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Byg, Byggeri og Ejendomme
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Frederiksberg d. 12. maj 2018

Bemærkninger til ansøgning, journalnummer P19-1264-17
I forbindelse med McDonalds/DetailConsults ansøgning om opførelse af tilbygning på ejendommen Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg, har
vi som nabo følgende bemærkninger:

Vi finder det problematisk, at man endnu en gang overskrider bebyggelsesprocenten. I sin tid fik McDonalds tilladelse til en
bebyggelsesprocent på 124. Allerede dengang en betydelig overskridelse. Med en yderligere byggeprocent på 128, vil overskridelsen være på
18 procent i forhold til lokalplanens bestemmelser, hvilket vi finder særdeles uacceptabelt.

Af ansøgningen fremgår det, at det nye bygning skal rumme lager samt kontor og køle- og fryseanlæg. Der er således tale om, at man tager
en stor del af gårdarealet i brug til nye  erhvervsformål - i form af kontor og et større køle- og fryseanlæg. Sidstnævnte må formodes at
bidrage yderligere til de mange lugt og støjgener, vi i forvejen oplever fra McDonalds.

At bygningen tillige ønskes opført med en 50 kvm. stor tagterrasse gør blot generne endnu værre. Ikke blot støjgenerne forstærkes, men
endnu værre bliver de voldsomme indblikgener for os og vores naboer. En tagterrasse i 4 meters højde så tæt på vores lejlighed vil give
direkte kig ind gennem vores stue og soveværelse. Det kan vi naturligvis på ingen måde acceptere. I forvejen råder Falkoner Alle 20 over en
tagterrasse, hvorfor vi er meget uforstående over for endnu en.

Som det fremgår af ovenstående, ser vi med stor bekymring på McDonalds ansøgning om yderligere byggeri på matriklen. Et markant byggeri
der vil betyde endnu en overskridelse af bebyggelsesprocenten. Et byggeri der vil rykke meget tæt på vores soveværelsesvindue og medføre
væsentlige følgegener i form af støj og ikke mindst indblik. 
Vi håber, at Frederiksberg Kommune deler vores synspunkter.
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