
Dispensation efter planloven § 19
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 407, der i §3, litra C stk. 1, angiver, 
at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25. 

Hvidovre Kommune har modtaget ansøgning om nyt enfamiliehus med 
overdækning og carport. Det vurderes at det ansøgte vil overstige bebyg-
gelsesprocenten med 4,5%.

I planloven § 20, er det anført, at der først kan meddeles dispensation, når 
de berørte naboer har haft lejlighed til at udtale sig.

Projektet har været i naboorientering hos Frydenstrands Alle 28 og 32, 
Strandlystvej 31, samt grundejerforeningen Frydenstrand i perioden fra den 
09-05-2022 til den 23-05-2022. Der er indkommet bemærkninger til projek-
tet. 

Grundejerforeningens bemærkninger:
”Vi ønsker ikke at ejeren af Frydenstrands Alle 30, skal have tilladelsen til 
at bygge mere end de godkendte 25%. Vi mener at det er et skråplan. Vi 
ønsker ikke at vores kvarter stille og roligt mister sine haver og får større 
og større bygninger. Hvad bliver det næste, og hvor mange - med de 25% 
spiller vi alle efter samme regler. Ligeledes er det også forholdsvis meget 
4,5 i forhold til 25 - det er en 18% overskridelse. Samt hvis vi tænker på 
naboerne, må det også være irriterende at få naboen endnu tættere på - 
jeg ved godt de bliver hørt særskilt.”

Bemærkning fra Frydenstrands Alle 3:
”Det stilles spørgsmål til Lokalplan 407, § 5, litra C, stk.  8 er der et krav på 
5 meter som minimum inden nordfacaden placeres på nybygningen.”
Der er den 16-05-2022 svaret direkte til ejer, i en separat mail, om at 
denne paragraf hører under erhvervsområde for mindre lager – og værk-
stedsvirksomhed. Hvorfor dette ikke har relevans for dispensationen.

Hvidovre Kommune har vurderet, at bebyggelsens samlede omfang er 
hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse som familiebolig og at bygge-
riet ligger inden for det der tilstræbes i området, samt Kommunalbestyrel-
sens vision for kommunes udvikling.

Hvidovre Kommune har vurderet, at der kan meddeles dispensation til det 
ansøgte projekt jf. Planlovens § 19.

Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Adresse Frydenstrands Alle 30
Matr.nr. 19 T, AVEDØRE BY, AVEDØRE
Ejendomsnr. 96956

Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Sagsbehandler:
Lene Hansen

Telefon: 36393570

Centers e-mail: pom@hvidovre.dk

www.hvidovre.dk

Sagsnr.: S2022-76180

Dato: 24-05-2022

23
14

55
93

7

mailto:pom@hvidovre.dk
http://www.hvidovre.dk/


2

Begrundelse:
Hvidovre Kommune vurderer, at bebyggelsen svarer til det sædvanlige i 
kvarteret, og det der tidligere er opført indenfor Lokalplan 407, samt at pro-
jektet er foreneligt med de hensyn som bestemmelsen skal varetage, idet 
projektet ikke vil ændre områdets karakterer ved opførelse af 197 m² enfa-
miliehus med 18 m² overdækning, samt 35 m² carport. 

Hvidovre Kommune har endvidere vurderet, at ejendommen med en 
grundstørrelse på 667 m² og et fritliggende enfamiliehus, med overdæk-
ning og carport med et samlet areal på 250 m² vil passe ind i området og 
ligger indenfor det der tilstræbes i området samt Kommunalbestyrelsens vi-
sion for kommunens udvikling. Bebyggelsen stemmer overens med den 
moderne families pladsbehov.

Dispensationen fra byplanvedtægten gives, da der efter vores vurdering vil 
være tilfredsstillende parkerings- og friarealer på ejendommen trods over-
skridelsen af de fastsatte 25%. 
Det indgår desuden i vurderingen, at den resulterende bebyggelsesprocent 
er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, hvor rammerne for lokal-
planlægningen inden for område 4B49 fastlægger en maksimal bebyggel-
sesprocent på 30.

