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Kategori Indsigelserne fra borgere Ansøgers bemærkninger BMO´s bemærkninger

Støj Mange indsigelser omhandler støj både 
de støjgener der er i dag og bekymring 
for øget støjgener, som en udvidelse vil 
medfører, indsigelserne omfatter: 

- Øget trafik foran McDonald’s 
herunder støj fra biler, kunder 
mv. særligt i aften og nattetimer-
ne

- støj fra lastbiler der holder i tom-
gang og kører rundt i gården, 
om natten og tidlig morgen, når 
der leveres og aflæsses varer, 

- Øget trafik i gårdrummet, flere 
vareleveringer

- støj fra biler der kører ind i går-
den over brosten, 

- Placering af affaldscontainere vil 
medføre mere støj i forbindelse 
med afhentning 

- Larmende sortering, udpakning 
og håndtering af varer og em-
ballage

- Støj fra en pappresser, der me-
get ofte er i brug 

- Støj fra de ansatte når den eksi-
sterende tagterrasse anvendes, 
i alle døgnets timer, kantine, fe-
ster, rygerum, telefonsamtaler 

- Ophold og opførsel på tagterras-
sen, der vender ind i gårdrum-
met virker ikke til at være under-
lagt nogen form for retningslinier 
eller kontrol 

- Flere ansatte 

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 kig-
ge på en anden belægning i gården, der re-
ducerer støjen fra palleløfteren og vogne 
med hjul på. Ligeledes er vi åbne overfor en 
løsning hvor affaldscontainerne bliver place-
ret mere gunstigt, så støjen minimeres i for-
bindelse 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 forbindel-
se med ombygningen hvorfor støjniveauet vil 
forblive uændret, da det kører på de samme 
anlæg. Den afskærmning der er omkring ven-
tilationen i dag vil dog blive højere og be-
klædt med støjdæmpende materiale indven-
digt hvorfor vi forventer en reduktion af støjni-
veauet.

Tagterrasse (ny bygning)
Tagterrassen er udelukkende til brug af kon-
torets ansatte. Restauranten har ingen ad-
gang hertil og vil ikke få det. Der er kun ad-

By- og Miljøområdet foretager sin vurdering af det 
ansøgte ud fra bygge- og planlovgivningen.

Lokalplanerne har ikke bestemmelser om støjgener 
som nævnt i indsigelserne. 

Sagen er naboorienteret og forelagt By- og Miljøud-
valget efter planloven. Sagen er ikke færdigbe-
handlet i forhold til byggeloven.

Når By- og Miljøområdet behandler ansøgningen 
efter byggeloven, bliver der stillet krav om at det 
ansøgte lever op til byggeloven og gældende Byg-
ningsreglement, samt Frederiksberg Kommunes 
forskrift vedrørende Miljøkrav ved indretning og 
drift af restaurationer.

By- og Miljøområdet vurderer, at der på baggrund 
af de mange henvendelser vedrørende støj bør ud-
arbejdes en støjredegørelse, der beskriver den 
samlede støjbelastning efter udvidelsen, som en 
del af det endelige projekt. 

Restauranter skal til en hver tid overholde Frede-
riksberg Kommunes forskrift vedrørende Miljøkrav 
ved indretning og drift af restaurationer, herunder 
støj til omgivelserne fra drift, indretning samt køle- 
og ventilationsanlæg. 
Hvis forskriften ikke overholdes kan der klages til 
Frederiksberg Kommune. Kommunen vurderer om 
der er tale om væsentlige gener, dette sker blandt 
andet ved tilsyn. Hvis kommunen vurderer at der er 
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- støj fra personalet i gården, hvil-
ket er forværret i forbindelse 
med, at åbningstiderne er blevet 
godkendt udvidet til døgnåbnet.

- Anvendelse af gårdrummet som 
rygerum, børne fødselsdage mv.

