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224. Holger Danskes Vej 17 - Konvertering fra erhverv til bolig - indbetaling til parkeringsfonden

Åbent - 02.34.00-P19-371-17

Overskrift

Holger Danskes Vej 17, tidl. Roxy Kro - konvertering fra erhverv til bolig 

Resumé

Sagen forelægges, idet der i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at konvertere erhvervslejlighed på 
Holger Danskes Vej 17, st.th., tidligere Roxy Kro, til en ny bolig på 114 m2, ønskes dispensation for 
anlæggelse af 1 parkeringsplads mod indbetaling til parkeringsfonden.  

Beslutning

By- og Miljøudvalget vedtog ikke at meddele principiel tilladelse til at indrette en bolig på 114 m2, herunder 
dispensation for anlæg af en parkeringsplads på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden.

Indstilling

By og Miljøområdet indstiller
hvorvidt der kan meddeles principiel tilladelse til at indrette en bolig på 114 m2 , herunder dispensation for 
anlæg af en parkeringplads på egen grund mod indbetaling til parkeringfonden. 

Sagsfremstilling

Der har tidligere i 2016, været ansøgt af de daværende ejere om dispensation fra krav om opholdsareal og 
parkering. Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 2. maj 2016. Her besluttede udvalget ikke at tillade 
konvertering fra erhverv til af bolig. Efterfølgende blev der meddelt afslag på konvertering fra erhverv til bolig, 
begrundet i manglende opholdsareal. Afslaget blev påklaget til Natur og Miljøklagenævnet, som gav klager 
medhold, da afslaget ikke kunne begrundes i manglende opholdsareal. 
 
By- og Miljøområdet har fra ny ejer modtaget en fornyet ansøgning om tilladelse til indretning af en ny 
beboelseslejlighed på 114 m2 i eksisterende erhvervslejlighed i stueetagen i ejendommen beliggende Holger 
Danskes Vej 17 - den tidligere Roxy Kro. 
 
Da der ved etablering af ny beboelse skal udlægges 1 ny parkeringsplads på egen grund, søges der om 
dispensation for dette, mod at der indbetales til parkeringfonden, da der ikke er tilstrækkeligt plads på 
grunden til at opfylde krav om etablering af parkering på egen grund.
 
Regelgrundlag:
Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan 189, som udlægger området til boligformål.
Ifølge lokalplan 189 kapitel 4.2 skal der anlægges 1 ny parkeringsplads ved etablering af ny bolig eller ved 
ændret anvendelse, dette krav kan ikke opfyldes. 
 
Sagen skal vurderes i forhold til ”Frederiksberg kommunes principper for boligtilvækst/-fortætning i 
eksisterende bygningsmasse og nybyggeri” (By- og Miljøudvalget, den 6. juni 2016). Bl.a. fremgår det af 
principperne, at der skal udvises tilbageholdenhed med dispensationer fra parkeringskrav øst for 
Fasanvejslinjen, idet der i forvejen er stort pres på p-pladserne i området. En dispensation skal således 
overvejes i relation til den øgede bykvalitet projektet medfører.
 
By- og Miljøområdets vurdering: 
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Det er i overensstemmelse med lokalplanen at etablere bolig på Holger Danskes Vej 17, st.th, men i hehold 
til principperne om boligtilvækst/-fortætning har Frederiksberg Kommune en målsætning om den blandede 
by, herunder at tilskynde iværksætteri og opstart af virksomheder. Begge dele kan fremmes ved at fastholde 
muligheder for små og mellemstore erhverv i bybilledet. Dette taler for tilbageholdenhed med konverteringer 
fra erhverv til bolig. Den ønskede bolig vil medføre en boligtilvækst, og vil øge belastningen med hensyn til 
opholdsarealer og parkeringspladser. Nedlæggelse af erhvervet i stueetagen ligger ikke i forlængelse af 
kommunens målsætning om at værne om bylivet og den blandede by. 
 
Sagen har været behandlet i udvalget før, hvor det blev besluttet at meddele afslag til konvertering af 
erhvervslejligheden til ny bolig. Herefter skrev forvaltningen et afslag med hjemmel i manglende 
opholdsareal. Dette afslag blev påklaget og Planklagenævnet gav klager medhold, da krav om 
tilvejebringelse af opholdsareal kun gjaldt nye boliger og ikke konvertering til boliger.
 
Lokalplanens bestemmelse vedr. anlæg af 1 ny parkeringsplads beskriver at dette krav også gælder ved 
ændret anvendelse, og forvaltningen vurderer således, at det vil være gyldig hjemmel ved fastholdelse af 
afslaget.
 
Ejendommen har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt friareal, hvilket betyder, at der ikke kan 
lokalplanens krav om etablering af en parkeringsplads pr. ny bolig på ejendommen ikke kan opfyldes.

Økonomi

Såfremt der dispenseres fra parkeringskravet, vil ansøger skulle indbetale 262.020 kr. for 1 
parkeringspladser i henhold til gældende takstblad for Parkeringsfonden. 

Borgmesterpåtegning
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