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AFGØRELSE 

i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra 

lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved 

ændret anvendelse af bebyggelse på Holger Danskes Vej, Frederiks-

berg 

 

Frederiksberg Kommune har den 30. august 2017 givet afslag på dispen-

sation fra krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved ændret 

anvendelse af bebyggelse på Holger Danskes Vej 17, st.th., 2000 Frede-

riksberg, i lokalplan nr. 189, Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarte-

ret. Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. 

 

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet be-

handling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere 

gælder.  

  

http://www.naevneneshus.dk/
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1. Klagen til Planklagenævnet 

Ejendommens ejer klagede den 27. september 2017 til Planklagenævnet 

over kommunens afgørelse.  

 

I klagen er der navnlig klaget over, at kommunens argument om øget pres 

på parkering i området ikke udgør noget egentligt argument for ikke at 

ville meddele en dispensation, når det sættes i forhold til hvilken anven-

delse en konvertering til bolig netop vil erstatte.  

  

2. Sagens oplysninger 

2.1. Lokalplanen for området  

Klagen vedrører en ejendom, som ligger på Holger Danskes Vej 17, 

st.th., 2000 Frederiksberg. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 189, 

Bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret.  

 

Det fremgår af lokalplanens redegørelse, side 11, at Frederiksberg Kom-

mune lægger vægt på at bevare byens grønne karakter. Derfor indeholder 

lokalplanen bestemmelser, som skal sikre bevaring af træer på veje, op-

holds- og fællesarealer. Lokalplanen fastlægger også krav til parkerings-

pladser for biler og cykler i tilknytning til ny bebyggelse og nyindretning 

af bebyggelse. 

 

Det følger af lokalplanens § 4, stk. 2, om parkeringspladser, at:  

 

Ved ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse skal der anlæg-

ges:  

 1 parkeringsplads pr. bolig 

 1 pr. 200 m
2
 til kollegie- og ungdomsboliger 

 1 pr. 200 m
2
 ældre- og plejeboliger 

 1 pr. 150 m
2
 undervisnings- og institutionsformål 

 1 pr. 50 m
2
 erhvervsformål.    

 

I lokalplanen er der en bemærkning til bestemmelsen om, at kommunal-

bestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser om parkerings-

arealer på egen grund på betingelse af, at der sker en indbetaling til 

kommunens parkeringsfond. Det fremgår desuden at, en eventuel dispen-

sation skal behandles i henhold til planlovens § 19 og 20. 

 

Der er ikke fastsat regler i lokalplanen med betingelser for, hvornår der 

kan ske ændret anvendelse af bebyggelse, eller hvornår der kan ske etab-

lering af nye boliger. 

 

2.2. Forløbet før kommunens afgørelse 

Klageren ansøgte den 28. marts 2017 om tilladelse til at konvertere lej-

ligheden på Holger Danskes Vej 17, st.th., fra erhverv til bolig.  
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Kommunen informerede den 27. april 2017 klageren om, at ejendommen 

var omfattet af lokalplan 189, hvor af det fremgik, at der ved ny bebyg-

gelse eller ved ændret anvendelse af bebyggelse skulle etableres en par-

keringsplads pr. bolig. Kommunen bemærkede, at kommunen ved tidlige-

re sagsbehandlinger havde vurderet, at det ikke var muligt, i forbindelse 

med konverteringen, at etablere en parkeringsplads på egen grund, men at 

klageren havde mulighed for at søge om dispensation. Der kunne søges 

om dispensation fra krav om 1 p-plads ved at indbetale til Frederiksberg 

Kommunes parkeringsfond.  

 

Klageren svarede samme dag, at denne ønskede at ansøge om dispensati-

on fra krav om 1 parkeringsplads ved at indbetale til Frederiksberg 

Kommunes parkeringsfond. 

 

Dispensationsansøgningen blev behandlet i By- og Miljøudvalget den 19. 

juni 2017, hvor udvalget besluttede ikke at imødekomme dispensations-

ansøgningen med den begrundelse, at den øgede befolkningstilvækst i 

kommunen lagde pres på byen i form af bl.a. manglende parkeringsplad-

ser og opholdsarealer. Dette blev meddelt klageren ved afgørelse af 30. 

juni 2017.  

 

Klageren klagede den 17. juli 2017 til Planklagenævnet over kommunens 

afgørelse af 30. juni 2017.  

 

Ved en gennemgang af afgørelsen vurderede kommunen, at den led af en 

formel mangel og genoptog derfor sagen.    