I henhold til Planlovens § 56 stk. 1 bortfalder dispensationen, hvis den ikke 
er udnyttet inden 3 år fra dato.

Borgerrådgivning
Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med 
kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren kan:

• hjælpe borgerne med at finde vej i systemet, fx med at forstå et 
brev eller en afgørelse og med at finde vej i den kommunale 
organisation

• give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere 
klagen

• behandle klager over kommunens sagsbehandling, personalets 
optræden og medarbejdernes betjening af borgerne, herunder også 
klager over den praktiske opgaveløsning og diskrimination.

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at:

• Træffe afgørelser eller ændre afgørelser
• Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens 

virksomhed
• Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre 

klageinstanser, fx Ankestyrelsen
• Behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, 

om-budsmanden eller domstolene
• Behandle klager over politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller 

over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, 
Økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.
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Hvis du vil vide mere eller kontakte borgerrådgivningen, kan du benytte 
link: www.hvidovre.dk/kommunen/borgerradgiver
 

Behandling af oplysninger
I forbindelse med sagsbehandlingen kan der ske behandling af 
oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være 
tale om, at tilsynsmyndigheden indhenter og opbevarer oplysninger om 
en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som 
sådanne oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i oplysningerne, og ret til 
at få berigtiget forkerte oplysninger. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger 
tilsynsmyndigheden behandler om dig, eller du mener, at kommunen 
behandler forkerte oplysninger, skal du kontakte sagsbehandleren.

Kopi: Naboer, der har reageret på naboorienteringen.

Med venlig hilsen

Lene Hansen
Byggesagbehandler

Vedlagt:
Håndtering af byggeaffald
Museumsloven
Klagevejledning

http://www.hvidovre.dk/kommunen/borgerradgiver/%20
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Håndtering af byggeaffald:

Når du skal i gang med at renovere, nedrive, ombygge eller opføre en ny 
bygning, så skal du være opmærksom på, at du ved forkert håndtering af 
bygge- og anlægsaffaldet risikerer at forurene miljøet og betale for en 
efterfølgende oprensning. Derfor skal du være opmærksom på følgende 
miljøkrav.

Senest 2 uger inden arbejdet påbegyndes skal bygge- og anlægsaffaldet 
fra dit byggeri anmeldes på www.bygogmiljoe.dk (man skal bruge Nem-
ID), hvis du har.

- bygge-og anlægsaffald over 1 ton, eller;
- nedrivningen vedrører mere end 10 m2 eller; 
- affald, der er forurenet eller farligt (PCB, asbest mv.).

Hvad skal anmeldes og hvem anmelder?
Alt bygge- og anlægsaffaldet skal anmeldes. Det er dig som grundejer, 
der er juridisk ansvarlig for, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt på 
www.bygogmiljoe.dk, mindst 14 dage før arbejde påbegyndes. 

Miljøscreening
Er huset eller bygningen der skal nedrives eller renoveres fra perioden 
1950-1977, skal der altid laves en miljøscreening af en miljørådgiver. Ofte 
leder miljøscreeningen til krav om en miljørapport. Du skal selv finde en 
miljørådgiver til opgaven. 

- En miljørapport gennemgår husets eller bygningens bestanddele af alle 
typer forurenet affald og farligt affald. 

- Alt bygge- og anlægsaffald skal afleveres til en modtager, der er 
registreret i Affaldsregisteret (https://affaldsregister.ens.dk).

- Det forurenede og farlige affald må først køres væk, når du har 
modtaget en anvisning fra Hvidovre Kommune.

- Når bygge- og anlægsaffaldet er afleveret, så skal der sendes en kopi af 
vejesedler til miljo@hvidovre.dk  

Rent byggeaffald må afleveres på en af Amager Ressourcecenters 
(ARCs) genbrugspladser. 

