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Generel praksisændring for parkeringsnorm i Herning
Kommune
I forbindelse med en arbejdsgruppe nedsat i BEK arbejder med Herning
Kommunes parkeringsnormer i lokalplaner, er der i gruppen opstået et behov
for en juridisk afklaring af mulighederne for at ændre praksis på området.
Generelt kan det oplyses, at der efter byggelovens § 7, stk. 1 og BR 14 – 2.4.2
er hjemmel til at fastsætte normer for parkeringsforhold i forbindelse med bebyggelse. Af byggelovens § 7, stk. 3 fremgår, at stk. 1 ikke gælder hvis forholdene er reguleret ved en lokalplan.
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Hjemmelen i planloven findes i § 15, stk. 2 nr. 9. Af lokalplanvejledningen
fremgår det, at man i en lokalplan kan fastsætte antallet af parkeringspladser
til forskellige anvendelser.
Idet planmyndigheden for lokalplaner er kommunalbestyrelsen, er det således
kommunalbestyrelsen der fastlægger normen for parkering til forskellige anvendelser.
Fastlæggelse af parkeringsnormer er forvaltningsretligt at betragte som skøn
under regel, hvilket konkret er lovligt, idet der netop er hjemmel til at fastsætte
generelle normer.
Omvendt er det også kommunalbestyrelsen der ændrer normerne, hvis der er
planmæssigt belæg for det.
Der vil ikke i forbindelse med en generel praksisændring opstå problemer i
relation til lighedsgrundsætningen, idet tidligere vedtagne lokalplaner har forholdt sig til de planmæssige forhold på tidspunktet for deres vedtagelse. Det
er netop ændringen af disse forhold der begrunder fastsættelsen af de nye
parkeringsnormer, hvorfor der ikke er sket forskelsbehandling.
I forbindelse med en generel praksisændring skal man i henhold til de gængse
normer for god forvaltningsskik offentliggøre den påtænkte praksisændring,
således borgerne fremadrettet kan indrette sig efter den ændrede praksis.
Offentliggørelsen kan ske på kommunens hjemmeside.
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