kun forelægges, hvis der ved høringsprocesserne kommer ”væsentlige 

indsigelser”. I den konkrete sag blev der udsendt partshøring af 9 personer og der indkom 2 svar. 

Forvaltningen har behandlet indsigelserne, og de er indgået i sagsbehandlingen. De gav det 

ansøgende arkitektfirma anledning til at justere projektet for at imødekomme en af naboernes 

bekymringer og fremsende yderligere dokumentation for at imødekomme den anden. 

Forvaltningen har herefter ikke vurderet indsigelserne som væsentlige, og sagen er derfor i 

overensstemmelse med normal praksis ikke forelagt politisk.  
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Sagens akter fremgår af bilag 6. Materialet er vedlagt i form at tidligere udarbejdet aktindsigt til 

Berlingske Media A/S. Det bemærkes, at dele er undtaget i henhold til adressebeskyttelse på en 

nabo, jf. vedlagte følgebrev af 17. august 2020 til Berlingske Media A/S. 

Ad Marcel de Sades ældrebolig 

28. Det ønskes oplyst, hvilken sagsbehandling, der har været i forbindelse med Marcel de 

Sades nuværende ældrebolig og hvor lang tid tog det, før en ældrebolig blev anvist. 

De nærmere detaljer i sagsforløbet er vedlagt i lukket bilag 8, idet der i materialet indgår følsomme 

personoplysninger. 

 


