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Dispensation lokalplan 605 Saxtorphsvej II; placering af 
parkering 

 

Byggeri København søgte den 15. juli 2021 om tilladelse til at placere 10 

parkeringspladser på matr.nr. 241, Valby i forbindelse med byggeri af 

ny institution. Byggeriet er omfattet af lokalplan 605 Saxtorphsvej II, 

men den nye placering for de 10 parkeringspladser på matr.nr. 241 lig-

ger udenfor lokalplanområdet. I lokalplan 605 Saxtorphsvej II §5, stk. 1 

er der indskrevet en kompetencenorm, der gør det muligt for Teknik- 

og Miljøudvalget at dispensere til, at en del af den planlagte parkering 

placeres udenfor lokalplanområdet. Den nye placering forudsætter så-

ledes dispensation fra lokalplanen.  

 

Regelgrundlag 

En dispensation er en tilladelse til at fravige en konkret lokalplanbe-

stemmelse eventuelt med betingelse om at opfylde særlige vilkår. Efter 

planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokal-

plan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen (eller 

hvis dispensationen tidsbegrænses til maksimalt tre år, dog 10 år for 

studieboliger). Principperne i en lokalplan er bl.a. fastsat ud fra formåls-

bestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra 

formålet med lokalplanen. Principperne omfatter også den planlagte 

struktur, herunder forholdet mellem friareal og bebygget areal. Formå-

let med dispensationsmuligheden er at give en vis fleksibilitet i admini-

strationen af lokalplaner. 

Det fremgår af planlovens § 20, at kommunen, inden den dispenserer 

fra bestemmelser i en lokalplan, skal orientere berørte ejere, lejere og 

brugere mv. således, at de får mulighed for at fremsende eventuelle be-

mærkninger til afvigelserne fra lokalplanen.  

 

Naboorientering 

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterede den 2. juni 2022 berørte 

ejere, lejere og brugere m.fl. om projektet. I orienteringen var afvigel-

serne fra lokalplan 605 Saxtorphsvej II nærmere beskrevet. Det fremgik 

at forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation. Forvaltningen bad 
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om, at eventuelle bemærkninger til ansøgningen skulle indsendes se-

nest den 23. juni 2022. 

 

Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra 3 beboere, Metroselska-

bet og Valby Lokaludvalg. Bemærkningerne er kort gengivet i vedlagte 

notat, hvor forvaltningens svar på bemærkningerne også fremgår.  

 
Dispensation 

Forvaltningen meddeler hermed dispensation fra bestemmelserne i §4, 

stk. 2 og §5, stk. 1 i lokalplan 605 Saxtorphsvej II i overensstemmelse 

med ansøgning af 15. juli 2021 til etablering af 10 af de i lokalplanen 

planlagte parkeringspladser udenfor lokalplanområdet på matr.nr. 241. 

 

Forvaltningen har lagt vægt på, at den ønskede flytning af parkerings-

pladser kan begrænse biltrafikken på Saxtorphsvej. Det skyldes, at der er 

adgang til den ønskede parkeringspladsen i begyndelsen af Saxtorphs-

vej, lige efter krydset ved Vigerslev Allé. Færre biler foran de tre institu-

tioner på Saxtorphsvej vil skabe bedre forhold for bløde trafikanter, sær-

ligt i hente- og bringesituationen. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale projektet, da etableringen af 

10 parkeringspladser udenfor lokalplanområdet vil frigive mere plads til 

indretning af forpladsen foran den kommende institution på Saxtorphs-

vej 15 og de to eksisterende institutioner på vejen - både til begrønning 

og til ophold. 

 

Forvaltningen har yderligere lagt vægt på, at den ønskede flytning af 

10 parkeringspladser vil medføre bedre afvikling af cykelparkering og 

placering af renovationsområdet, der kan flyttes tættere på produkti-

onskøkkenet i den nye institution og etableres i direkte forbindelse med 

naboinstitutionens renovation. 

 

Forvaltningen har som det sidste lagt vægt på, at det et påkrævede antal 

parkeringspladser til de tre institutioner bibeholdes, og at det udeluk-

kende er placeringen der søges dispensation fra. 

 

Bortfald 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter 

den er meddelt. Dispensationen bortfalder også, hvis den ikke har været 

udnyttet i tre på hinanden følgende år efter den er meddelt. 
 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelser, der vedrører lokalplaner, til Planklagenæv-

net, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det er kun retlige spørgsmål, du kan 

klage over. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over til anden admini-

strativ myndighed. Det vil for lokalplaner sige, at Planklagenævnet 

blandt andet kan behandle klager over, at vedtagelsen ikke er sket i over-

ensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 

6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i lokalplaners indhold eller 
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hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efter-

prøves. 

 

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er enhver, 

der har en retlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger, 

der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige bruger-

interesser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 2, stk. 1, 

i planklagebekendtgørelsen. Det betyder, at en klage skal være indgivet 

inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.  

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i 

hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens udløb. 

 

Sådan klager du 

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal. 

Find Klageportalen på nævneneshus.dk 

 

I Klageportalen skal du anføre mailadressen parc@kk.dk under Køben-

havns Kommune. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Københavns Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i 

Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det.  

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Planklagenævnet. – enten via mailadressen 

plan@naevneneshus.dk eller ved at sende et fysisk brev til Planklage-

nævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du skal begrunde 

din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er frita-

get for at bruge Digital Post af din kommune, skal du oplyse dette i din 

anmodning. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageporta-

len, er det vigtigt, at du giver besked til Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Plan, Analyse og CO2-reduktion – enten via mailadressen parc@kk.dk 

eller ved at sende et fysisk brev til postboks 348, 1503 København V. Så 

ved forvaltningen nemlig, at der er en klage på vej. 

 

Klagegebyr 

Når du klager, skal du betale et gebyr: 

• Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:parc@kk.dk
mailto:plan@naevneneshus.dk
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• Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. 

 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbage-

betales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.  

 

Domstolsprøvelse 

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 

henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 

at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

 

Hvis du vil vide mere 

Læs mere om klagereglerne i Planklagenævnets Vejledning. 

 

Find Planklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk 

  
 

Med venlig hilsen 

 

Mikkel Meyer 

Byplanlægger 

+45 2487 2689 

v04m@kk.dk 

 

 

 
 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/

