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Ansøgning om dispensation: 
McDonald’s 
Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg. 
 

Der ansøges om dispensation for Lokalplan nr. 104, grundet overskridelse af bebyggelsesprocenten. 

 

Ombygningen: 
Der ønskes opført en tilbygning med udgangspunkt i den eksisterende bygning i gården. Dog bliver denne 
renoveret med samme overflade og tag som den nye tilbygning. 
Meningen med tilbygningen er at frigøre lagerplads i hovedbygningens stueplan, så der kan udvides i selve 
Restauranten. 
Det er derfor primært lager i form af køl og frost der kommer i den nye tilbygning. Derudover alm. Lager og 
et kontor. 
Bygningen vil blive udformet med yderramme mod de 2 sider som tidligere, og bagsiden (længst væk fra 
porten) som udvidelse. Det betyder at affaldshåndteringen bliver ført længere om i hjørnet samt fornyet så 
der kommer til at stå færre containere. 
 
Materiale på tilbygningen: 
Sidebeklædning samt stern på bygningen i gården er af Aluminium i en RAL 6007 (mørk grøn), der bliver 
skjult tagrende, da systemet er en del af tagkonstruktionen. 
 
Der har været kigget på bebyggelsesprocenten under opførelse, hvor der ved Byggetilladelsen var tilladt 
bebyggelse på 124%.  
Vi ønsker en udvidelse og en forskønnelse af gårdbygningen på 58m², hvilket giver en bebyggelsesprocent 
på knap 128%. Derudover vil taget blive udformet som et ”grønt” tag i dets omkreds samt en 50m² stor 
tagterrasse. Denne vil være med udgang fra 1.salen og derfor forbeholdt Personalet. 
 
 
Lovgrundlag: 
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 104 og Lokalplan 115. 
 
I Lokalplan 104 står der i afsnit 5.2.1, at bebyggelsesprocenten i område I (Etageboligbyggeri) ikke må 
overstige 110%. Af afsnit 5.4 og 5.5 i lokalplanen som omhandler opholdsarealer og parkeringsarealer står 
der, at der skal udlægges et opholdsareal på 10% og én parkeringsplads pr. 50m² af bruttoetagearealet til 
ny bebyggelse af erhverv. 
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Opholdsarealet: 
Tagkonstruktionen bliver tilført en Tagterrasse og det resterende tag bliver udført med Sedumbelægning 
der er beplantningsbelægning. Så taget vil fremstå grønt. Arealet på taget bliver 50m² foruden gangen 
dertil. Derudover er der en tagterrasse på hovedbygningens 5.sal på 75m². På terræn er der 2 hjørner af P-
området der er friareal sammen med omkring flugtvejstrappen i hjørnet er der omkring 100m² på terræn. 
I alt altså ca. 225m² Fri-/opholdsareal. ~ 10,9% af det samlede bygningsareal. 
 
 
P-arealet: 
Parkeringsområdet forbliver uberørt af ombygningen, der vil ej heller kunne anlægges yderligere P-plads jf. 
lokalplanen. Der er grundet en udvidelse behov for en P-plads ekstra og denne er der forståelse for, at 
skulle indbetale til ved Parkeringsfonden. 
 
Vedhæftet materiale: 

- Billeder af eksisterende gårdrum. 
- Eksisterende Situationsplan 
- Fremtidig Situationsplan 
- Stueplan af fremtidig udvidelse – herpå vist snit med højder 
- 1.salsplan m. tag-/tagterrasseplan 
- Visualisering af tilbygning set fra modsvarende gård-ende. 
- Fuldmagt 

 
 

Med venlig hilsen, 
Allan Gammelgaard (DetailConsult) 


