
Fra: morten winding [morten.winding@gmail.com]
Til: BBE [BBE@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 12-05-2018 15:44
Modtaget Dato: 12-05-2018 15:44
Vedrørende: J. nr.: P19-1264-17

Til:   By, Byggeri og Ejendomme

Udtalelse vedr. J.nr. P19-1264-17

Frederiksberg 2018.05.12                                                                

 

I henhold til tilsendte naboorientering fremsender vi herved vores indsigelse mod det beskrevne projekt, gående på en tilbygning i gårdrummet bag
McDonald´s, Falkonér Alle 20, 2000 Frederiksberg.

Som de udvalgte dele af byggeandragendet/dispensationsansøgningen der er tilsendt os viser, ser projektet ud til at ville omlægge toilet- og andre
funktioner fra deres nuværende placering i bygningens kælder til fremtidigt stueetagen, i kombination med en omdisponering af restauranten og en
flytning af såvel visse lager- som administrationsfunktioner til en ny supplerende tilbygning – med tilføjelse af en tagterrasse med udgang fra
hovedbygningens 1.sal til brug for de ansatte i ejendommen.

Vi forstår ikke NØDVENDIGHEDEN af selve tilbygningen, set i lyset af at der ved projektet frigøres areal i bygningens kældereetage, og vi må derfor
protestere mod endnu en overskridelse af bebyggelsesprocenten, som den er fastlagt i Lokalplan 104 og allerede er dispenseret for én gang ved
bygningens opførelse. 

McDonald´s driver på adressen en DØGNÅBEN RESTAURANT med take-away; denne døgnåbne funktion med løbende produktion giver adskillige
gener for de omkringboende (udover det affald McDonald´s kunder tilfører omgivelserne, herunder i ikke ringe omfang vores matrikel) bl.a. også i
form af støj fra driften – det være sig den fysiske adgang til lagerfunktioner, affaldshåndteringen og medarbejdernes til tider højlydte pauseophold i
gårdrummet bag restauranten  - fordelt over alle døgnets 24 timer. Vi stiller spørgsmålstegn ved det betimelige i at udvide denne belastning
yderligere – alene til gavn for McDonald´s, alene til gene for de omkringboende.

Samtidig skal vi påpege de gener, som McDonald´s VENTILATIONSANLÆG pådrager os som naboer; ventilationsanlægget samt (hvad der ligner) air-
condition opsat i stueetagen på bygningens gårdfacade medvirker til en stadig baggrundsstøj, der i projektet ikke ser ud til at blive reduceret – men
blot føres over tag på den planlagte tilbygning. Endvidere påfører ventilationsanlægget gener i form af lugt fra produktionen. Heller ikke disse
aspekter ser ud til at blive formindsket i projektet, der tillige giver mulighed for (senere, bevares, om nødvendigt at søge om tilladelse til)
udeservering i gårdarealet, idet der bliver direkte adgang fra lobby-området hertil. En forøgelse af restaurantarealet må være baseret på ønsket om
en større produktion, der afstedkommer flere f.eks. lugtgener osv.

Grundet den indtil nu anlagte strategi med blot at lade manglende P-PLADSER frikøbe til kommunens Parkeringsfond, må denne forventes
videreført, idet projektet må betyde bortfald af de såk. ”anviste” p-pladser der er opført i haveplanen fra 1993. Også dette er til ensidig gene for de
lokale beboere, der allerede nu er trængt på p-pladser i lokalområdet.

Projektets anlæggelse af endnu en TAGTERRASSE for ejendommens ansatte anser vi for en foreteelse, der også medvirker til forværring af de
kvaliteter, vi som naboer trods alt har på og ved vore altaner, i et beboelsesområdet – som anført i Lokalplan 104.

Tagterrassen vil sandsynligvis finde anvendelse – men må som rekreativ funktion for ejendommens ansatte betragtes som værende aldeles
overflødig – idet ejendommen jo allerede råder over en langt større tagterrasse i næsten hele ejendommens længde, beliggende på 5.sal med fint
kig mod Københavns centrum og naboernes altaner og lejligheder. Ophold og opførsel på denne tagterrasse, der vender ind i gårdrummet virker ikke
til at være underlagt nogen form for retningslinier eller kontrol - og det samme må man desværre forvente med endnu en tagterrasse, der vil
befinde sig meget tættere på naboerne med adresse primært på Christian Winthers Vej 4C og derfor vil bidrage til yderligere belastning i form af
støj, indkig osv. 

Samtidig er vi i tvivl om der i den tilgrundliggende lovgivning findes noget, der hindrer McDonald´s i på et senere tidspunkt at inddrage arealer på
ejendommens 1.SAL til brug for restaurantdriften (: lobby-område) – ligesom den planlagte nye tagterrasse så vil kunne finde anvendelse i
forbindelse hermed.

De eksisterende lokalplaner 104 og 115 udfordres på ny af McDonald´s aktuelle byggeandragende/dispensationsansøgning, hvorfor en lokalplan
netop IKKE kan anses for værende en bindende ramme, da historikken med al ønskelig tydelighed viser, at Frederiksberg Kommune dispenserer
herfra.

 

På baggrund af det udvalgte, fremsendte materiale ønsker vi derfor at indgive INDSIGELSE mod projektet i form af den ønskede tilbygning i gården.

Vi står naturligvis gerne til rådighed for yderligere kommentering, hvis det måtte ønskes.

 

Med venlig hilsen

Dorte Muusmann Winding + Morten Winding

Christian Winthers Vej 4C, 2th.

1860 Frederiksberg C


