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By, Byggeri og Ejendomme 

Frederiksberg Kommune 

Att. Jon Johndal Bastrup 

     Frederiksberg, 18. april 2021 

 

 

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

Vi har den 31. marts 2021 modtaget en fornyet partshøring vedrørende ansøgning om byggearbejder på J.C. 

Schiødtes Vej 8 (i det følgende benævnes J.C. Schiødtes Vej: JCSV).  

Som tidligere oplyst vil vi gerne understrege, at vi ikke modsætter os en vis om- og udbygning af ejendommen 

JCSV 8, hvis den nye ejers behov kræver dette, hvis der er hjemmel hertil i gældende regler og bestemmelser, 

hvis det kan ske uden væsentlige gener for os og øvrige naboer, og hvis arbejdet kan udføres med respekt 

for ejendommens status som bevaringsværdig og kvarterets karakter.  

Villaen, der ansøges om tilladelse til at om- og tilbygge, er en bevaringsværdig (klasse 4) villa på 216 m2 i to 

etager plus 134 m2 i kælderen, altså en ganske stor enfamiliesbolig. Familievillaen er opført i 1934 i 

karakteristisk byggestil, som de omkringliggende villaer og rækkehuse.  

Af materialet fremgår bl.a., at der nu søges om tilladelse til:  

(i) at tilbygge yderligere 71 m2, væsentligst i en tilbygning mod haven, således at villaen får et areal 

på 287 m2 i to etager plus 134 m2 i kælderen;  

(ii) at forhøje villaen med 1,05 m;  

(iii) at etablere en 29,20 m2 stor tagterrasse ovenpå tilbygningen med frit udsyn over vores have og 

øvrige naboers haver;  

(iv) at etablere et antal nye vinduer, således at der bliver 6 vinduer i gavlen mod os (4 i stuen og 2 på 

første sal), hvor der i dag kun er to vinduer i gavlen mod os (et i stuen og et på første sal); 

(v) At etablere 4 nye kviste, således at der bliver 6 kviste, hvor der i dag kun er 2 kviste.  

(vi) At etablere 2 nye front espice; én mod forhaven og én mod baghaven. 

Vi anerkender, at ansøgeren har reduceret projektet, men vi mener forsat, at den ansøgte ombygning strider 

mod ejendommens klassificering som bevaringsværdig, ligesom ombygningen medfører betydelige indsigts- 

og skyggegener for især naboerne i JCSV 6 og betydelige indsigtsgener for alle naboer og en række andre 

beboere i karréen.  

Vi fremkommer derfor med denne indsigelse.  

Vores indsigelse er bl.a. begrundet med følgende (idet det bemærkes, at der redegøres særskilt for de enkelte 

forhold nedenfor):  

(i) Ejendommen er af kommunalbestyrelsen klassificeret som bevaringsværdig i klasse 4, som de 

fleste ejendomme i karréen, men ejendommen ændrer med de ønskede arbejder fuldstændig 
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størrelse, arkitektonisk karakter og 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.    

 

(ii) 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.    

 

(iii) 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.  

 

(iv) 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.  

 

Ad. (i) Bevaringsværdig ejendom 

JCSV 8 er en familievilla på 216 m2 og 134 m2 kælder, og villaen er opført i 1934 i for opførelsestiden 

karakteristisk byggestil. Villaen er klassificeret som bevaringsværdig, som de fleste ejendomme i karreen, jf. 

udskrift fra SAVE registeret, der vedlægges som bilag 1, og udskrift fra kulturarv.dk, der vedlægges som bilag 

2.  

Bygningen er af kommunalbestyrelsen klassificeret som bevaringsværdig i klasse 4, fordi den har særlige 

kvaliteter og værdier i byggeskik, arkitektur og kulturhistorie og i de omgivelser, som bygningen er en del af, 

herunder gaden og karréen. Klassificeringen har til formål at sikre husets og kvarterets oprindelige udtryk. 

