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By, Byggeri og Ejendomme 
Frederiksberg Kommune 

Att. Jon Johndal Bastrup 

     Frederiksberg, 29. maj 2021 

 

 

Indsigelse vedr. ansøgning om byggearbejder på J.C. Schiødtes Vej 8 (sagsnummer 02.34.02-P19-178-21) 

Bygherrens arkitekt, Peter Sejersbøl, Wullum Pasgaard A/S, og bygherrens advokat, Lars Bruun, Accura, har 
ved breve af 29. april 2021 kommenteret på de indsigelser, som kommunen har modtaget vedrørende 
ovennævnte byggearbejder. Arkitektens og advokatens kommentarer giver anledning til et par 
bemærkninger, som vi her skal fremkomme med, idet de tidligere indsendte indsigelser fastholdes.  

Ejendommens bevaringsværdi  

Ejendommen er af kommunalbestyrelsen klassificeret som bevaringsværdig. Bygherrens arkitekt og advokat 
gør gældende, at klassificeringen er lav, at huset er i dårlig stand, og at den ansøgte om- og tilbygning vil 
være en klar arkitektonisk forbedring af ejendommen og endog give et løft til kvarteret. Dette er vi på ingen 
måde enige i. 

Ejendommens samlede bevaringsmæssige værdi er 4. Mens ejendommens originalitet samt den 
miljømæssige værdi har begge en vurdering på 3, ligesom det af vurderingen fremgår, at ejendommens 
originalitet vurderes som ”Velbevaret”. Vi fastholder derfor, at bygherren ansøger om tilladelse til at erstatte 
en villa, som er opført i 1934 i en for opførelsestiden karakteristisk byggestil, som passer med de øvrige 
bevaringsværdige villaer i karréen, der er opført i samme periode, med en ny villa i et helt nyt udtryk – nemlig 
i form af en patriciervilla, der adskiller sig fra kvarterets generelle stil, og som i øvrigt udstyres med langt flere 
kviste og vinduer samt en 29,2 m2 stor tagterrasse.  

Ansøger mener, at denne nye villa giver kvarteret et løft, men ud fra antallet af indsigelser kan det 
konstateres, at den opfattelse ikke deles af kvarterets øvrige beboere. At ejendommen angiveligt er i dårlig 
stand, er næppe i sig selv et argument for at gå på kompromis med dens bevaringsværdighed. I den 
forbindelse bør det endvidere bemærkes, at villakvarteret mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej (område 
2.1) i forslag til kommuneplan 2021 er udpeget som kulturmiljø. Det fremgår endvidere heraf, at ”I 
Kommuneplan 2004 blev ca. 165 fredede og bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1 og 2 optaget 
som bevaringsværdige [...] Bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 3-4 har ligeledes været udpeget 
som bevaringsværdige i kommuneplanen siden 2010, hvor ca. 3.000 bygninger med bevaringsværdi 3 og 4 
blev udpeget”. 

Som tidligere nævnt fremgår følgende af Center for Bygningsbevarings hjemmeside om bevaringsværdige 
bygninger: 

”Bevaringsværdige bygninger har særlige kvaliteter og værdier i deres byggeskik, arkitektur og kulturhistorie 
og i de omgivelser, de er en del af – en gade, et kvarter, en landsby, en by eller et kulturmiljø i det åbne land. 
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 En udpegning af bevaringsværdier er et redskab til at passe på vores bygningskultur. 

De bevaringsværdige bygninger er kommunens ansvar. Kommunen har ret til at stille krav til husets ydre, 
fordi formålet med at udpege huset som bevaringsværdigt er at sikre husets eller kvarterets udtryk. 

Ejere af bevaringsværdige huse skal værne om de arkitektoniske og kulturelle værdier, som huset er blevet 
kendt bevaringsværdigt for. 

Det betyder, at ombygning og andre ændringer af bygningen ikke må ske uden kommunalbestyrelsens 
tilladelse”. 

På denne baggrund er det fortsat vores opfattelse, at klassificering som bevaringsværdig ikke har noget 
indhold, hvis kommunen kan tillade, at ejendommen ændrer størrelse, arkitektonisk karakter og æstetisk 
udtryk og derved kommer til at adskille sig meget væsentligt både fra den eksisterende ejendom og fra resten 
af karréen. Særlig tagterrassen, det store antal nye vinduer og nye kviste samt forhøjelsen af huset er kritisk 
og aldeles ukarakteristisk. Hertil er det let at se, at den nuværende villa adskiller sig markant i udtryk fra den 
ønskede nye villa, jf. bilag 4, der indgik i vores indsigelse af 16. april 2021 (vedhæftet). 