 

2.3. Kommunens afgørelse  

Frederiksberg Kommune har den 30. august 2017 meddelt afslag på at 

dispensere fra lokalplanens krav om anlæggelse af 1 parkeringsplads pr. 

bolig ved ændret anvendelse af bebyggelse på Holger Danskes Vej 17, 

st.th., 2000 Frederiksberg.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 

189, hvor det er fastsat i § 4, stk. 2, at der ved ny bebyggelse og ved æn-

dret anvendelse af bebyggelse skal anlægges en parkeringsplads pr. bolig 

på egen grund. 

 

Det fremgår også af afgørelsen, at ejendommen på nuværende tidspunkt 

ikke har tilstrækkeligt friareal, hvilket betyder at lokalplanens krav om 

etablering af 1 parkeringsplads pr. ny bolig ikke kan opfyldes.  

 

Kommunen har givet afslag på ansøgningen om dispensation fra anlæg af 

en parkeringsplads mod indbetaling til parkeringsfonden med den be-

grundelse, at kommunen har oplevet en stor befolkningstilgang, heraf 

mange nye boliger i kommunen. Kommunen bemærker, at dette lægger et 

pres på byen i form af bl.a. manglende parkeringspladser og manglende 

opholdsarealer. Dette har resulteret i at By- og Miljøudvalget har vedtaget 
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principper for boligtilvækst og fortætning i den eksisterende bygnings-

masse og ved nybyggeri. 

 

Kommunen bemærker desuden, at det er kommunens målsætning gene-

relt 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 tilbageholdenhed med dispensationer fra parkeringskrav 

øst for Fasanvejslinjen. Eventuel dispensation fra parkeringskrav vurde-

res 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.  

 

Kommunen har i den konkrete sag vurderet, at den ønskede bolig medfø-

rer boligtilvækst, og By- og Miljøudvalget har vurderet, at en konverte-

ring på denne ejendom af den tidligere kro til bolig, medfører øget pres 

på parkering i området, som ikke opvejes af tilstrækkelige kvaliteter. By- 

og Miljøudvalget har derfor vedtaget ikke at meddele dispensation for 

anlæg af en parkeringsplads mod indbetaling til parkeringsfonden.  

 

2.4. Klagen og bemærkninger til klagen 

2.4.1. Korrespondance under klagesagen 

I sagen indgår klagerens klage af 27. september 2017. Kommunen er 

kommet med bemærkninger til klagen i brev af 17. november 2017.  

Kommunen er desuden den 18. januar 2018 telefonisk kommet med sup-

plerende bemærkninger. 

 

Klagen og bemærkningerne er i hovedtræk gengivet nedenfor. 

 

2.4.2. Klagen  

Klageren har konstateret, at kommunens hovedargument for afslag på 

dispensation er, at konvertering til en enkelt bolig vil skabe et øget pres 

på parkering i området. Klageren har henvist til, at lejligheden på nuvæ-

rende tidspunkt anvendes erhvervsmæssigt, og at der i den forbindelse er 

flere medarbejdere og kunder, der dagligt kører til og fra arbejde. Klage-

ren mener, at dette dermed på nuværende tidspunkt - efter kommunens 

opfattelse - må udgøre et væsentligt pres på parkering i området. Klage-

ren mener derfor ikke, at et øget pres på parkering i området udgør noget 

egentlig argument, når det sættes i forhold til hvilken anvendelse en kon-

vertering til bolig netop vil erstatte. Derimod mener klageren, at den an-

søgte bolig vil forbedre boligmulighederne i Frederiksberg Kommune.  

 

Klageren finder, at klageren i øvrigt opfylder betingelserne i forhold til 

opholdsareal og størrelse. Klageren har anmodet om, at kommunens afgø-

relse omgøres, og dispensation meddeles, subsidiært at sagen henvises til 

fornyet behandling.  
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2.4.3. Kommunens bemærkninger til klagen 

Kommunen har på baggrund af klagen bl.a. oplyst, at kommunen ved 

sagsbehandling af tidligere ejers sag har vurderet, at der ikke er tilstræk-

kelig plads på grunden til at etablere en parkeringsplads. Kommunen har 

oplyst, at klageren derfor er blevet gjort opmærksom på at ansøgning om 

konvertering fra erhverv til bolig vil kræve en dispensation fra lokalplan 

nr. 189, samt at sådan dispensationsansøgning skal behandles politisk.  

