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Hej Vinnie
 
Tak for din mail, og hermed vores svar til de punkter som er indkommet fra partshøringen
 

1. Bæring tag etage:
Det bliver naturligvis udfærdiget statiske beregninger for om hvorvidt og hvordan bygningen kan bære en etage for tagboliger.
Vores erfaring er at det kan den godt, og skal naturligvis eftervises af ingeniør inden opstart.
Der vil blive udført konstruktionsprojekt til godkendelse inden opstart, og tagkonstruktionen er for øvrigt allerede beregnet ved tidligere
godkendte tagbolig projekt.

2. Cafe:
Der må sættes banner på stillads således at cafeen stadig kan have åbent, og være synlig.
Ofte vil udførende håndværkere benytte cafe i stueetage til at leverer mad og drikke, så kan faktisk også ende med at være en givtig
forretning.
Ved udførelse skal vi nok forsøge at inddrage cafe ejer mest mulig, således at der kan gøres tiltag for at bære ham igennem processen.
Med hensyn til den etablerede røgudluftning / udsugning, vil vi hører om kommunen har godkendt denne ? da der ikke os bekendt foreligger
en tilladelse.
Aftræk eller lign. er naturligvis mulighed for at hæve, men kræver at eksisterende er eller bliver godkendt af myndigheder

3. Stand:
Der er netop tale om ønske at højne ejendommens stand, dersom stillads, byggeplads mv. er indbefattet af de nye tagboliger, og i samme
omgang kan benyttes til at renovere andre bygningsdele, hvilket også er en del af indsendte projekt.
Det ansøgte er således tale om mere end kun etablering af tagboliger, men også bla. vindues udskiftning, renovering hovedtrapper,
renovering af facader mv.
De nævnte ungdomsboliger er i det nyere baghus på grunden, som er udført i 1 plan.
Nedlægning af bagtrappe jf. fremsendte projekt, stiller naturligvis krav om brandsikring af hovedtrappe ifbm. nedlæggelse af bagtrappe, og
er i øvrigt jf. gældende krav bla. i BR18 mfl.
Komplet hovedtrappe brandsikres, og røgventileres ifbm. nedlæggelse af bagtrappe.
Baggård samt anlæggelse af p-pladser er en del af projektet for tagboliger, hvorfor også er en del af færdigmeldingen af samme.

4. Elevator:
Elevator eller bedre boliger, den eksisterende ejendoms geometri giver større værdi ved tilførelse af ”ekstra” værelser til de i forvejen små
bolig enheder, og dermed større spredning i beboer sammensætningen.
Da elevator alligevel ikke vil komme alle boliger tilgode, er det derfor begrænset til få boliger som vil få gavn af elevatoren, mens alle for
gavn af den ekstra plads, samt renovering.

5. Depotrum i kælderen:
Der vil naturligvis blive etableret depotrum i kælder til alle beboere, hvilket også er et krav i bygningsreglementet, og dermed en del af
ansøgningen
Vi starter med at opføre i trådnet, således at beboer kan få flyttet alt ned inden opstart.
Krav til depotrum udgør normalt min. 2x3 m kvm i grundplan, samt 6 m3
Port/lågen vil naturligvis blive repareret/fornyet for at sikre adgang mv. uagtet tagboliger eller ikke. Bygherre kigger på den, men som
beboere også skriver, vil den formentlig blive beskadiget ifbm. renoveringen, og derfor noget af det sidste som gøres
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Ansøgningen om 6 boliger uden elevator har været sendt i partshøring hos lejerne og i høring hos Handicaprådet.
 
Det er sidste frist i dag, så der kan komme flere partshøringssvar, men nu får I dem der er indkommet på nuværende tidspunkt.
Hvis der kommer flere svar, så eftersender jeg dem.



 
Jeg vil bede jer om at kommentere dem ret hurtigt, da indstillingen til By- og Miljøudvalgets møde skal være færdig medio næste uge.

Venlig hilsen 
Vinnie Skovsted
Ingeniør, Byggesagsbehandler 
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