ALLERØD KOMMUNE
Teknik og Drift, Veje

Vejadgang til
Farum Fjernvarmes
Varmepumpe
Nymøllevej 2b, 3540 Lynge
Matr. nr. 4m Vassingerød By, Uggeløse

Dato: 31.03.2020

ALLERØD KOMMUNE
Teknik og Drift, Veje

1 Stamdata
Virksomhedens navn

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Virksomhedens adresse

Nymøllevej 2b, 3540 Lynge

Matrikelnummer

Matr. nr. 4m, Vassingerød By, Uggeløse.

CVR-nr.

10663210

P-nr.

Anlægget er ubemandet

Grundejer

Farum Fjernvarme A.m.b.a.
Stavnsholtvej 33
3520 Farum

Virksomhedsejer

Farum Fjernvarme A.m.b.a.
Stavnsholtvej 33
3520 Farum

Virksomhedstype

Varmeproducerende anlæg vha. varmepumpe

Myndighed

Allerød Kommune

Virksomhedens kontaktperson

Simon Stendorf Sørensen, PlanEnergi

Sagsnummer

19/12383

Sagsbehandler

Niels Nordvig

Tilladelsesdato

31.03.2020

ALLERØD KOMMUNE
Teknik og Drift, Veje

Farremosen, ansøgning om vejadgang til matr.nr. 4m, Vassingerød By, Uggeløse, tilladelse.
Tak for jeres henvendelse af 27. september 2019 - modtaget fra PlanEnergi vedrørende ovennævnte.
På baggrund af en samlet trafikal vurdering af sagen giver vi hermed - som vejmyndighed iht. til § 49, stk. 1 i
Lov om Offentlige Veje - tilladelse til at etablere vejadgang til ejendommen langs det nordlige skel. jf. medfølgende kortudsnit, som har været fremlagt til politisk behandling.
Vi har specielt noteret os, at der i forbindelse med etablering af anlægget i perioden marts til november
udelukkende vil forekomme ”traditionelle byggeleverancer” samt transport af medarbejdere i varevogne
og personbiler.
I driftsfasen er det oplyst, at anlægget vil blive serviceret af en varevogn / personbil dagligt eller ugentligt.
Herudover kan anlægget blive besøgt af en bus én gang om måneden ifm. fremvisning for skoler eller erhverv.
For god ordens skyld skal vi henlede opmærksomheden på, at der i Lokalplanen for området er reserveret
areal til et beplantningsbælte samt en gang- og cykelsti langs Farremosen, der skal respekteres i projektet.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
•
•
•

•

Vejadgangen skal placeres langs skellet til matr.nr. 55 Vassingerød By, Uggeløse, så indog udkørsel sker så langt fra Nymøllevej, som muligt og vinkelret på kørebanen.
Der skal til stadighed opretholdes nødvendig oversigt over vej og den udlagte gang- og
cykelsti ved udkørsel, så manøvren kan ske uden fare for trafikken på Farremosen.
Parkering skal foregå på egen grund, hvorfor det - med kørekurver - skal dokumenteres, at
der på grunden etableres parkerings- og vendemulighed for en bus, så parkering ikke sker på
vejen. Ind- og udkørsel skal ske uden bakkemanøvrer hen over gang- og cykelsti.
Der skal fremsendes en detailtegning, som angiver overkørslens bredde, opbygning og tilslutning til Farremosen, til vejmyndighedens godkendelse.

Giver ovennævnte anledning til spørgsmål er I velkommen til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen
Niels C. Nordvig
Ingeniør / Projektleder