 

På forespørgsel fra Sekretariatet for Planklagenævnet har kommunen den 

18. januar 2018 oplyst, at kommunens vurdering har været baseret på, at 

der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at lave parkeringsplads, 

som er et krav efter lokalplanen. På forespørgsel om, hvorvidt kommunen 

har forholdt sig til muligheden for at dispensere fra parkeringskravet ved 

indbetaling til parkeringsfonden, oplyste kommunen, at der ikke havde 

været tale om en overvejelse om øget pres på parkeringsfonden, men at 

ansøgningen havde været forelagt By- og Miljøudvalget, hvor vurderin-

gen var underlagt samme vurdering som opholdsarealer i forhold til om 

projektet tilfører en bestemt kvalitet. Kommunen oplyste desuden, at af-

gørelsen var truffet ud fra en samlet vurdering.   

 

3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1. Planklagenævnets kompetence og prøvelse  

Planklagenævnet kan tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse 

med en kommunes afgørelse efter planloven, jf. lovens § 58, stk. 1, 

nr. 3
1
.  

 

Planklagenævnet forstår klagen over, at et øget pres på parkering i 

området ikke udgør noget egentlig argument, når det sættes i forhold 

til, hvilken anvendelse en konvertering til bolig netop vil erstatte, som 

en klage over kommunens begrundelse og over, at kommunen har lagt 

vægt på usaglige hensyn.  

 

Det er et retligt spørgsmål, om kommunen har overholdt almindelige 

forvaltningsretlige principper og regler, herunder kravet om begrun-

delse, og om kommunens skønsmæssige vurdering er baseret på plan-

lægningsmæssigt relevante hensyn.  

 

Om kommunen i det konkrete tilfælde vil meddele dispensation er imid-

lertid en skønsmæssig afgørelse, som Planklagenævnet ikke kan tage stil-

ling til. Nævnet kan således ikke tage stilling til, om en dispensation er 

rimelig eller hensigtsmæssig, herunder i forhold til klagerens interesser. 

Nævnet kan som følge heraf ikke tage stilling til det af klageren anførte 

om, at den ansøgte bolig vil forbedre boligmulighederne i Frederiksberg 

Kommune.  

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere ændringer. 
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3.2. Umiddelbart tilladt eller krav om dispensation 

Bestemmelserne i en lokalplan er bindende over for borgerne, jf. planlo-

vens § 18. Det betyder, at dispositioner, der er i overensstemmelse med 

lokalplanen, er umiddelbart tilladt. Derimod forudsætter dispositioner, 

der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, at kommunen kan og vil 

dispensere fra lokalplanbestemmelserne. 

 

Lokalplanen fastsætter i § 4, stk. 2, at der ved ny bebyggelse og ved æn-

dret anvendelse af bebyggelse skal anlægges en parkeringsplads pr. bolig. 

Da ændringen af ejerlejligheden fra erhverv til bolig udgør en ændret 

anvendelse af bebyggelsen, skal der anlægges en parkeringsplads pr. bo-

lig.  

 

Planklagenævnet lægger ud fra kommunens oplysninger til grund, at 

ejendommen ikke har tilstrækkeligt friareal, hvilket betyder, at kravet om 

anlæg af en parkeringsplads i praksis ikke kan imødekommes. Ved kon-

verteringen til bolig er der derfor behov for dispensation efter lokalpla-

nens § 4, stk. 2.    

 

Kommunens afgørelse om, at den ikke ønsker at dispensere fra lokalpla-

nen, er baseret på en skønsmæssig vurdering, der ikke kan efterprøves af 

Planklagenævnet, jf. afsnit 3.1. ovenfor. Kommunens afgørelse skal imid-

lertid være i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige 

grundsætninger, herunder kravet om begrundelse, og kommunens 

skønsmæssige vurdering skal være baseret på saglige og planlæg-

ningsmæssigt relevante hensyn. 

 

3.3. Begrundelse samt saglige og planlægningsmæssigt relevante hen-

syn 

En skriftlig afgørelse skal indeholde en begrundelse, medmindre afgørel-

sen fuldt ud giver parten medhold, jf. forvaltningslovens2 § 22.  

 

En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgø-

relsen er truffet efter. I det omfang afgørelsen er baseret på et administra-

tivt skøn, skal begrundelsen også angive de hovedhensyn, der har været 

bestemmende for skønsudøvelsen, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 1. Be-

grundelsen skal om fornødent også indeholde en kort redegørelse for de 

oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig 

betydning for afgørelsen, jf. lovens § 24, stk. 2. 

 

En begrundelse skal fremtræde som en forklaring på, hvorfor afgørelsen 

har fået det pågældende resultat. En manglende eller mangelfuld begrun-

delse anses generelt for at være en væsentlig mangel, som fører til, at 

afgørelsen er ugyldig. 

 

                                                 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 2. april 2014 af forvaltningsloven. 
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Kommunens skønsmæssige vurdering skal desuden være baseret på sag-

lige og planlægningsmæssigt relevante hensyn. 