Som tidligere nævnt er det nu ansøgte byggeri efter vores opfattelse 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…” I samme byplanvedtægt er i § 8 fastsat: ”Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til 
anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.” 

Bygherrens arkitekt og advokat gør heroverfor gældende, at klassificeringen som bevaringsværdig er uden 
betydning for kommunens vurdering af den indgivne ansøgning vedr. om- og tilbygning, fordi klassificeringen 
ikke i en lokalplan er pålagt den konkrete ejendom.  

Hvis det er kommunens opfattelse, at dette er korrekt, vil vi opfordre By- og Miljøudvalget til at nedlægge et 
forbud efter planlovens § 14, imens der tilvejebringes en egentlig bevarende lokalplan for karréen og 
eventuelt øvrige villaområder i det vestlige Frederiksberg. Som tidligere nævnt finder vi, at ejendommen og 
karréen, inkl. det store og rolige samlede have-område i midten af karreen, bør bevares.  

Hertil finder vi, at den aktuelle sag bør ses i sammenhæng med en mere generel tendens til, at villaer i 
kommunens vestlige villaområder købes samt om- og udbygges i strid med deres klassificering som 
bevaringsværdige, og med de fortsat stigende ejendomspriser er der en nærliggende risiko for, at dette vil 
fortsætte. Alene i vores karré er der adskillige ejendomme på grunde, der efter de almindelige 
byggeretsbestemmelser kan bære væsentlige udbygninger. 

Økonomiske motiver 

Bygherrens arkitekt og advokat gør gældende, at vi er misundelige over bygherrens tidligere gevinster ved 
opkøb samt om- og tilbygning af ejendomme på Frederiksberg, og at bygherrens eventuelle økonomiske 
incitamenter ikke er relevante for afgørelsen af denne sag. De henviser i den forbindelse bl.a. til, at bygherren 
har reduceret det planlagte byggeri af hensyn til det fremtidige naboskab, samt at det er bygherrens intention 
at tage bolig i ejendommen.  

Hertil bemærkes, at vi ikke er misundelige. Bygherrens økonomiske forhold er os uvedkommende og hans 
historiske gevinster er ham vel undt.  

2

Hører til journalnummer: 02.34.02-P19-178-21

Udskrevet den 01-06-2021



Side 3 

Det er imidlertid vores opfattelse, at det er relevant, om villaen om- og tilbygges, fordi den skal anvendes 
som bolig for bygherren, eller om den om- og tilbygges i spekulationsøjemed. Der er tale om en 
bevaringsværdig villa i en bevaringsværdig karré, og for os at se er det relevant, at kommunen forebygger, at 
bevaringsværdige ejendomme og kvarterer kompromitteres af indtjeningshensyn og spekulative 
udbygninger. Derfor mener vi, at bygherrens historik er relevant. Det er svært at tro, at bygherren efter 2 
gange at have erhvervet, udbygget og umiddelbart herefter solgt ejendomme pludselig skulle have opgivet 
den fremgangsmåde for at slå sig til ro med familien i sin senest erhvervede ejendom. 

I den forbindelse kan det oplyses, at den i bilag 7 (jf. vores indsigelse af 16. april 2021) nævnte ejendom, Carl 
Feilbergs Vej 4, 2000 Frederiksberg, som bygherren tidligere har ejet og om- og tilbygget, er blevet solgt for 
kr. 24.850.000 i april 2021. Bygherre erhvervede ejendommen for kr. 8.100.000 i juni 2019.  

Det kan samtidig bemærkes, at bygherres rådgiver (ligeledes Wullum Pasgaard) den 28. oktober 2020 
kommenterede følgende på en indsigelse fra en nabo på Carl Feilbergs Vej 4 vedr. opførelse af en tagterrasse 
over en vinterstue: ”Bygherre ser frem til godt naboskab i byggeperioden og i fremtiden, trods naboernes 
skepsis til projektet”. Der blev givet byggetilladelse 2. december 2020, og den 28. januar 2021 blev der givet 
ibrugtagningstilladelse, hvorefter ejendommen blev solgt i april 2021. Det blev et kortvarigt naboskab. 

