
BEGRUNDELSE FOR ANSØGNING OM DISPENSATION FOR PARKERING. 

 
 
Lokalplan 134 - § 4. Parkeringsforhold. 
Lokalplan beskriver følgende principielle krav: 
 
”Der udlægges i princippet areal til parkering svarende til 1 
plads pr. bolig og 1 plads pr. 30 m² erhvervsareal”. 
 
Dispensations-ønske: 
Der ønskes dispensation fra det principielle 
parkeringskrav i lokalplanen. 
Hvis det sidestilles med parkeringsnormen fra den 
øvrige bymidte, vil der ikke være behov for yderligere 
parkeringspladser. 
 

 
Lokalplan 134 -område  
 

 
Matrikel 295 (nabo) og 296 – lokalplan 134. 

Dispensations-begrundelse: 
Det eksisterende menighedshus består i dag af 4 
sammenbyggede ejendomme. 
Heraf er det kun den ene der er opført til formålet. 
Disse er utidssvarende og ønskes derfor nedrevet og 
erstattet af et nyt menighedshus med færre 
niveauforskelle og bedre rummelige sammenhænge. 
 
Bygningens anvendelse er uændret, ligesom  
menighedens antal og derved behovet for 
parkeringspladser forventes at være uændret. 
 
Idet det er en bykirke, har menigheden generelt kort 
afstand til kirke og menighedshus, så korte afstande at 
mange fra menigheden går eller cykler.  
Dette er normalt for kirker i bymidten, præcist som 
man også kan se f.eks. hos Sankt Nicolai Kirke. 

Ved større begivenheder som bryllupper eller 
tilsvarende benytter gæster og menigheden 
betalingsparkering på torvet, parkeringspladserne i 
Teatergade eller P-huset i Hulgade – alle med kort 
afstand til kirken og menighedshuset. 
Dette har aldrig været opfattet som et problem idet de 
kirkelige handlinger og arrangementer typisk foregår 
uden for skolerne og butikkernes åbningstider. 
 

 
Lokalplan 134 – bebyggelse på matrikel 296.  
 
Matrikel 296 er pt. næsten fuldt udbygget, tilsvarende 
vil det nye menighedshus udfylde matriklen. 
Dette skyldes dels pladsbehovet til det nye hus, men 
også at lokalplanen stiller krav til bebyggelsens 
omfang og placering som reelt medfører at der ikke 
levnes areal til parkering. En parkeringskælder 
vurderes ikke at være realistisk b.la. på grund af 
grundens beskedne areal, hvor der ikke er plads til ned 
og opkørsels rampe, ligesom det ikke vurderes muligt 
iht. lokalplan 290 vedr. skilte og facader. 



 
Lokalplan 134 - § 5. stk. 2 Bebyggelsens omfang og 
placering. 
 
”Bebyggelsen skal opføres som sluttet bebyggelse i 
byggepligtlinie og skal i øvrigt holdes indenfor det på 
kortbilaget viste byggefelt.” (matrikel 295 + 296) 
 
Konklusionen er at matriklen kun er på 382m² og når 
der bygges langs byggepligtslinjen iht. LP 134 §5 stk. 2 
levnes der ikke plads til parkering.  
Da anvendelsen ikke ændres og ej hellere det 
forventede antal brugere, ønskes den eksisterende 
parkering med 12 parkeringspladser på kirkepladsen 
bevaret, pladserne vil dermed fortsat dække 
parkeringsbehovet for kirkens ansatte og menigheden 
der benytter menighedshuset. 
 
Dette kan løses hvis der dispenseres for lokalplanens 
krav, så den er tilsvarende normen for den øvrige 
bymidte, svarende til 1 plads pr. 100 m² erhvervsareal. 
Såfremt denne norm følges vil det medføre et krav om 
7 pladser tilknyttet menighedshuset (matrikel 296) 
Dette kan opfyldes på den eksisterende forplads. 
 
Der er ingen lokalplan for kirken (matrikel 772) 
 

 
Fremtidige forhold - parkering 
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