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Afgarelse 

i sagen om indretning af café på en ejendom i Kabenhavns Kommune 

Krabenhavns Kommune har den 11. november 1999 meddelt dispensation fra 
byplanvedtagt ti1 indretning af kaffebar/café i stueetagen pb ejendom- 

men matr.nr. 1609, Bronshaj, Kebenhavn, Godthabsvej 247. Afgorelsen er 
paklaget ti1 Naturklagenavnet af Frederiksgaardens Grundejerforening. 

Ejendommen er omfattet af Byplan nr. 85 for omradet mellem Bellahojvej, 

Godthabsvej, Grendals Parkvej m.m. Byplanvedtagtens afsnit 3 udlagger 
omrade B, hvor ejendommen er beliggende, ti1 villaomrade og foreskriver 
endvidere i punkt e: 

"Grunden m.4 ikke benyttes ti1 handel, fabrik, varksted eller anden 
indretning, der forbrsager larm eller ilde lugt, frembyder et ubeha- 
geligt skue eller p& anden m&de efter magistratens sken er ti1 ulempe 
for de omboende." 

Vedtagten fastsaztter endvidere b1.a:: 

” 9 . Byplanvedtzgtens bestemmelser skal ikke vare ti1 hinder for bibehol- 
delse af den nuvarende bebyggelse og dens nuvaerende udnyttelse, for- 
udsat at sdvel denne bebyggelse som udnyttelsen ikke strider mod de i 

givne byggetilladelser tagne forbehold og i @vrigt er lovlig. 

. . . 

12. Den samlede magistrat kan indromme lempelser i vedtagtens bestemmel- 

ser, sdfremt karakteren af det kvarter, byplanen scager at skabe, ikke 

derved andres." 

Der er ansogt om tilladelse ti1 indretning af kaffebar med evt. senere 

spiritusbevilling i ejendornmens 137 mz store stueetage. Forstesalen pa 

84 m2 opretholdes ti1 beboelse. 



Dispensationen er meddelt pa folgende vilkar: 

“at virksamheden bringes ti1 ophcx, sdfremt der efter Bygge- og Tek- 
nikforvaltningens sk0n modtages berettigede klager over gener fra 
virksamheden, 
at udeservering kun sker pd arealet nord for den nordlige facade af 
"hovedbygningen" og forlangelserne heraf, 
at arealerne syd herfor afskarmes med hegn eller hzk og anlzgges og 

vedligeholdes som have, samt 
at arealet ti1 udeservering afskaxmes mod Bellisvej af et fast hegn 

eller af skarmeride beplantning." 

Dispensationen er meddelt under henvisning til, at der i henhold ti1 

planlovens § 19, stk. 1, jf. byplanens § 12, kan dispenseres fra be- 

stemmelserne i en byplanvedtzgt, hvis dispensationen ikke er i strid 
med principperne i planen. Under hensyn til, at vedtagten, jf. afsnit 

3, punkt e, muligger erhvervsindretning pb. ejendommen, vurderer kommu- 

nen ikke, at et forbud mod erhverv er et princip i planen. Pa den bag- 

grund finder kommunen, at der kan meddeles dispensation ti1 det fore- 

slaede anvendelsesskift, nar karakteren af omradet som villaomrdde sik- 

res opretholdt og de omboende skaermes for eventuelle gener fra virksom- 

heden. Kommunen har b1.a. lagt vagt pa, at caféen skonnes at vare en 

lokalt orienteret virksomhed, der ikke vi1 afstedkomme vzsentlig gene- 

trafik eller parkering pa og omkring ejendommen. Derudover er der lagt 

vazgt pa, at caféen indrettes i en eksisterende butik, der ligger ud ti1 

fordelingsgaden Godthabsvej og p& et hjorne, saledes at lokalgademe 

Bellisvej og Primulavej fungere som afstandsbzlter ti1 omboende. 

Kommunen har i perioden fra den 9. september ti1 den 27. september 1999 

foretaget forudgaende naboorientering, jf. planlovens 5 20. De indkomne 

indsigelser imod cafeen er refereret i afgorelsen. Indsigelserne g&r 

navnlig p& forventede stojgener samt gener i forbindelse med parkering 

pci de omliggende veje. 