Tagterrasse 

Bygherrens arkitekt har vedlagt et antal fotos, der viser nogle terrasser og altaner udført på første sal på huse 
i området (men flere uden for karréen). Hertil bemærkes, at disse ejendomme ikke alle er bevaringsværdige, 
ligesom terrasserne er opført i andre tider, formentlig inden ejendommene blev klassificeret som 
bevaringsværdige. Dertil skal lægges, at terrasserne og altanerne på arkitektens bilag ikke er opført midt i 
det grønne have-område med kig til alle de øvrige haver.   

Indbliksgener og skyggepåvirkninger  

Bygherrens arkitekt og advokat gør gældende, at der ikke er indbliksgener eller skyggepåvirkninger. De 
henviser til, at de øvrige ejendomme er højere end bygherrens ejendom og har tilsvarende vinduer i gavle og 
kviste. Advokaten anfører, at det er ”helt urimeligt at påstå, at Ejendommen efter endt om- og tilbygning 
skulle være en kilde til betydelige indsigts- og skyggegener for omkringboende”. Dette er de facto forkert. 

Hertil bemærkes, at naboejendomme har præcis den højde, som de er opført med og som er en uadskillelig 
del af deres kategorisering som bevaringsværdige. De er hverken forhøjede eller forsynet med et stort antal 
nye vinduer, et stort antal nye kviste og en 29,2 m2 stor tagterrasse efter, at de er blevet klassificeret som 
bevaringsværdige, ligesom det ikke er korrekt, at de har indsigt til bygherrens have.  

Det påstås, at den illustration af indsigts- og skyggevirkninger, der var vedlagt vores indsigelse af den 16. april 
2021 som bilag 6 ”langt fra er retvisende”. Vi inviterer forvaltning og udvalg til et besøg for at vurdere dette 
ved selvsyn.  

Vi fastholder, at den ansøgte forhøjelse, om- og tilbygning til en stor, uoriginal patriciervilla og etablering af 
tagterrasse vil medføre betydelige indsigts- og skyggegener for os som naboer, og i øvrigt for andre beboere 
i karréen, som ikke er høringsparter.  

Høring 

Bygherrens arkitekt og advokat gør gældende, at der er modtaget indsigelser fra ejendomme, som ligger så 
langt fra ejendommen, at de pågældende ikke er hørings- og indsigelsesberettigede. Det konkluderes, at 
disse indsigelser ikke er relevante, og at kommunen bør se bort fra dem.  
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Hertil bemærkes, at indsigelserne er modtaget fra beboere, som selv engagerer sig i bevarelse af den 
nuværende ejendom, og i at undgå, at denne erstattes af en ny og større patriciervilla med et stort antal nye 
vinduer og et stort antal nye kviste. Med den ansøgte om- og tilbygning midt i det grønne haverum kommer 
karréens karakter i fare, ligesom der fra de mange nye vinduer og kviste samt fra den 29,2 m2 tagterrasse 
bliver indsigt til det uforstyrrede liv i det grønne haverum, som alle karréens beboere i dag nyder godt af.  
Alle karréens beboere har derfor en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald, hvorfor vi mener, at de 
er hørings- og indsigelsesberettigede, og at kommunen skal lægge vægt på deres indsigelser.  

Videofilmning  

Bygherrens advokat påstår, at vi har optaget video af arbejderne på ejendommen. Det har vi naturligvis ikke. 
Vi har taget nogle få fotografier af ejendommen, herunder for at dokumentere igangværende byggearbejder, 
jf. tidligere skrivelse til kommunen herom. Vi har ikke optaget video eller taget fotos af bygherrens 
håndværkere.  

Arbejdstider og støjgrænser  

Afslutningsvist vil vi endvidere bede kommunen om at gøre bygherre opmærksom på de regler, som 
kommunen har for støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde. Vi har flere gange oplevet særligt 
støjende bygge- og anlægsarbejde på helligdage samt udenfor normal arbejdstid. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sarah og Thomas Børner    Henriette og Stig Porskjær 
J.C. Schiødtes Vej 6   Bendzvej 5  
2000 Frederiksberg    2000 Frederiksberg 
 
 
Dorte og Karsten Skydsgaard  Charlotte og Adam Steensberg  
Bendzvej 3     Bendzvej 7  
2000 Frederiksberg    2000 Frederiksberg  
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