 

Planklagenævnet forstår kommunens begrundelse således, at kommunen 

med afslaget ønsker at forhindre etablering af en ny bolig, og at etable-

ring af en ny bolig efter kommunens opfattelse skaber et øget pres på 

parkeringen i området. 

 

I forhold til ønsket om at forhindre etablering af nye boliger bemærker 

Planklagenævnet, at dette kan være et planlægningsmæssigt relevant hen-

syn. Der er imidlertid ikke bestemmelser i lokalplanen om, at etablering 

af nye boliger kun kan ske, hvis bestemte betingelser er opfyldt, f.eks. 

betingelser om, at etableringen tilfører byen en ekstra kvalitet eller for-

bedring. Etablering af ny bolig er således umiddelbart tilladt og kræver 

ikke dispensation. Hvis kommunen ønsker at bruge lokalplanen til at for-

hindre etablering af nye boliger i området, må kommunen derfor sikre, at 

dette finder udtryk i lokalplanen. 

 

Dette indebærer, at det ikke er sagligt, at kommunen giver afslag på di-

spensation fra bestemmelsen om parkeringspladser ud fra den begrundel-

se, at der ikke ønskes etablering af nye boliger, da kommunen dermed 

indirekte indfører et krav om dispensation til etablering af nye boliger, 

som ikke fremgår af lokalplanen. 

 

I forhold til argumentet om, at etableringen af en ny bolig medfører øget 

pres på parkering i området, bemærker Planklagenævnet, at klageren har 

ansøgt om dispensation fra kravet om etablering af parkeringsplads mod 

at indbetale til en parkeringsfond. Formålet med indbetaling til en parke-

ringsfond er, at der etableres en parkeringsplads et andet sted. En dispen-

sation vil derfor ikke nødvendigvis skabe et øget pres på parkeringen i 

området, da dette bl.a. afhænger af, om kommunen kan og vil etablere 

nye parkeringspladser i området med midlerne fra parkeringsfonden. Det 

afhænger også af, om den nye anvendelse af ejendommen medfører et 

pres på parkeringen i området, som er større end det pres, som den nuvæ-

rende anvendelse medfører. 

 

På baggrund af sagens oplysninger finder Planklagenævnet, at kommunen 

ikke har foretaget den fornødne konkrete skønsmæssige vurdering ud fra 

saglige kriterier af, hvorvidt kommunen kan give dispensation fra anlæg 

af en parkeringsplads på egen grund mod indbetaling til parkeringsfon-

den. Hvis en sådan vurdering er foretaget, er det i hvert fald ikke afspejlet 

klart i afslaget.   

 

Planklagenævnet finder, at dette er en væsentlig retlig mangel, og at afgø-

relsen derfor er ugyldig. 
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3.3. Planklagenævnets afgørelse 

Planklagenævnet ophæver  Frederiksberg Kommunes afgørelse af 30. 

august 2017 om afslag på dispensation fra lokalplanens krav om anlæg-

gelse af 1 parkeringsplads pr. bolig ved ændret anvendelse af bebyggelse 

på Holger Danskes Vej 17, st.th., 2000 Frederiksberg, og hjemviser sagen 

til fornyet behandling i kommunen.  

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 

administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet.
3
 

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måne-

der, jf. § 3, stk. 4, i lov om Planklagenævnet. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i 

lov om Planklagenævnet. 

 

3.4. Bemærkninger til den nye behandling af sagen 

Planklagenævnet gør opmærksom på, at kommunen ved den fornyede 

behandling af sagen skal tage konkret stilling til muligheden for at give 

dispensation fra anlæg af en parkeringsplads på egen grund mod indbeta-

ling til parkeringsfonden. Kommunen kan ikke i den forbindelse tage 

hensyn til ønsket om at undgå etablering af nye boliger i området. Det vil 

imidlertid være sagligt at lægge vægt på, om en dispensation mod indbe-

taling til parkeringsfond vil skabe et øget pres på parkeringen i området 

set i forhold til den nuværende anvendelse af ejendommen. 

 

 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på http://pknafgoerelser.dk/. Per-

sonoplysninger vil blive anonymiseret. 

 

 

 

 
Anja Bergman Thuesen 

Stedfortrædende formand 

 

 

Afgørelsen er sendt med e-mail til: 

 

 LRP I/S, att. Morten Bünemann Dalsgaard, mbd@lrp.dk  

 Frederiksberg Kommune, Afdeling By, Byggeri og Ejendomme, att. Charlotte Engelstoft,  

sagsnr. 02.34.00-P19-371-17, bbe@frederiksberg.dk; chen01@frederiksberg.dk   

 

 

                                                 
3
 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
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