Kvarteret er generelt præget af rækkehusene på Goldschmidtsvej og Bendzvej samt enfamilieshuse opført i 

den første halvdel af 1930’erne. Specifikt for ejendommene i karréen inden for Bendzvej, Hoffmeyersvej, 

Marielystvej og J.C. Schiødtes Vej gælder, at der bag hvert hus er en stor og åben baghave. Det bevirker, at 

der er et meget stort og roligt samlet haveområde med god afstand til nabobebyggelse med den ro, luft og 

de muligheder for uforstyrret udeliv, det giver. Til illustration af karreens karakter vedlægges udskrift fra 

Google Maps, der vedlægges som bilag 3.  

Dette generelle billede vil blive brudt, hvis det tillades, at den bevaringsværdige og karakteristiske 1930’er 

villa ombygges til en meget større, forhøjet og uoriginal patriciervilla på 287 m2 plus 134 m2 kælder med fuld 

førstesal, hvilken patriciervilla indebærer bebyggelse, der går yderligere ca. 5 meter ned i baghaven samt 

med etablering af en 29,2 m2 stor tagterrasse, 2 nye front-espice, 4 nye kviste og et større antal nye vinduer.  

Til illustration af forskellene mellem huset i dag, og det hus, der søges om tilladelse til vedlægges som bilag 

4 et foto af den eksisterende ejendoms facade mod gaden udskrevet fra boliga.dk og et billede af facaden 
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mod gaden i henhold til det modtagne høringsmateriale. Det er åbenbart, at der arkitektonisk og æstetisk 

ikke er meget tilbage af det bevaringsværdige hus, hvis kommunen giver tilladelse til det ansøgte.   

Af Center for Bygningsbevarings hjemmeside fremgår bl.a. følgende 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. 

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”. 

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. Som nævnt ovenfor vil også det nu ansøgte projekt medføre, at 

ejendommen ændrer størrelse, arkitektonisk karakter og æstetisk udtryk og vil komme til at adskille sig 

meget væsentligt både fra den eksisterende tidstypiske 1930’er ejendom og fra resten af karréen. Særlig 

tagterrassen, de nye front-espices, det store antal nye vinduer og kviste samt forhøjelsen af huset er kritisk 

og aldeles ukarakteristisk.  

Også 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…”. 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.” 

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 væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på 

samme grund og på nabogrunde. 

Af de grunde, som er nævnt ovenfor og nedenfor i pkt. (ii) er det vores helt klare opfattelse, at en 

helhedsvurdering, som bl.a. tager pkt. 1 og pkt. 2 i betragtning, må føre til, at det ansøgte byggeri ikke kan 

tillades.  

Bebyggelsens samlede omfang svarer jo netop ikke til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller til det, der 

tilstræbes i området. Samtidig er det svært at se, at ejendommens påtænkte anvendelse som énfamiliesbolig 

ikke fuldt ud kan tilgodeses inden for ejendommens nuværende rammer.  Tilsvarende er der jo slet ikke sikret 

tilfredsstillende lysforhold for nabobebyggelserne, ligesom der slet ikke er sikret mod væsentlige 
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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.  

Ønsket om en ombygning ville være til at forstå, hvis der var tale om en om- og udbygning af en mindre, 

utidssvarende bolig, som ikke er egnet til en familiebolig, der lever op til en moderne families behov, jf. hvad 

der for eksempel gælder for sammenlægning af boliger efter Kommuneplan 2017 (Retningslinjer, side 33).  

Som nævnt ovenfor er den nuværende ejendom imidlertid en villa på 216 m2 i 2 plan, med 6 værelser og en 

kælder på 134 m2. Det er meget vanskeligt at forstå, at det eksisterende hus ikke skulle kunne sikre gode 

rammer om et moderne familieliv uden konvertering til en meget større, forhøjet, uoriginal palæagtig 

patriciervilla med tagterrasse, front espices og kviste.   

