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Rudersdal Kommune
Teknik og Miljø
 
 
8. maj 2019
 
Vedr.:
Delta Optical Thin Film
Fremtidsvej
2970 Hørsholm
 
Matr. nr. 8a Isterød By, Birkerød, del nr. 2 (5.800 m2)
 
 
ANSØGNING OM TILSLUTNINGSTILLADELSE
TAG- OG OVERFLADEVAND
 
Vi skal hermed, på bygherrens vegne samt i forlængelse af upload på Byg og Miljø portalen vedr. ansøgning om Byggetilladelse,
ansøge om tilslutningstilladelse for afledning af overskudsvand fra tag- og belægningsoverflader.
Samtidig skal vi oplyse, at Novafos er ansøgt om stiktilslutning samt, at vi er i dialog med Berith Nielsen fra Miljøafdelingen om
tilslutningstilladelse vedr. husspildevand.
 
Parcellens placering fremgår af udstykningsforslag fra landinspektøren.
Bygningens placering samt parcellens overflader/belægninger fremgår af landskabsarkitektplan.
Eksisterende ledninger fremgår af tegn. nr. IDOTF_K10_F1_T50_H1_EF_N01, dateret 26.04.2019
Afløbssystemet, regn-, spilde- og drænvand fremgår af tegn. nr. IDOTF_K10_F1_T50_H1_EF_N02, dateret 26.04.2019
Det skal pointeres, at placeringen af henholdsvis skelbrønde for regn- og spildevand endnu ikke er godkendt/afstemt af Novafos.
 
Beregning af afløbsmængder for regnvand fremgår af vedhæftede regnvandsdimensionering, hvor belægningsarealer og
afløbskoefficienter ligeledes fremgår.
Der er regnet med en gentagelsesperiode på 5 år samt en klimafaktor på 1,3 og en usikkerhedsfaktor på 1,1.
Er dette i henhold til jeres anbefalinger?
 
I lokalplan 242 er angivet, at den maksimale befæstelsesgrad er 45% for den del af området, der ikke er vejareal.
I Spildevandsplan 2017 står følgende ”For områdetyper, som ikke er angivet i tabellen herover, som fx erhverv mv, fastlægges den
maksimale befæstelsesgrad af RK i dialog med forsyningen”.
Så er det de 45%, som er gældende?
Hvis dette er tilfældet, kan vi udlede uden forsinkelse, da befæstelsesgraden på parcellen er 0,43, jf. beregningsskemaet.
Er dette korrekt?
 
Såfremt der er spørgsmål til materialet kan det ske til undertegnede.
Vi ser frem til at høre nærmere!
 
 
Bilag som er vedhæftet denne mail:
Forslag til udstykning af 15.03.2019 fra landinspektør Henrik Hjorth
Landinspektørplan, dateret 25.04.2019
Eksist. ledningsplan, tegn. nr. IDOTF_K10_F1_T50_H1_EF_N01, dateret 26.04.2019
Afløbsplan, tegn. nr. IDOTF_K10_F1_T50_H1_EF_N02, dateret 26.04.2019
Regnvandsdimensionering, dateret 08.05.2019
 
 
 
Med venlig hilsen

Lars Kofoed 
Ingeniør
Anlæg og Bygherrerådgivning
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