- øget støj fra endnu en tagterras-
se

- Døgnåbent (24/7) og løbende 
produktion medfører øget støj

- Støj fra eksisterende ventila-
tionsanlæg og (hvad der ligner) 
aircondition

- Støj fra ventilator /kompressor i 
forbindelse med nye køle og fry-
serum

gang fra 1. sal.  Den er ikke planlagt til ude-
servering, afholdelse af fester eller lignende. 
Adgangen til terrassen vil kun være på hver-
dage i dagtimerne. Terrassen var en betin-
gelse 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 over-
for dem, at de skal dæmpe sig og tage hen-
syn til naboerne. 
Omkring afholdelse af børnefødselsdage er 
vi ikke bekendt med hvornår det sidst er gjort, 
men den nuværende ejer (der har haft re-
staurantende 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 ad-
gang 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 lø-
bende men opfordre til at der derimod ”sam-
les 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. Vi 
vil overfor vores leverandør indskærpe, at 
tomgang under aflæsning af varer ikke er til-
ladt.  
Vi er opmærksomme på den støj der kan fo-
rekomme fra gæster i nattetimerne, men det 

tale om en væsentlig gene, kan der gives henstil-
ling eller påbud til ejeren eller virksomheden om at 
bringe forholdende i orden. Kommunen har endvi-
dere mulighed for at nedlægge forbud eller foreta-
ge politianmeldelse af aktiviteter, der ikke efterkom-
mer de gældende miljøkrav. 

Støj på baggrund af adfærd er ikke noget som 
hverken byggelov, planlov eller miljølov kan regule-
rer. Det er ikke muligt for forvaltningen, at vurdere 
om tilbygningen vil medføre øgede eller reducere-
de adfærdsgener for omgivelserne. 
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er ikke en opgave for restaurantens persona-
le at bede evt. berusede folk dæmpe sig på 
gaden, ligesom vi ikke er herre over hvordan 
vores gæster transporteres til og fra restau-
ranten i (cykel, bil eller gående). 

Fra eksisterende tagterrasse (5.sal)
Terrassen er ikke en del af den ansøgte dis-
pensation, men vi vil internt på kontoret hen-
stille 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 sammenkom-
ster. 

Affald Mange af indsigelserne omhandler af-
fald fra restauranten som efterlades på 
gaden og de nærliggende trapper i om-
rådet, særligt i weekenderne er det 
slemt.

Det nævnes yderligere, at der har været 
problemer med rotter fra nr. 20.

Affaldscontainers placering ved trappen 
mod syd betyder, at affaldet skal træk-
kes gennem gården og ud af porten i 
forbindelse med afhentning af affald. 
Med støj til følge, da afhentning sker om 
natten og i de tidlige morgen timer. 

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 forbin-
delse med opgravning af Falkoner Allé flere 
rotter i gadeniveau end vanligt.
Gaden 
Der henvises i flere indsigelser til affald i ga-
debilledet, men det bemærkes også at der er 
ryddeligt foran restauranten. Restaurantper-
sonalet tager ofte en tur i området for at fjer-
ne affald der er smidt på gaden. Restauran-
tens 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 sam-
men set på omfanget af affald, idet vi tager 

By- og Miljøområdet foretager sin vurdering af det 
ansøgte ud fra bygge- og planlovgivningen.

Lokalplanerne har ikke bestemmelser som om-
handler affald som nævnt i indsigelserne. 
Sagen er naboorienteret og forelagt By- og Miljøud-
valget efter planloven. Sagen er ikke færdigbe-
handlet i forhold til byggeloven. 

Restauranten skal til enhver tid overholde miljølov-
givningen, herunder Frederiksberg Kommunes Re-
gulativ for erhvervsaffald. 
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klager meget seriøst. 
Her blev det konstateret, at der ligger af-
fald/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. 

Indblik og udsyn Flere indsigelser peger på, at der fra 
den nye tagterrasse vil være indkig til og 
reduceret udsyn fra de omkringliggende 
boliger. Hvilket vil medvirker til en for-
værring af de kvaliteter, som naboer har 
på og ved deres altaner i dag.

En enkelt indsigelse forslår en afskærm-
ning, f.eks. matteret glas –paneler eller 
passende permanent beplantning i skel, 
for at hindre direkte indsyn til nabo have.

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 den-
ne er flyttet med i det nye projekt.

By- og Miljøområdet vurderer, at tilbygningen ikke 
medfører væsentlige indbliksgener til bygninger og 
opholdsareal på naboejendomme. Der er lagt vægt 
på bygningens placering i forhold til andre bygnin-
ger og skel.

Bebyggelsespro-
cent 

Flere indsigelser omhandler bebyggel-
sesprocenten herunder, at bebyggelses-
procenten i dette område er alt for høj i 
forvejen, flere mennesker og bygninger 
på få kvm. Den specielle Frederiksberg 
stemning og områdets herlighedsværdi 
er allerede presset. 