Frederiksgaardens Grundejerforening har navnlig anfort, at caféen vi1 

medfore stoj- og trafikgener for naboerne samt at en eventuel spiritus- 

bevilling vi1 dbne mulighed for, at caféen udvikler sig ti1 et egent- 

ligt vcertshus. Ejendommen er ifolge kommuneplanen beliggende i boligom- 

råde Bl, hvor bruttoetagearealetved tilladelse ti1 serviceerhverv ikke 

md overstige ca. 100 m2. Det fremgar endvidere af kommuneplanen, at det 

indendors stojniveau i boligomrader ikke ma overstige 35 dB(A). De af- 

skarmningsforanstaltninger, som omtales, er ikke relevante i denne 
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forbindelse, idet kommuneplanen omhandler det indendors stojniveau. De 
kommuneplanstridige forhold bevirker, at afvigelsen i forhold ti1 by- 
planvedtagten er af en sadan karakter, at cendringen kun kan gennemfores 
ved en lokalplan. Yderligere anfores, at byplanvedtagtens afsnit 9 ale- 
ne tillader-opretholdelse af den hidtidige bebyggelse og udnyttelse, at 

kommunen ikke i tilstrakkelig grad har inddraget relevante ulempehensyn 

i sin vurdering, samt at afgorelsen ikke opfylder begrundelseskravene i 

forvaltningslovens § 24. Endvidere fremfores, at kommunen i 1983 da den 
anvendelse, som fandt sted pa tidspunktet for vedtagtens vedtagelse 

(tankstation) ophrzrte, gjorde en dispensation ti1 anvendelse ti1 cykel- 

forretning og -v;erksted betinget af samtykke fra naboer og Frederiks- 

gaardens Grundejerforening. Kommunens aendrede holdning ti1 betydningen 

af naboernes og grundejerforeningens indsigelser er i modstrid med den 

berettigede forventning, som ovennwnte betingelse om samtykke har 

skabt. Der ligger en skole og et ungdomshjern urniddelbart overfor ejen- 

dommen, hvilket taler imod indrettelse af café med spiritusbevilling. 

Kobenhavns Kommune har ti1 klagen b1.a. fremfert, at kommunen ved vur- 

deringen af ulemperne fra caféen har tillagt det betydning, at ejendom- 

men er beliggende yderst i villaomradet, og at det gennem de ti1 dis- 
pensationen knyttede betingelser kan sikres, at erhvervsudovelsen sted- 

se er orienteret bort fra og afskaermet mod den tilstodende villabebyg- 

gelse. For så vidt angår kommuneplanens rammebestemmelser bemrkes, at 

kommuneplanens rammedel ikke begranser dispensationskompetencen efter 

planlovens § 19, stk. 1, jf. samme lovs 5 12, stk. 1, in fine. Endvide- 

re bemcerkes, at de i kommuneplanen angivne gransevzrdier for indendors 

stoj sigter på udefra kommende strzj. Med hensyn ti1 sporgsmålet om en 

eventuel spiritusbevilling ti1 virksomheden anfrzrer kommunen, at afgol 

relse heraf i givet fald henhorer under bevillingsnavnet og ikke er ti1 

afgczrelse i omhandlede dispensationssag. Yderligere bemxkes, at den 

hidtidige erhvervsanvendelse ikke har vaxet af en art, så den nu på- 

tankte anvendelse kan betragtes som en fortsattelse af hidtidig lovlig 

brug, hvorfor en dispensationsprocedure netop er gennemfort. Ved vurde- 

ringen af rimeligheden af en dispensation,mA det imidlertid tillagges 

en vis v;egt, at der er tale om en bebyggelse med en erhvervsdel apfort 

for byplanvedtagten og stedse anvendt erhvervswssigt - senest cykel- 

forretning og -v;erksted, tidligere benzinstation, og som ikke umiddel- 

bart er anvendelig ti1 beboelse. Det forhold, at magistraten i 1983 

valgte at betinge den da meddelte dispensation af samtykke fra omboende 

og Frederiksgaardens Grundejerforening, kan ikke have prajudicerende 

virkning for den nu gennemforte dispensationsprocedure, der er gennem- 

fort i overensstemmelse med planlovens regler herfor. 



