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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.  

Vi anerkender, at ansøgeren har reduceret projektet fra et to-families hus til et et-families hus og nu 
overholder byggeprocenten, men vi vil fortsat gøre indsigelse mod, at den ansøgte ombygning strider mod 
ejendommens klassificering som bevaringsværdig, ligesom ombygningen medfører betydelige indsigts- og 
skyggegener for os som naboer da villaen forhøjes 1.05 m og der etableres tilbygning med tagterrasse. Vi er  
på J.C. Schiødtes vej 10 i forvejen generet at skygge fra efterhånden store træer og den øgede højde og 
tilbygning vil øge skygge forholdene yderligere.   

Hvis kommunen mod vores forhåbning og forventning skulle nå frem til, at den ansøgte om- og tilbygning 
med den 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.  

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 

Bente Lund og Anders Skeie 

J.C. Schiødtes vej 10 

2000 Frederiksberg 