 

Ad. (ii) Betydelige indsigts- og skyggegener  

I dag fremtræder naboejendommen – trods sin størrelse – meget diskret mod naboerne. Det skyldes, at den 

– som det også er tilfældet for naboejendommene – vender med gavlen mod naboerne, samt at den kun i 

begrænset omfang rækker længere ned i nordvestlig retning end JSCV 6 og 10 – og dermed i grundstykkernes 

længderetning.  

Det bemærkes i den forbindelse, at placeringen af JCSV 8 relativt til placeringen af JCSV 6 ikke er korrekt 

angivet i høringsmaterialet. I høringsmaterialet er angivet, at ejendommene (JCSV 6, 8 og 10) ligger forskudt, 

så JCSV 8 ligger lidt sydøstligt placeret i forhold til JCSV 6. Faktum er, at JCSV 8 er nordvestligt placeret i 

forhold til JCSV 6, jf. bilag 5. Dette har meget stor konsekvens for både indsigts- og skyggegener af det ansøgte 

byggeri, og ansøgers materialer kan således ikke lægges til grund for kommunens afgørelse. 

Den nuværende placering - gavl mod gavl - og de få vinduer i gavlene (1 på hver etage, hvor der ansøges om 

2 på første sal og 4 i stuen) betyder, at naboejendommene i dag ikke i væsentligt omfang er belastet af 

skygge- eller indsigtsgener fra hinanden, og at alle naboer i dag har mulighed for et relativt uforstyrret udeliv 

i haver og på terrasser.  

Dette vil markant ændres, hvis den nye tilbygning med tagterrasse, tillades. Det er åbenbart, at det store 

antal nye vinduer mod ejendommen JCSV 6 – placeret nøjagtig 2.5 m fra skel – giver betydelige indbliksgener. 

Fra den 29,2 m2 store tagterrasse på første sal, vil der være direkte kig ned i baghave og terrasse til alle 

omkringliggende haver, ligesom der vil være indsigt i mange andre naboers baghaver (som ikke har været 

høringsberrettigede), terrasser og opholdsrum. Fra de nye vinduer mod gaden vil der endvidere være direkte 

kig ned i forhaven til JCSV 6 og JCSV 10. 

Den nuværende placering af husene på JCSV 6, 8 og 10 (gavl mod gavl) betyder også, at ejendommen JCSV 8 

i dag har mindre betydning for lyset og solen i haven til JCSV 6. Dette forhold sløres i ansøgers materialer af, 

at denne har fortegnet placeringen af ejendommen, jf. ovenfor. Den fejlagtige placering af den nuværende 

ejendom i ansøgers materialer har den konsekvens, at forhøjelsen af ejendommen samt tilbygning og 

tagterrasse forekommer mindre indgribende for naboerne og med mindre betydning for uforstyrrethed, lys 

og sol i haven til JCSV 6, end det, der reelt vil være tilfældet. 

I ansøgers materiale ser det ud som om, at den nye tilbygning med tagterrassen slutter omtrent udfor 

midtpunktet på garagen tilhørende JCSV 6. Som det tydeligt fremgår af Google Maps, er dette faktuelt 
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forkert, idet den nuværende ejendom – uden tilbygning og tagterrasse – slutter omtrent ud for midtpunktet 

på garagen tilhørende JCSV 6.  

Det betyder, at den nye tilbygning med tagterrasse – hvis den godkendes – vil knejse over garage og hæk 

med helt frit indblik i hele baghaven og terrasseområdet til JCSV 6. Det vil stort set eliminere eftermiddags- 

og aftensol i haven i forårs-, sommer- og efterårsmånederne, og det vil medføre en markant forringelse af 

mulighederne for et uforstyrret udeliv i haven og på terrassen. 

Som bilag 6 vedlægges foto af ejendommen JCSV 8, hvor vi har indtegnet forhøjelsen, tilbygningen og 

tagterrassen, set fra baghaven – lige nedenfor terrassen – til JCSV 6. Som det ses, vil forhøjelsen, tilbygningen 

og tagterrassen have meget stor negativ effekt på lyset og solen i haven, ligesom den ansøgte ejendom vil 

medføre endog meget store indsigtsgener – og de facto umuliggøre et uforstyrret udeliv i haven.     