Bortskaffelse af jord 
Jord der skal bortkøres fra matriklen, skal anmeldes på www.flytjord.dk.  

Støjende, støvende, eller vibrerende aktiviteter ved bygge- og 
anlægsarbejder skal anmeldes, mindst 14 dage før. Se - 
https://www.hvidovre.dk/Erhverv/Miljoe/Forskrifter-regulativer-og-
vejledninger/Anmeld-bygge-og-anlaegsarbejde 

Spørgsmål
Miljøafdelingen kan kontaktes på miljo@hvidovre.dk eller telefon 3639 
3580, ved spørgsmål til bygge- og anlægsaffald eller jordflytning.

Yderligere information
Du kan læse mere om bygge- og anlægsaffald samt jordflytning på  
www.hvidovre.dk  

http://www.bygogmiljoe.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
https://affaldsregister.ens.dk/
mailto:miljo@hvidovre.dk
https://www.hvidovre.dk/Erhverv/Miljoe/Forskrifter-regulativer-og-vejledninger/Anmeld-bygge-og-anlaegsarbejde
https://www.hvidovre.dk/Erhverv/Miljoe/Forskrifter-regulativer-og-vejledninger/Anmeld-bygge-og-anlaegsarbejde
http://www.hvidovre.dk/
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Vejledning
- Håndterer du som privat borger bygge- og anlægsaffald med henblik på 

aflevering til genbrugsstationer i ARCs opland, så gælder Hvidovre 
Kommunes Regulativ for husholdningsaffald. 

- Håndterer nedriver eller entreprenør dit bygge- og anlægsaffald, så 
gælder Regulativ for erhvervsaffald.

Regulativerne kan downloades på www.hvidovre.dk 

http://www.hvidovre.dk/
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Museumsloven
Museumsloven kan være af afgørende betydning ved nybyggeri eller 
nedrivning af eksisterende bebyggelse. Af lovens § 27, stk. 2 følger, at 
såfremt der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet 
standses, i det omfang arbejdet berører fortidsmindet. Fundet skal straks 
meldes til kulturministeren eller Kroppedal Museum, der er nærmeste 
statsanerkendte museum.

I henhold til lovens § 25 kan du, inden du sætter et jordarbejde i gang, 
indhente oplysning hos Kroppedal Museum om muligheden for, at der 
findes fortidsminder på ejendommen. Museet kommer herefter med en 
udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt byggearbejdet indebærer en risiko 
for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Den nævnte udtalelse skal 
endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at 
gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v., jf. lovens § 27, stk. 3-10.
Kroppedal Museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel 
mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets 
udtalelse, jf. §26, stk. 1.

Såfremt der skal gennemføres en større forundersøgelse, påhviler det 
bygherren at afholde udgiften hertil jf. § 26, stk. 2, ligesom det påhviler 
bygherre at afholde udgiften til en arkæologisk undersøgelse jf. § 27, 
stk.4.

Spørgsmål vedrørende museumsloven skal rettes til Kroppedal Museum 
for Astronomi - Nyere Tid - Arkæologi, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup, 
tlf. 43 30 30 16, e-mail kontakt@kroppedal.dk 

mailto:kontakt@kroppedal.dk
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Klagevejledning Planloven:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 
Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk  

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 
med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på kr. 1800, hvis du er en virksomhed eller 
organisation og kr. 900, hvis du er en borger. 

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker 
ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, 
hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

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 Hvidovre Kommune. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I henhold til planloven § 58, stk. 1 nr. 3, kan kun retlige spørgsmål 
påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne 
afgørelse, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe 
afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din 
opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klagen skal være modtaget i Klageportalen inden 4 uger efter, at du har 
modtaget afgørelsen.

Hvidovre Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som 
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb give 
meddelelse herom via Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsens modtagelse jf. § 62, stk. 1.

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/

