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Frederiksberg Kommune

ROXY ApS
Holger Danskes Vej 17
2000 Frederiksberg

AFSLAG

Matr. nr. 14dr af Frederiksberg, Holger Danskes Vej 17, st. th. Roxy 
Kro.

Frederiksberg kommune har modtaget jeres ansøgning af 28. marts 2017, 
hvor der søges om tilladelse til konvertere en erhvervslejlighed med et areal 
på 114 m2, beliggende Holger Danskes Vej 17, tidligere Roxy Kro, til bolig.

Sagen blev forelagt By- og Miljøudvalget, da projektet kræver dispensation fra 
bestemmelserne i lokalplan 189, om parkeringspladser.
Ejendommen har på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt friareal, hvilket 
betyder at lokalplanens krav om etablering af én parkeringsplads pr. ny bolig 
ikke kan opfyldes. I den forbindelse har I søgt om dispensation fra kravet om 
anlæg af en parkeringsplads på egen grund, mod at der indbetales til parke-
ringsfonden.

By og Miljøudvalget vedtog på møde den 19. juni 2017, at der ikke kan med-
deles dispensation for anlæg af en parkeringsplads på egen grund mod ind-
betaling til parkeringsfonden. 

Dette blev meddelt jer ved afgørelse af 30. juni 2017, som I har påklaget til 
Planklagenævnet den 17. juli 2017. Ved en gennemgang af afgørelsen har 
Frederiksberg Kommune vurderet, at den lider af en formel mangel og har 
derfor genoptaget sagen. Ved nærværende afgørelse ophæves afgørelse af 
30. juni 2017. 

Regelgrundlag:
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 189,  hvor det er fastsat i § 4.2, at 
der ved ny bebyggelse og ved ændret anvendelse af bebyggelse skal anlæg-
ges en parkeringsplads pr. bolig på egen grund.

Begrundelse
Frederiksberg Kommune har oplevet en stor befolkningstilgang heraf mange 
nye boliger i kommunen. Dette lægger pres på byen i form af bl.a. manglende 
parkeringspladser og manglende opholdsarealer. Dette har resulteret i at By- 

J.nr.: 02.34.00-P19-371-17

By, Byggeri og Ejendomme
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk 

Telefon: 3821 4120
bbe@frederiksberg.dk

http://www.frederiksberg.dk/


2

og Miljøudvalget har vedtaget principper for boligtilvækst og fortætning i den eksisterende bygningsmas-
se og ved nybyggeri.
Det er kommunens målsætning generelt at være tilbageholdende med etablering af nye boliger, da man 
har interesse i at værne om det eksisterende byliv og den blandede by. Der udvises derfor tilbageholden-
hed med dispensationer fra parkeringskrav øst for Fasanvejslinjen. Eventuel dispensation fra parkerings-
krav vurderes derfor i forhold til, om et projekt tilfører byen en ekstra kvalitet eller forbedring til opvejning 
af den boligfortætning der fremkommer ved f.eks. konvertering fra erhverv til bolig.

Den ønskede bolig medfører boligtilvækst, og By- og Miljøudvalget har vurderet, at en konvertering på 
denne ejendom af den tidligere Roxy Kro til bolig, medfører øget pres på parkering i området, som ikke 
opvejes af tilstrækkelige kvaliteter og har derfor vedtaget ikke at meddele dispensation for anlæg af en 
parkeringsplads mod indbetaling til parkeringsfonden

Venlig hilsen

Charlotte Engelstoft
Byggesagsbehandler – Bygningskonstruktør MAK

Klagevejledning for forhold omfattet af planloven, herunder lokalplaner

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 900, virksomheder skal betale et gebyr på kr. 1800. Gebyret betales med betalingskort 
i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er sær-
lige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender hermed anmodningen til Planklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis man vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske indenfor 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.
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