Der er til høringsbrevet vedlagt skyggediagrammer. Som nævnt ovenfor er disse fortegnede, fordi den 

relative placering af JCSV 6 og JCSV 8 ikke er korrekt angivet. Vi mener af den grund ikke, at kommunen kan 

lægge disse diagrammer til grund for sin afgørelse, hvilket i øvrigt også gælder ansøgers øvrige materialer, 

når disse er påvirket af den fejlagtige placering af ejendommene.  

Vi skal dertil pege på, at skyggediagrammerne i øvrigt er for positive. For eksempel fremgår det af 

”Eksisterende – 20. marts og 22. september – kl. 18”, at garagen til JCSV 6 kaster en skygge i hele baghavens 

bredde. Dette er ikke korrekt. Garagen har ikke en højde, der rækker væsentligt over hækken mod naboen, 

og den begrænser ikke sollys i haven. På angivne årstid er solen gået ned bag træerne i haverne længere mod 

vest, længe før den kan generes af garagen.  

Vi finder dermed, at de udarbejdede diagrammer ikke kan lægges til grund i kommunens sagsbehandling. Vi 

vil opfordre til, at kommunen betinger sig, at der udarbejdes skyggediagrammer af en af kommunen udpeget 

uvildig professionel part, så det sikres, at kommunens beslutningsgrundlag er faktuelt korrekt.  

Ikke desto mindre viser diagrammerne allerede – trods de anførte fejl – at den ansøgte forhøjelse, samt om 

og tilbygning til en endnu større, uoriginal patriciervilla vil medføre betydelige skyggegener for beboerne i 

JSCV 6. For eksempel viser ”Eksisterende, 21. juni – kl. 18” ingen skyggevirkning fra den nuværende 

naboejendom ned i baghaven til JCSV 6, mens man i ”Fremtidig – 21. juni – kl. 18” ser store skyggevirkninger 

ned i baghaven, der tager næsten al lys og sol væk fra terrassen (som ikke er tegnet ind på diagrammet). Vi 

ved af erfaring, at denne gene vil forøges i de følgende timer, hvorfor der de facto ikke længere vil være 

aftensol på terrasse i de attraktive forårs-, sommer- og efterårsmåneder.  

Det kan lægges til grund, at ved anvendelse af retvisende skyggediagrammer vil den viste gene være langt 

større end angivet i materialerne. 

 

Ad. (iii) Alene drevet af økonomiske interesser  

Efter det for os oplyste har ansøgeren og ejendommens nye ejer tidligere gennemført opkøb, istandsættelse 

og udbygninger af lignende villaer for derefter efter kort tids ejerskab at videresælge dem med antageligvis 

betydelig fortjeneste. Det er således vores formodning, at den nye ejer ikke ønsker at foretage den ansøgte 

om- og tilbygning og forhøjelse af hensyn til egen families boligbehov, men formentlig alene med henblik på 

videresalg.  

Den nye ejer vil forventelig bebo den ombyggede og forstørrede ejendom i en vis tid, hvorefter den 

forventelig sælges. Denne tilgang er i hvert fald anvendt tidligere.  
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Oplysningerne kan være svære at verificere, men ved et par opslag i tingbogen og Frederiksberg Kommunes 

byggesagsarkiv har vi konstateret, at ansøgerne:  

1) Erhvervede ejendommen beliggende Stockflethsvej 34, 2000 Frederiksberg i maj 2018 for kr. 

8.850.000, istandsatte og udbyggede ejendommen med 65 m2 tilbygning i halvandet plan, 

etablerede kviste og videresolgte ejendommen i juni 2019 for kr. 17.550.000.  

 

2) Erhvervede ejendommen beliggende Carl Freibergs Vej 4, 2000 Frederiksberg i juni 2019 for kr. 

8.100.000, hvorefter der igen blev foretaget en betydelig om- og tilbygning med blandt andet en helt 

ny bygningskrop og etablering af en større tagterrasse med indkig til naboer. Ejendommen er efter 

det for os oplyste solgt i februar 2021 for kr. 25.000.000. 