Afsorelse 

Naturklagenavnets formand har på nzwnets vegne, jf. planlovens § 58, 

stk. 2, truffet folgende afgerelse: 

Efter planlovens 5 58, stk. 1, nr. 4, kan kommunens afgorelse alene pa- 
klages ti1 Naturklagenavnet for sa vidt angar retlige sporgsmal. 

1 denne sag er det retlige spargsmal, om det ansogte krmver dispensati- 

on fra byplanvedtagten samt i givet fald, om kommunen har haft hjemmel 
ti1 at meddele den paklagede dispensation. Hvorvidt kommunens afgcarelse 

herudover er hensigtsmzessig er udtryk for et sken, som Naturklagenwnet 

ikke kan efterprove. Endvidere er det retlige sporgsmal om indrettelsen 

af caféen er lokalplanpligtigt samt om forvaltningslovens begrundelses- 

krav er opfyldt. 

Byplanvedtagtens afsnit 3 skal ikke fortolkes saledes, at enhver er- 

hvervsudewelse er i strid med byplanvedtagten. Det ma derimod bero pa 

en konkret vurdering, om en erhvervsmmssig benyttelse er forenelig med 

byplanvedtzgten, jf. Hrajesteretsdomgengivet i Ufr. 1998.590 H. 

Indretning af en cafe med udeservering kan medfore diverse ulemper for 

de omboende. Naturklagenavnet er enig med kommunen i, at omhandlede er- 

hvervsudovelse ligger ud over, hvad der er urniddelbart tilladt efter 

byplanvedtagtens afsnit 3. 

Det falger af planlovens S ,l9, stk. 1, at en kommune kan dispensere fra 

bestemmelser i en byplanvedtagt, i det omfang dette ikke strider imod 

planens principper. Ved planens principper forstas efter lovbemmrknin- 

gerne ti1 bestemmelsen navnlig planens formalsbestemmelse og de anven- 

delsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formalet med byplanvedtmgten. 

Udlaggelse af ejendommen ti1 villaomrade, jf. byplanvedtmgtens afsnit 

3, har ikke karakter af en principbestemmelse om et forbud mod ans0gte 

erhverv. Der er herved henset ti1 erhvervets karakter og erhvervsloka- 

lets st0rrelse og placering i boligomradet, samt ti1 at afsnit 3, punkt 

e, abner mulighed for visse former for erhvervsud0velse pi ejendommen. 

Kommunen har saledes ikke overskredet sin kompetente efter 5 19. 

Efter planlovens § 12, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen virke for kom- 

muneplanens gennemf0relse, herunder ved ud0velse af bef0jelser i medf0r 

af lovgivningen, jf. dog §§ 19 og 40. Henvisningen ti1 § 19 om dispen- 
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sation fra lokalplaner m.v., skal forstas saledes, at det ikke er ude- 
lukket at dispensere fra en byplanvedtagt, selvom dispensationen vi1 
indebare, at man samtidig fraviger kommuneplanen. Det falger af dispen- 
sationsreglerne, at det, der. kan gennemfores ved dispensation, ikke md 

have et s&d+t omfang, at der er lokalplanpligt efter § 13, stk. 2, el- 

ler 9 19, stk. 2. Hvis det er tilfaldet, kan den pagaldende foranstalt- 

ning kun gennemfores pa grundlag af en lokalplan. Da en lokalplan ikke 

ma vare i strid med kommuneplanen, kan foranstaltningen kun udfores, 

hvis der - udover lokalplanen - tilvejebringes en andring af kommune- 

planen. Reglerne for lokalplanpligt satter saledes en gr;ense for, i 

hvilket omfang en kommuneplan kan fraviges i forbindelse med dispensa- 

tion fra en byplanvedtqt. 