Det bemærkes at der allerede er givet 
tilladelse til en overskridelse ved bygnin-

Efter lokalplan nr. 104 afsnit 5.2.1, må bebyggel-
sesprocenten for etageboligbebyggelse i område I 
ikke overstige 110%. 
Kommuneplanen angiver en maksimal bebyggel-
sesprocent på 150. 
I området omkring McDonald's ligger bebyggelses-
procenten på mellem 94 og 348, med et gennem-
snit på ca. 200%.        
By- og Miljøområdet vurderer, at det er sædvanligt i 
området med en bebyggelsesprocent over 110.
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gens opførelse.

Områdets anven-
delse

Flere indsigelser omhandler områdets 
anvendelse. De syntes at en erhvervs-
bygning som McDonald's er problema-
tisk i et stille etageboligområde. 

En enkelt indsigelse spørger til 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 restau-
rantdriften – ligesom den planlagte nye 
tagterrasse så vil kunne finde anvendel-
se i forbindelse hermed.

By- og Miljøområdet kan bekræfte, at byen udvikler 
sig meget i området omkring denne del af Falkoner 
Alle, f.eks. udvidelsen af Metroen, Frederiksberg-
centeret, Falkonercenteret og etableringen af The 
Old Irish Pub og så videre. Det vil unægtelig kunne 
mærkes af beboerne i området.

By- og Miljøområdet vurderer, at anvendelsen til 
restaurant er i overensstemmelse med både lokal-
planer og kommuneplan. 

Generelt udlægger lokalplan nr. 104 området til bo-
ligformål. På ejendommene langs Falkoner Allé og 
Gammel Kongevej må de to nederste etager i be-
byggelsen langs vejen benyttes til butiks- og kon-
torvirksomhed og beboelse af enhver art. De øvrige 
etager må benyttes til kontorvirksomhed og beboel-
se af enhver art. 
Efter lokalplan nr. 115 må den nederste etage kun 
anvendes til detailhandelsbutikker, butikshånd-
værk, særligt publikumsorienterede serviceerhverv 
- herunder publikumsekspedition for pengeinstitut-
ter og ejendomsmæglervirksomhed - samt restau-
ranter og lignende, der kan fremme oplevelsen af 
levende og varierede butiksstrøg.

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til blande-
de byfunktioner i form af butikker, kontor- og servi-
ceerhverv, caféer og restauranter, forlystelser, ho-
tel- og kongresfaciliteter, kulturelle aktiviteter samt 
boliger. Falkoner Alle er et centerstrøg og et sta-
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tionsnært kerneområde, med de fordele og ulem-
per det medfører. 

By- og Miljøområdet oplyser, at der med nuværen-
de plangrundlag ikke er noget til hinder for at Mc-
Donald’s vil kunne udvide deres restaurant i stuee-
tagen med den overliggende etage. 

Skygge og lysind-
fald 

Flere indsigelser nævner en bekymring 
for reduceret lysindfald til nuværende 
boliger og bekymring om bygningen vil 
skygge på naboejendommens opholdsa-
realer, som i forvejen ikke har megen 
sol. 

Tilbygningen har en samlet højde på 4,7 me-
ter inkl. terrasseværn, den nuværende byg-
ning har en højde på ca. 3,5 meter. Omkring 
tagterrassen er der sedumbelægning (grønt 
tag) for, at forskønne bygningen ift. den eksi-
sterende 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 nabogår-
dene og dermed ikke fratage dagslys fra no-
gen.  
Træer og lignende i de omkringliggende går-
de og evt. fredning af disse er ude af vores 
hænder, hvorfor vi ikke har kommentarer der-
til.

By- og Miljøområdet vurderer, at tilbygningen ikke 
vil give væsentlige skygger på nabogrunde og byg-
ninger. Der er lagt vægt på bygningens højde og 
placering i forhold til andre bygninger og skel. 

Lugt Flere indsigelser nævner problemer med 
lugtgener, særligt friture fra køkke-
net/produktionen. 

Lugtgenerne vil forblive uændret, da ventila-
tionen kun ændres indvendigt ifm. at køkken-
funktionen flyttes. Restauranten har løbende 
udskiftning af luftfiltre i ventilationsanlægget 
for at minimere lugtgenerne.

By- og Miljøområdet foretager sin vurdering af det 
ansøgte ud fra bygge- og planlovgivningen.

Lokalplanerne har ikke bestemmelser som om-
handler lugtgener som nævnt i indsigelserne. 

Sagen er naboorienteret og forelagt By- og Miljøud-
valget efter planloven. Sagen er ikke færdigbe-
handlet i forhold til byggeloven.
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Når By- og Miljøområdet behandler ansøgningen 
efter byggeloven, bliver der stillet krav om at det 
ansøgte lever op til byggeloven og gældende Byg-
ningsreglement samt Frederiksberg Kommunes 
forskrift vedrørende Miljøkrav ved indretning og 
drift af restaurationer.