 

3) Erhvervede ejendommen beliggende J.C. Schiødtes Vej 8 i januar 2020 for kr. 11.510.000, i øvrigt 

samme beløb, som ejendommen blev erhvervet for af Hasan og Zennure Solakli i juli 2020 – samme 

Hasan og Zennure Solakli, som var ansøger til den byggetilladelse, som nu tilsyneladende er 

”overtaget af” nuværende ejer og ansøger. 

Ovennævnte oplysninger indsat i den som bilag 7 vedlagte tidslinjen, som også indeholder tidspunkt for 

ansøgning om byggetilladelser m.v.  

Vi har naturligvis ikke noget imod, at man ernærer sig ved at købe og istandsætte ejendomme med 

økonomisk gevinst for øje, men vi vil opfordre kommunen til at sikre, at det ikke bliver på bekostning af 

bevaringsværdige ejendomme, bevaringsværdige kvarterer og sagesløse naboer.  

 

Ad. (iv) Tilladelse vil skabe præcedens  

Når kommunen vurderer sagen, bør kommunen erindre, at en eventuel tilladelse til bygning af den ansøgte 

store, uoriginale palæagtige patriciervilla på 287 m2 med 29,2 m2 stor tagterrasse i det bevaringsværdige 

kvarter, hvor alle de øvrige huse er bygget i 1930’erne i klassisk stil for perioden, vil danne præcedens, hvorfor 

der er en betydelig risiko for, at kvarteret i løbet af nogle få år fuldstændig vil kunne ændre karakter og være 

præget af kæmpestore huse, som ligner det ansøgte, hvorved et enestående og bevaringsværdigt kvarter vil 

være gået tabt med tab af kulturhistorie og livskvalitet for Frederiksbergs borgere til følge. 

Vi forstår, at det er en mulighed, at der laves en decideret bevarende lokalplan for kvarteret, og hvis det kan 

hjælpe til at beskytte dette enestående kvarter på Frederiksberg, vil vi stærkt opfordre til, at kommunen 

overvejer dette.  

Der er således efterhånden et antal skræmmende eksempler på ukarakteristiske ny- og ombygninger i 

kommunens ældre villakvarterer, som skæmmer kvartererne og formentlig for en stor del er drevet af et 

ønske om at maksimere antallet af boligkvadratmetre. 

   

Afsluttende 

Det er vores håb og tro, at kommunalbestyrelsen vil afvise den ønskede om- og udbygning med de mange 

vinduer i gavlene og mod baghaven samt etablering af den 29,2 m2 store tagterrasse og dermed sikre, at vi 

undgår en om- og udbygning samt forhøjelse af den relevante ejendom, der vil være til meget stor gene for 
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os naboer og en række øvrige beboere i området (som dog ikke har været i nabohøring), og at 

kommunalbestyrelsen således vil medvirke til at bevare karakteren af et unikt villakvarter på Frederiksberg. 

Det fremgår af Kommuneplan 2017 (Rammer side 7), at ”Beslutninger om mindre nybyggeri, omdannelser og 

konverteringer bør primært træffes ud fra hensynet til bykvalitet [og] skal derfor bero på kommunens 

målsætninger og hvilke effekter, projektet har for den omgivende by.” Det fremgår videre, at projekter kan 

fremmes ud fra en konkret vurdering, hvis de ”tilføjer andre værdier som for eksempel øget tilgængelighed, 

forskønnelse og mere tidssvarende boliger”, mens dette modsat ikke er tilfældet, hvis der med projektet ”ikke 

sker forbedringer set i byens perspektiv”. 

Det er vores bedste overbevisning, at det ansøgte projekt ikke på nogen som helst måde efterlever dette. 

Af de grunde, som er angivet ovenfor, vil vi derfor opfordre kommunen til alene at give tilladelse til om- og 

tilbygning ud fra følgende retningslinjer: 

- Der bør under ingen omstændigheder gives tilladelse til etablering af en stor terrasse på 1. sal med 

indkigsmuligheder i de omkringliggende haver. 