Efter planlovens 0 13, stk. 2, skal der tilvejebringes en lokalplan for 

gennemforelsen af sterre bygge- og anlagsarbejder. Bestemmelsen fortol- 

kes endvidere saledes, at ogsa en vasentlig cendret anvendelse af bebyg- 

gelse eller ubebyggede arealer udlrsser lokalplanpligt. Afgerende for 

afgrznsning af lokalplanpligten er navnlig, om projektets gennemferelse 

i det pagzldende omrade efter en konkret vurdering vi1 medfore en va+ 
sentlig aendring i det bestaende milj@. 

Der er tale om indretning af café med evt. senere spiritusbevilling i 

ejendornmens 137 rnz store stueetage, hvor der hidtil har varet cykelbu- 

tik. Forstesalen pa 84 m 2 opretholdes som beboelse. Udeservering vi1 

kun finde sted pa arealet nord for den nordlige facade af hovedbygnin- 

gen og forlangelserne heraf. Mod syd og mod Bellisvej vi1 udeserve- 

ringsarealet blive afskarmet med hegn eller beplantning. Indretningen 

af caféen vurderes herefter ikke at medfere en sa vaesentlig andring i 

det bestaende miljo, at projektet er lokalplanpligtigt. 

Efter forvaltningslovens 9 24 skal en begrundelse for en afgorelse in- 

deholde en henvisning ti1 de retsregler, i henhold ti1 hvilke afgcxel- 

sen er truffet. 1 det omfang afgorelsen beror pa et administrativt 

sken, skal tillige angives de hovedhensyn, der har vaxet bestemmende 

for skonsud0velsen samt de oplysninger vedrerende sagens faktiske om- 

standigheder, som er tillagt vasentlig betydning for afgorelsen. 

Kommunen har som hjemmel for afgorelsen henvist ti1 planlovens 9 19, 

stk. 1, jf. byplanvedtzgtens § 12. Afgorelsen er begrundet med, at ca- 

feen skonnes at vare en lokalt orienteret virksomhed, der ikke vi1 af- 

stedkomme vaesentlig genetrafik eller parkering pa og omkring ejendom- 

men, samt at caféen indrettes i en eksisterende butik, der ligger ud 
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ti1 fordelingsgaden Godthabsvej og pa et hj0rne, saledes at lokalgader- 

ne Bellisvej og Primulavej fungerer som afstandsbalter ti1 omboende. 

Forvaltningslovens begrundelseskrav er herefter opfyldt. 

Forud for meddelelse af dispensationen har kommunen gennemf0rt en nabo- 

orientering. De indkomne indsigelser vedr0rende b1.a. st0jgener og par- 

keringsforholdene ~6. stedet er herefter indgaet i kommunens vurdering. 

Grundejerforeningen har ikke angivet hvilke relevante ulempehensyn, der 

efter foreningens opfattelse ikke er blevet beh0rigt inddraget i sk0ns- 

ud0velsen. Der er herefter ikke grundlag for at fastsla, at kommunen 

ikke i tilstrmkkeligt omfang har inddraget alle relevante ulempehensyn 

i afg0relsen. 

At kommunen i 1983 betingede en dispensation ti1 cykelforretning og 

-vaxksted pa ejendommen af samtykke fra omboende og Frederiksgaardens 

Grundejerforening bevirker ikke, at kommunen i omhandlede dispensati- 

onssag er forpligtet ti1 at betinge dispensationen af et tilsvarende 

samtykke. 

Det ligger uden for Naturklagenavnets kompetente, at tage stilling ti1 

sp0rgsmalet om meddelelse af spiritusbevilling ti1 caféen, idet dette 

forhold ikke er reguleret i planloven. 

Efter det anf0rte stdr K0benhavn Kommunes afg0relse af 11. november 

1999 ved magt. 

viceformand 

Susanne Madsen 

ful-tig 

Afgerelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndigbed, jf. planlovens 9 SS, stk. 3. Eventuel retssag til prevelse af 

afgerelsen skal vzwe anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens J 62, stk. 1. 


