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Hej Katrine
 
Hermed svar på dine spørgsmål:
 
1) Fuldmagt er vedhæftet
 
2) Der er tagpap på produktionsbygningen og stålpladetag på de to skure
 
3) Der er følgende antal p-pladser, jf. vedhæftede landskabsplan
32 stk. indrettede
16 stk. udlæg
 
4) Det er korrekt, at græsarmeringen etableres med betonsten - som Hollændersten fra IBF med et græsareal på 75%jf. vedhæftede
detaljetegning.

Nedenfor er vist placeringen af vejdrænet, som pt er tænkt etableret umiddelbart under planum i kanten af græsarmeringen og
kørebaneopbygningen.

 
 
Det er helt fint, at du kontakter Novafos, da vi intet har hørt fra dem siden vor anmodning om kloakstik af 09.05.2019.
I øvrigt er det vel bygherren underordnet, om der er plads i Novafos’ ledningsanlæg, da de har modtagerpligt.
 
Vi håber hermed at have besvaret dine spørgsmål, men skulle du have behov for yderligere uddybning, er du velkommen til at kontakte
undertegnede.
 
Med venlig hilsen

Lars Kofoed 
Ingeniør
Anlæg og Bygherrerådgivning

Mobil: +45 5373 8351  
Mail: lko@ojas.dk
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Fra: Kathrine Petersen <kathr@rudersdal.dk> 
Sendt: 2. juli 2019 16:31
Til: Lars Kofoed <lko@ojas.dk>
Emne: Yderligere oplysninger vedr. tilslutningstilladelse til Fremtidsvej, 2970 Hørsholm (RUDKOM Id nr.: 3837579)
 
Hej Lars.
 
Jeg har gennemgået det indsendte ansøgningsmateriale og mangler nogle oplysninger m.v. for at kunne komme videre med
sagsbehandlingen.
 
1) Da I ansøger på vegne af DTU Science Park A/S, skal jeg bede dig sende en fuldmagt
 
2) Hvilken slags tagbelægning er der på tagflader og skure?
 
3) Hvor mange P-pladser etableres der? Så vidt jeg kan regne mig frem til ud fra den foreløbige landskabsarkitektplan, er det totale
antal (inkl. P-udlæg) 48 p-pladser. Er det det korrekte antal?
 
4) Da områderne med græsarmering anvendes til parkering, vil vi indarbejde en nedsivningstilladelse i tilslutningstilladelsen. Er det
korrekt, at parkeringsområdet etableres med græsarmeringssten af beton? Hvilken hulrumsprocent har stenene? I bedes fremsende en
tegning med et tværsnit, hvor græsarmeringens/vejkassens opbygning, planum og vejdrænets placering er vist og beskrevet.
 
 
I øvrigt
- Klimafaktor på 1,3 og en usikkerhedsfaktor på 1,1 er i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes spildevandsplan.
Gentagelsesperiode på 5 år ligeså, da området er separatkloakeret.
 
- Det er korrekt, at der umiddelbart kan afledes uden forsinkelse, hvis befæstelsesgraden er 0,43. Jeg kontakter imidlertid lige Novafos,
da vi er nødt til at være sikre på, at der rent faktisk er plads i regnvandsledningen. Jeg melder tilbage til dig, når jeg har hørt fra Novafos
vedrørende dette punkt.

 

Venlig hilsen

Kathrine Petersen
Biolog

Team Vand
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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

Mobil: +45 5373 8351  
Mail: lko@ojas.dk
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Læs om dine rettigheder og behandling af dine personoplysninger:
Sådan behandler vi dine data
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