Restauranter skal til en hver tid overholde Frede-
riksberg Kommunes forskrift vedrørende Miljøkrav 
ved indretning og drift af restaurationer, herunder 
støj til omgivelserne fra drift, indretning samt køle- 
og ventilationsanlæg. 
Hvis forskriften ikke overholdes kan der klages til 
Frederiksberg Kommune. Kommunen vurderer om 
der er tale om væsentlige gener, dette sker blandt 
andet ved tilsyn. Hvis kommunen vurderer at der er 
tale om en væsentlig gene, kan der gives henstil-
ling eller påbud til ejeren eller virksomheden om at 
bringe forholdende i orden. Kommunen har endvi-
dere mulighed for at nedlægge forbud eller foreta-
ge politianmeldelse af aktiviteter, der ikke efterkom-
mer de gældende miljøkrav. 

Brandforhold Flere indsigelser nævner lovligheden af 
brandforhold, herunder placering af af-
faldscontainer i forbindelse med flugt-
vejsforhold. 

Sagen er naboorienteret og forelagt By- og Miljøud-
valget efter planloven. Sagen er ikke færdigbe-
handlet i forhold til byggeloven. Brandforhold vil bli-
ve sagsbehandlet i forbindelse med forvaltningens 
byggesagsbehandling, hvis der kan gives dispen-
sation fra lokalplanen.
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Utryghed Enkelte indsigelser omhandler utryghed, 
idet de oplever at der er skummel trafik 
og sker suspekte handler på fortovet 
med ulovlige substanser foran McDo-
nald’s. 

At der iflg. en indsigelse findes fulde menne-
sker og ”suspekte handler” m.m. foran re-
stauranten anser vi som en opgave, der 
håndteres af ordensmagten og ikke restau-
ranten. 

By- og Miljøområdet foretager sin vurdering af det 
ansøgte ud fra bygge- og planlovgivningen. Handel 
med ulovlige substanser og lignende, som skaber 
utryghed, skal meldes til og behandles af politiet.  

Skat Enkelte indsigelser nævner, at McDo-
nald’s ikke betaler skat – endsige kom-
munale skatter i Danmark.

By- og Miljøområdet foretager sin vurdering af det 
ansøgte ud fra bygge- og planlovgivningen. Ejers 
skatteforhold er ikke af relevans for
vurderingen af ansøgningen. 

Lokalplan / dispen-
sation

En enkelt indsigelse stiller spørgsmåls-
tegn om lokalplanerne kan anses for 
værende en bindende ramme, da histo-
rikken med al ønskelig tydelighed viser, 
at Frederiksberg Kommune dispenserer 
herfra.

By- og Miljøområdet foretager sin vurdering af det 
ansøgte ud fra bygge- og planlovgivningen.
Efter planloven kan Kommunalbestyrelsen dispen-
sere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispen-
sationen ikke er i strid med principperne i planen. 
Principperne i en lokalplan er fastsat i formålsbe-
stemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som 
er fastsat ud fra formålet.
By- og Miljøområdet vurderer, at en dispensation til 
overskridelse af bebyggelsesprocenten og etable-
ring af en parkeringsplads ikke er i strid med lokal-
planens principper. 

Bilparkering En enkelt indsigelse nævner at strategi-
en med at lade manglende P-pladser 
frikøbe til kommunens Parkeringsfond, 
må denne forventes videreført, idet pro-
jektet må betyde bortfald af de såkaldte 
”anviste” p-pladser der er opført i have-
planen fra 1993. Dette er til ensidig gene 
for de lokale beboere, der allerede nu er 

By- og Miljøområdet oplyser, at Kommunalbestyrel-
sen kan fritage for udlæg af bilparkeringspladser til 
nybebyggelse mv. på betingelse af, at ejendom-
mens ejer indbetaler en ydelse til anlæg af et tilsva-
rende antal parkeringspladser, der anlægges af 
kommunen. Bilparkeringspladserne anlægges in-
denfor maksimalt 1,5 km. Fra ejendommen i fugle-
flugtslinje. Bilparkeringspladsen vil være til brug for 
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trængt på p-pladser i lokalområdet. alle ikke kun den enkelte virksomhed. 

By- og Miljøområdet oplyser, at evt. nedlæggelse 
af yderligere p-pladser vil skulle forlægges By- og 
Miljøudvalget.   


