
Indkaldelse

178. Frydendalsvej 3- fra garage til erhverv

Åbent - 01.02.00-G01-154-19

Resumé

Ejeren af garagebygning bag villaen på Frydendalsvej 3 ønsker at konvertere garagebygningen til brug for 
liberalt erhverv. Konverteringen kræver dispensation fra Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, 
Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej, og sagen forelægges derfor til udvalgets stillingtagen. 

Beslutning

By- og Miljøudvalget vedtog, 
1. at der meddeles afslag til dispensation fra Lokalplan nr. 99, 3.1 og 3.2, så eksisterende garagebygning kan 
konverteres til liberalt erhverv,
2. at der meddeles afslag til dispensation fra Lokalplan nr. 99, 4.6 om én parkeringsplads pr. 50 m2 
bruttoetageareal til erhverv mod indbetaling til parkeringsfond.

Indstilling

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, 
1. hvorvidt der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 99, 3.1 og 3.2, så eksisterende garagebygning kan 
konverteres til liberalt erhverv,
2. hvorvidt der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 99, 4.6 om én parkeringsplads pr. 50 m2 
bruttoetageareal til erhverv mod indbetaling til parkeringsfond.

Sagsfremstilling

Frydendalsvej 3 var i mange år en villa indeholdende en bolig for samme ejer med tilhørende 
erhvervsvirksomhed. I gården ligger en gammel garagebygning med tidligere chaufførbolig over. 
Ejendommen blev for ca. tre år siden solgt, og villaen ombygget til tre boliger. By-, kultur- og miljøområdet 
blev på det tidspunkt spurgt om muligheden for at etablere en bolig yderligere i garagebygningen, hvilket ikke 
kunne lade sig gøre på grund af manglende opholds- og parkeringsmulighed.

Den nye ejer videresolgte de tre boliger i villaen og garagebygningen i fire separate ejerlejligheder. Den nye 
ejer af garagebygningen har flere gange spurgt forvaltningen om mulighederne for at udnytte 
garagebygningen. Senest er der ansøgt om dispensation til at konvertere garagebygningen til erhverv med 
dispensation fra lokalplan nr. 99, 3.1, 3.2 om konvertering og 4.6 om anlæg af én bilparkeringsplads mod 
indbetaling til parkeringsfond.

To af ejerforeningens medlemmer er imod en konvertering af garagebygningen til erhverv, så ansøger kan 
ikke forvente at kunne få en fuldmagt fra ejerforeningen. Ansøger har ret til at få behandlet en 
dispensationansøgning efter planloven, selvom der ikke foreligger en fuldmagt. Konverteringen vil ud over en 
meddelelse af dispensation kræve byggetilladelse, hvortil der skal foreligge en fuldmagt fra ejerforeningen. 

Ansøgningen har været sendt i naboorientering i hele området, hvor Lokalplan nr. 99 gælder, og der er 
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indkommet seks høringssvar. Høringssvarene består af to positive tilkendegivelser, to positive dog med 
forbehold for eventuel forøget trafik/parkering på Frydendalsvej samt to negative, der mener liberalt erhverv 
ikke hører til i området.

Der er også indkommet et høringssvar fra beboeren i ejerlejligheden på 2. sal i villaen til naboorienteringen. 
Herudover er der indkommet to forhåndsindsigelser fra 1. sal samt 2. sals beboere i villaen samt et en 
tilkendegivelse fra ejeren af stuelejligheden. 

Lovgivningen
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 99, hvor der i afsnit 3.1 står: "Området må med nedenstående 
undtagelser kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse." og 
Afsnit 3.2, hvor der står: "Garager og andre udhuse må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, 
parkering, pulterrum og lignende samt til mm, som er nødvendige for selve bygningens funktion."

En dispensation til ovennævnte bestemmelser vil kunne meddeles på baggrund af kompetencenormen i afsnit 
3.3 om, at: "Uanset bestemmelsen i afsnit 3.1 kan der i ejendommene langs Frydendalsvej, Jacobys Allé og 
Kochsvej efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse indrettes liberale erhverv såsom kontor, 
advokat, arkitekt, ingeniør, læge, klinikker o. lign. samt kunstnerisk udøvelse under forudsætning af, at der 
opretholdes en bolig i ejendommen på mindst 120 m2 for virksomhedens ejer. "

I afsnit 4.6 står blandt andet: "Der skal til...udlægges ...og én parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til 
erhverv."

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By,- Kultur- og Miljøområdet vurderer, at garagebygningen naturligt hører til villaen og bør tilhøre en bolig, 
som tidligere. Samtidig må det nævnes, at hvis garagebygningen ikke benyttes, vil dette fine eksempel på 
datidens garagebygninger til villaer risikere at forfalde. Villaen er bevaringsværdig og beskyttet gennem den 
bevarende lokalplan nr. 99, mens garagebygningen kan nedrives uden videre.

Forvaltningen vurderer, at sidste halvdel af sætningen i afsnit 3.3 i lokalplanen om forudsætning for 
dispensation ved at opretholde bolig for virksomhedens ejer ikke kan administreres. Derfor vil det være muligt 
at dispensere til det ansøgte erhverv; da ejendommen fortsat primært er boligformål. 

Forvaltningen vurderer samtidig, at en eventuel planmæssig dispensation til at konvertere garagebygningen til 
erhverv vil have lille præcedensvirkning, idet det er begrænset, hvad der findes af sammenlignelige forhold i 
lokalplanområdet. Konvertering af garagebygningen til liberalt erhverv vurderes ikke at have de store 
konsekvenser for trafikken og parkeringen på Frydendalsvej.
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