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Frederiksberg Kommune

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

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

Frederiksberg Kommune har d. 27. september 2017 modtaget en klage fra 
Roxy ApS. Der er indgivet klage over Frederiksberg Kommunes afgørelse af 
30. august 2017, om afslag til at konvertere ejerlejligheden beliggende Holger 
Danskes Vej 17, stuen til højre, fra erhverv til bolig herunder afslag på dispen-
sation fra parkeringskravet mod at indbetale til parkeringsfonden.

Klager har ønsket at indtræde i tidligere ejers sag om konvertering af oven-
nævnte lejlighed fra erhverv til bolig. Tidligere ejer har meddelt at det var man 
ikke indforstået med. Der skulle derfor søges på ny.

Regelgrundlag.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 189. Af lokalplanen fremgår jf. § 4.2 at 
der ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse skal der an-
lægges 1 parkeringsplads pr. bolig på egen grund. 

Sagsbeskrivelse:

Ansøger har søgt om tilladelse til at konvertere lejligheden Holger Danskes 
Vej 17, stuen til højre, fra erhverv til bolig. Da det ikke har været muligt at 
etablere en parkeringsplads på egen grund, er der ansøgt om dispensation fra 
parkeringskravet mod at der indbetales til parkeringsfonden. Dispensationsan-
søgningen er blevet behandlet i By- og Miljøudvalget på møde 19. juni 2017, 
hvor man har besluttet ikke at imødekomme dispensationsansøgningen med 
den begrundelse at den øgede befolkningstilvækst i kommunen har lagt pres 
på byen i form af bl.a. manglende parkeringspladser og opholdsarealer.

Frederiksberg Kommune har de senere år modtaget et stigende antal ansøg-
ninger om nye selvstændige boliger og på den baggrund har By- og Miljøud-
valget vedtaget principper for boligtilvækst og fortætning i den eksisterende 
bygningsmasse og ved nybyggeri.
Frederiksberg Kommune har begrundet afslaget med at 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 
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by. Man udviser 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 er-
hverv til bolig.

Den ønskede konvertering fra erhverv til bolig medfører boligtilvækst, og By- og Miljøudvalget har vurde-
ret, at en konvertering på denne ejendom af den tidligere Roxy Kro, medfører øget pres på parkering i 
området, som ikke opvejes af at der gives tilstrækkelige kvaliteter tilbage til byen, og har derfor vedtaget 
at der ikke kan meddeles dispensation for anlæg af en parkeringsplads mod indbetaling til parkeringsfon-
den.

Klage

Klager konstaterer at Frederiksberg Kommunes hovedargument for afslag på dispensationsansøgningen 
er, at konvertering til en enkelt bolig vil øge presset på parkering i området. Klager af den opfattelse at 
etablering af en ny bolig i ejendommen ikke vil øge presset på parkering i området, idet der allerede på 
nuværende tidspunkt er erhverv i lejligheden, hvor der er flere ansatte, som dagligt parkerer i området. 
Klager mener derimod, at det ved konvertering fra erhverv til bolig må lette presset på parkering i områ-
det, og at der dermed ikke er noget argument for at afvise dispensationsansøgningen. 

Klage bemærker endvidere, at man af Frederiksberg Kommune er blevet spurgt om man ønsker at gen-
fremsætte den tidligere ejers ansøgning om konvertering til bolig, hvilket man har sagt ja til. Klager frem-
lægger derefter påstand om at kommunen har opfordret til at søge dispensation til at indbetale til parke-
ringsfonden, hvilket man har gjort.

Svar:

Frederiksberg Kommune har ikke opfordret klager til at søge om dispensation, man har gjort opmærk-
som på, at såfremt man ønsker at ansøge om at konvertere fra erhverv til bolig, skal der etableres 1 par-
keringsplads på egen grund. Ved sagsbehandling af tidligere ejers sag er det vurderet at der ikke er til-
strækkeligt plads på grunden til at etablere en parkeringsplads. Ansøger er derfor blevet gjort opmærk-
som på at ansøgning om konvertering fra erhverv til bolig vil kræve en dispensation fra Lokalplan 189. 
Dispensationsansøgningen skal behandles politisk.

Venlig hilsen

Charlotte Engelstoft
Byggesagsbehandler, Bygningskonstruktør MAK