- Der bør ikke gives tilladelse til yderligere vinduer i gavlene mod JCSV 6 og JCSV 10, ej heller i en 

eventuelt ny gavl mod baghaven, hverken på 1. sal eller i stuen. 

- Der bør ikke gives tilladelse til at forhøje bygningen. 

- Ombygning og bebyggelse bør arkitektonisk og æstetisk være i overensstemmelse med den 

eksisterende bygning og kvarteret som helhed.  

- Der bør ikke gives tilladelse til yderligere kviste (i hvert fald ikke i baghaven) 

- Det bør indskærpes overfor bygherre, at alle træer over 25 år ikke kan beskæres eller fældes uden 

Kommunalbestyrelsens tilladelse. Såfremt der vil være behov for beskæring eller fældning af træer i 

forbindelse med byggeriet, bør der tages stilling hertil i forbindelse med byggesagen. 

Som nævnt i vores indsigelse dateret 22. marts 2021 vil vi indtrængende opfordre til, at sagen forelægges 

udvalget, samt at udvalget besigtiger ejendommen og karréen inden afgørelse træffes. Dertil vil vi allerede 

nu bede om foretræde for udvalget, så Henriette Kanne Porskjær og Thomas Thellersen Børner på vegne af 

de naboer og de andre beboere i karréen, som tidligere har indgivet indsigelse, og som støtter denne 

indsigelse, har lejlighed til at redegøre for vores indsigelser overfor udvalget. Vi beder kommunen meddele 

os, hvornår vi kan få foretræde for udvalget, idet vi så vil indrette os herpå. 

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.  

Vi skal samtidig opfordre kommunen til at træffe en velbegrundet afgørelse i overensstemmelse med 

forvaltningslovens § 22 og med behørig oplysning om vores klagemuligheder, jf. forvaltningslovens § 25.  

 

Anmodning om yderligere aktindsigt  

Vi går ud fra, at kommunen vil forelægge vores indsigelse samt eventuelle andre indsigelser for bygherren, 

samt at bygherren vil svare herpå. Dette ses at være praksis i andre byggesager, herunder byggesager hvor 

Wullum Pasgaard A/S optræder som ansøger. 
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Vi skal allerede nu bede om aktindsigt i kommunens forelæggelse af de modtagne indsigelser for bygherren 

og i bygherrens svar. Hvis bygherrens svar indeholder nye oplysninger, skal vi anmode om, at sagen udsættes 

med henblik på, at vi eventuelt afgiver endnu en udtalelse i overensstemmelse med forvaltningslovens regler.  

Vi skal samtidig gentage fra tidligere, at vi søger aktindsigt i alle akter, der måtte være tilgået sagen siden 

vores seneste aktindsigtsbegæring, og akter der måtte tilgå sagen herefter. 

Vi har samtidig en verserende aktindsigtsbegæring hos Byggeklageenheden. Vi vil gerne anmode om at kunne 

eftersende nye oplysninger af relevans for nærværende sag, hvis de fremsendte akter indeholder sådanne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Indsigelsen støttes endvidere af følgende, som ikke har modtaget partshøring: 

Jane og Michael Nielsen   Anette og Michael Seidenfaden-Lassen 
J.C. Schiødtes Vej 4   Bendzvej 1A  
2000 Frederiksberg    2000 Frederiksberg 
 

Janne og Thomas Halling   Lisbeth og Sten Bartholdy 
Bendzvej 1B    Bendzvej 9  
2000 Frederiksberg    2000 Frederiksberg 
 

Lena og Jan Willard   Ineke og Mads Petersen 
Goldschmidtsvej 1   Marielystvej 18  
2000 Frederiksberg    2000 Frederiksberg 
 
Hanne Sørensen og Kirsten Toft  Anette Gade og Arne Thomsen 
Hoffmeyersvej 10   Bendzvej 11  
2000 Frederiksberg    2000 Frederiksberg 
  


