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Kære Sidsel Iversen
 
Som administrator skal jeg på vegne af ejer og beboerne i ejendommen Falkoner Allé 22 hermed sende bemærkninger til ansøgning om opførelse af
tilbygning til Falkoner Allé 20, jf. J.nr. P19-1264-17.
 
På nuværende tidspunkt oplever beboerne i nr. 22 desværre store gener ved at være nabo til McDonald’s.

·         Tidlig morgen, når der leveres varer til McDonald’s, er der støj fra lastbiler i tomgang på Falkoner Allé, støj når bilerne kører ind i gården over
brosten, og støj når lastbilerne kører rundt i gården for aflæsning af varer.

·         Der har været problemer med rotter fra nr. 20.
·         McDonald’s har en pappresser, der meget ofte er i brug og medfører en del støj.
·         Der har altid været ekstra høj støjgener fra personalet i gården, hvilket kun er forværret i forbindelse med, at åbningstiderne er blevet

godkendt udvidet til døgnåbnet.
 
Ved opførelsen af den ansøgte tilbygning frygtes der, at det nuværende støjniveau kun forværres betydeligt til stor gene for beboerne i nr. 22.

·         Den ansøgte tilbygning skal efter planen indeholde køle- og frostrum, som vel må være udstyret med en form for ventilator/kompressor, og
dermed mulighed for yderligere støjgener.

·         Etablering af tagterrassen kan kun medføre til øget støjniveau fra McDonald’s personale, der hovedsagelig består af unge mennesker, og især
når lyden fremover kommer fra en etage over gårdniveauet og over stakittet, der skiller de to ejendomme.

·         Kravet om yderligere en parkeringsplads i den i forvejen fyldte gård i nr. 20, må også medføre ekstra manøvren for lastbilchaufførerne ved
levering af varer og dermed øget støj.

 
Såfremt Frederiksberg Kommune vælger at godkende det ansøgte byggeri, bør det være uden tagterrassen, men der kunne eventuelt også
overvejes, at betinge at der i byggeriet skal være plads til pappresseren, så den fremover står lydisoleret. Det samme bør være gældende for køle-
/frostrummets ventilator/kompressor, så denne heller ikke medfører støj for naboerne. Brostene kunne nedlægges ved indkørslen til gården, så der
i stedet er asfalt, hvilket også må hjælpe på nabostøjen.
 
Vi håber meget, at I vil tage disse bemærkninger i betragtning ved behandling af den ansøgte tilbygning.
På forhånd tak.
 
 
Venlig hilsen
 
Rikke Pedersen
Ejendomsadministrator
 
Telefon  +45 44 50 36 25
 
Administrea ApS
Hørkær 26
2730 Herlev
 
CVR: 28706707

 


