
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Klage til Planklagenævnet over afslag af 30. august 2017 
 
På vegne af min klient Roxy ApS, skal jeg hermed påklage Frederiksberg Kommunes afgø-
relse af den 30. august 2017 omkring dispensation for anlæg af en parkeringsplads på egen 
grund, mod indbetaling til parkeringsfonden, til Planklagenævnet.  
 
Sagen vedrører ejendommen Matr. nr. 14dr af Frederiksberg, Holger Danskes Vej 17, st. th. 
Roxy Kro. 
 
Forholdet omkring dispensation til den pågældende ejendom, har tidligere været behandlet 
af både Frederiksberg Kommune, og senere Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Der blev oprindeligt ansøgt om dispensation fra ejendommens tidligere ejer, som også på-
klagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Inden nævnet fremkom med en afgørelse i sagen, blev ejendommen solgt til min klient Roxy 
ApS. Først derefter den 27. oktober 2016, kom Natur- og Miljøklagenævnet med en afgø-
relse i sagen, hvor nævnet ophævede kommunens tidligere afgørelse.  
 
Roxy ApS ønskede at indtræde i den tidligere ejers ansøgning, hvilket også blev meddelt 
Frederiksberg Kommune.  
 
I mail af den 27. april fra Charlotte Engelstoft, Frederiksberg Kommune, blev min klient an-
modet om at ansøge om dispensation, med følgende begrundelse:  
 
” Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan 189 hvor af det af afsnit 4.2 fremgår at der 
ved ny bebyggelse eller ved ændret anvendelse af bebyggelse skal etableres en parkerings-
plads pr. bolig. 
 
Ved tidligere sagsbehandling er det vurderet, at det ikke er muligt, i forbindelse med konver-
teringen, at etablere en parkeringsplads på egen grund.” 
 

Min klient bekræftede samme dag, at der fortsat ønskedes dispensation.  
 
Den 30. juni 2017 afviste Frederiksberg Kommune som tidligere nævnt, ansøgningen om di-
spensation.  
 
Afgørelsen indeholdt følgende begrundelse:  
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” Ejendommen Holger Danskes Vej 17 er omfattet af Lokalplan 189, og der skal med henvis-
ning til ovenstående lovgrundlag etableres en parkeringsplads på egen grund ved konverte-
ring fra erhverv til bolig. Ejendommen har ikke tilstrækkeligt friareal på ejendommen til at 
krav om parkering kan opfyldes.” 
 
Denne afgørelse blev påklaget til Planklagenævnet, sendt til Frederiksberg Kommunen den 
17. juli 2017, herunder fordi afgørelsen led af formelle mangler.  
 

*** 
 
Den 30. august 2017 meddelte Frederiksberg Kommune, at de havde genoptaget sagen 
fordi den som påstået led af formelle mangler. Den tidligere afgørelse fra Frederiksberg 
Kommune af 30. juni 2017, blev derved ophævet.  
 
I samme meddelelse om genoptagelse den 30. august 2017, oplyste Frederiksberg Kom-
mune, at det var vedtaget, ”ikke at meddele dispensation for anlæg af en parkeringsplads 
mod indbetaling til parkeringsfonden.”  
 
Afslaget på dispensation skete med følgende 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- og Miljøudvalget har vedtaget prin-
cipper for boligtilvækst og fortætning i den eksisterende bygningsmasse og ved nybyggeri. 
 
Det er kommunens målsætning generelt at være tilbageholdende med etablering af nye boli-
ger, da man har interesse i at værne om det eksisterende byliv og den blandede by. Der ud-
vises derfor tilbageholdenhed med dispensationer fra parkeringskrav øst for Fasanvejslinjen. 
Eventuel dispensation fra parkeringskrav 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.” 
 
Afgørelsen afsluttes med Frederiksberg Kommunes bemærkninger om, ”at den ønskede bo-
lig 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 områ-
det, som ikke opvejes af tilstrækkelige kvaliteter”. 
 

*** 
 
Det kan konstateres at Frederiksberg Kommunes hovedargument er, at konvertering til en 
enkelt bolig vil skabe et øget pres på parkering i området.  
 
Det ejede anvendes på nuværende tidspunkt erhvervsmæssigt. I den forbindelse er der flere 
medarbejdere der daglig kører til og fra arbejde og dermed på nuværende tidspunkt - efter 
Frederiksberg Kommunes opfattelse – må udgøre et væsentligt pres på parkering i området. 
Dertil kommer kunder og øvrige personer som skal til og fra ejendommen, som i så fald også 
må udgøre et væsentlig pres på parkering i området.  
 
Jeg mener derfor ikke, at et øget pres på parkering i området udgør noget egentligt argu-
ment, når det sættes i forhold til hvilken anvendelse en konvertering til bolig netop vil er-
statte.  
 
Modsat er det min opfattelse, at en bolig jo netop samtidig vil forbedre boligmulighederne i 
Frederiksberg Kommune. At det ikke skulle være tilfældet, synes der ikke at være dokumen-
tation for.  
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På den baggrund, og da klager i øvrigt opfylder betingelserne i forhold til opholdsareal og 
størrelse, skal jeg anmode om at Frederiksberg Kommunes afgørelse omgøres og dispensa-
tion meddelelse, subsidiært at sagen hjemvises til endnu en fornyet behandling.  
 
Det forbeholdes at fremkomme med en yderligere bemærkninger til sagens nærmere for-
hold, senest 1. november 2017.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Møller Jespersen 
 
v/ Nicolaj Jørgensen 


