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Kære Sidsel

Vedr. Vedrørende Journalnr. 02.34.00-P19-1264-17/ Falkoner Alle 20, 2000 Frederiksberg

Hermed svar på de indkomne høringssvar/indsigelser. 
Vi har valgt at opdele vores svar i følgende emner således, at vi på bedste vis får givet samlet svar på alle 
indsigelser:

 Indledning
 Støj/trafik
 Utryghed
 Affald/skadedyr
 Lugtgener
 Indblik
 Udsyn/lys

 Indledning
Udvidelsen ønskes lavet for at sikre en optimal drift af restauranten, ved at flytte funktioner fra 
kælder til stueplan. 
Indsigelser vedrørende bebyggelsesprocent, brandforhold og øvrige byggetekniske anliggender vil 
vi lade kommunen afgøre.  

 Støj/trafik
I gården
Støjen vil i forbindelse med vareindlevering blive reduceret idet varer til lager, køl og frost ikke 
længere skal i kælderen via lift som den nuværende løsning men kan køres direkte ind i bygningen. 
Det skaber en hurtigere håndtering af varer. Mængden af varer vil være af samme omfang.
Mht. til varelevering generelt vil vi gerne kigge på en anden belægning i gården, der reducerer 
støjen fra palleløfteren og vogne med hjul på. Ligeledes er vi åbne overfor en løsning hvor 
affaldscontainerne bliver placeret mere gunstigt, så støjen minimeres i forbindelse med tømning. 
Støj i forbindelse med renovation varetages af Frederiksberg Kommune og tidspunkt for afhentning 
er fastsat af Kommunen.
Der vil ikke blive tilført nye maskiner/anlæg herunder ventilation og køleanlæg i forbindelse med 
ombygningen hvorfor støjniveauet vil forblive uændret, da det kører på de samme anlæg. Den 
afskærmning der er omkring ventilationen i dag vil dog blive højere og beklædt med støjdæmpende 
materiale indvendigt hvorfor vi forventer en reduktion af støjniveauet.
Tagterrasse (ny bygning)



Tagterrassen er udelukkende til brug af kontorets ansatte. Restauranten har ingen adgang hertil og 
vil ikke få det. Der er kun adgang fra 1. sal.  Den er ikke planlagt til udeservering, afholdelse af 
fester eller lignende. Adgangen til terrassen vil kun være på hverdage i dagtimerne. Terrassen var 
en betingelse for den tidligere givet dispensation, hvorfor denne er flyttet med i det nye projekt.  
Ifm. Støj fra restaurantpersonale der afholder pause i gården, vil det blive indskærpet overfor dem, 
at de skal dæmpe sig og tage hensyn til naboerne. 
Omkring afholdelse af børnefødselsdage er vi ikke bekendt med hvornår det sidst er gjort, men den 
nuværende ejer (der har haft restauranten de sidste 3 år) oplyser, at der i hans tid ikke er afholdt 
fødselsdage og, at det ikke vil komme til at ske eftersom, at ingen gæster fra restauranten har eller 
vil få adgang til gården. Døren fra restaurantlobby ud til gården er udelukkende en flugtvej der vil 
være aflåst.
Vi vil overfor restauranten opfordre dem til, at pappresseren bruges i dagtimerne og ikke løbende 
men opfordre til at der derimod ”samles til bunke”, således at støjen begrænses. 
På gaden
Støj i forbindelse med varelevering på gaden ud fra restauranten sker, i de tidsintervaller som er 
givet fra Frederiksberg Kommune. En indsigelse vedrører, at lastbilerne står i tomgang. Vi har d.d. 
haft fat i de leverandører der holder ved døren. De oplyser, at de aldrig holder i tomgang, lyden fra 
bilerne kommer derimod fra lastbilens køleranlæg der slår til og fra ved kørsel med køl/frost. 
Nattetimerne
Vi er opmærksomme på den støj der kan forekomme fra gæster i nattetimerne, men det er ikke en 
opgave for restaurantens personale at bede støjende folk dæmpe sig på gaden, ligesom vi ikke er 
herre over hvordan vores gæster transporteres til og fra restauranten i (cykel, bil eller gående). 
Fra eksisterende tagterrasse (5.sal)
Terrassen er ikke en del af den ansøgte dispensation, men vi vil internt på kontoret henstille til at 
begrænse høj tale og øvrig støj i hverdagen. Der forekommer ikke udlejning af lokalet på 5. sal men 
personalet har mulighed for at låne lokalet ifm. private sammenkomster. 

 Utryghed
At der iflg. en indsigelse findes fulde mennesker og ”suspekte handler” m.m. foran restauranten 
anser vi som en opgave, der håndteres af ordensmagten og ikke restauranten. 

 Affald/skadedyr
Gården
Der henvises i en indsigelse til en rotte der blev observeret i nr. 22, og at den angiveligt skulle 
komme fra Falkoner Allé 20.  Der har aldrig været konstateret nogen former for skadedyr i 
restauranten, men der var i forbindelse med opgravning af Falkoner Allé flere rotter i gadeniveau 
end vanligt.
Gaden 
Der henvises i flere indsigelser til affald i gadebilledet, men det bemærkes også at der er ryddeligt 
foran restauranten. Restaurantpersonalet tager ofte en tur i området for at fjerne affald/emballage 
der er smidt på gaden. Restaurantens ejer har været rundt med en nabo ifm. den ene klage, der har 
været modtaget om affald inden for de sidste tre år. De har sammen set på omfanget af affald, idet 
vi tager klager meget seriøst. 
Her blev det konstateret, at der ligger affald/emballage rundt i gadebilledet men, at kun en brøkdel 
der stammer fra restauranten på Falkoner Allé, - McDonald´s emballage kan let identificeres, da alt 
vores emballage har vores logo på.
Vi vil indskærpe overfor restauranten, at de oftere tager en rundtur for at fjerne eventuel 
emballage. 



 Lugtgener
Lugtgenerne vil forblive uændret, da ventilationen kun ændres indvendigt ifm. at køkkenfunktionen 
flyttes. Restauranten har løbende udskiftning af luftfiltre i ventilationsanlægget for at minimere 
lugtgenerne. 

 Indblik
Adgangen til terrassen vil kun være fra 1. sal og kun på hverdage i dagtimerne og kun af kontorets 
personale og ikke restaurantens personale. Terrassen var en betingelse for den tidligere givet 
dispensation, hvorfor denne er flyttet med i det nye projekt.  

 Udsyn/lys
Tilbygningen har en samlet højde på 4,7 meter inkl. terrasseværn, den nuværende bygning har en 
højde på ca. 3,5 meter. Omkring tagterrassen er der sedumbelægning (grønt tag) for, at forskønne 
bygningen ift. den eksisterende skurbygning. Værnet og de øvrige overflader på terrassen vil være i 
stil med og matche den eksisterende terrasse på 5. sal. Bygningen vil ikke kaste skygger i 
nabogårdene og dermed ikke fratage dagslys fra nogen.  
Træer og lignende i de omkringliggende gårde og evt. fredning af disse er ude af vores hænder, 
hvorfor vi ikke har kommentarer dertil. 

Med venlig hilsen

Allan Gammelgård
DetailConsult A/S

På vegne af 
Food Folk Danmark ApS,  
Falkoner Alle 20, 
2000 Frederiksberg


