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Grannehörande i samband med bygglovsansökan

Vi har fått in en ansökan om bygglov på din grannes fastighet.
Bygglovsansökan avser tillbyggnad/påbyggnad på fastigheten Grinden
27 med adress S:t Eriksgatan 34-38.

Vänligen observera att detta brev om grannehörande ersätter tidigare
utskickat brev som saknade information om avvikelse i form av
komplementbyggnader på gård, då marken inte får bebyggas enligt
detaljplan.

Ansökan innebär avvikelser fi-ån gällande detaljplan för området. Dp
17043. Avvikelserna innebär att högsta tillåtna totalhöjd enligt
detaljplan överskrids på delar av påbyggnaden samt att åtgärden
avviker från högsta tillåtna ljudnivåer för bostäderna. I ansökan ingår
även nybyggnad av komplementbyggnader på gården vilket innebär en
avvikelse från detaljplanens bestämmelse om att marken inte får
bebyggas.

Som berörd granne ges du därför möjlighet att yttra dig över förslaget
som redovisas på bifogade handlingar. Samtliga ägare/tomträttshavare
till grannfastighetema kommer att få yttra sig.
Om du är fastighetsägare till ett flerbostadshus kan det vara bra att
känna till att vi bara skickar brev till kända fastighetsägare, inte till
boende eller bostadsrättsimiehavare eftersom dessa är okända för oss
och därför förväntas nås via kungörelse i dagstidningen.

Skriv under bifogad blankett och skriv eventuella synpunkter.
Blanketten är adresserad och porto behövs inte. Vi behöver få in din
underskrift för att vara säkra på att du tagit del av infonnationen om
förenklad delgivning.

Blanketten ska vara oss tillhanda senast 2019-04-09.
Stadsbyggnadsnämnden kan fatta beslut även om inga yttranden
kommer in.

Stadsbyggnadskontoret

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Med vänlig hälsning

Anna Broström

Assisterande handläggare
e-post anna.brostrom.@stockholm.se
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Viktig upplysning! Om vi behöver underrätta dig i detta ärende
framöver kommer vi använda oss av så kallad förenklad delgivning.
Hur förenklad delgivning går till kan du läsa om i bifogade bilaga.

Bifogas: ritningar, blankett för gramiehörande och delgivningskvitto
samt infomiationsblad om förenklad delgivning.
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Bygglovsavdelningen
Anna Broström

Blankett för grannehörande och delgivningskvitto

Undertecknad har tagit del av informationen om föreiiklad delgivning

Yttrande avseende bygglovsansökan på fastigheten Grinden 27

Diarienummer 2019-00005

Undertecknad har inget att erinra mot föreslagna avvikelser

Undertecknad har följande synpunkter:

Ort och datum Namnteckning

Namnförtydligande (texta gärna)

Äg a re ti 11 fastigheten: Grinden 11

Bostadsrättsföreningen Good Templar, Kronobergsgatan 21, 112 33
Stockholm

Om adressen är felaktig eller om du kommer att befinna dig på en
annan adress under de nämiaste månaderna, ange till vilken adress vi
kan delge dig ett kommande beslut om bygglov.

Arman adress

Telefon
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Viktig information om förenklad delgivning

När stadsbyggnadskontoret i fortsättningen delger er handlingar i detta
ärende kan så kallad förenklad delgivning användas (delgivning =
bekräftelse på att man tagit del av en handling).
Det går till på följande sätt:

Du får två brev med en eller par dagars mellanrum.

Det första brevet innehåller den handling (t ex ett beslut) som ska
delges dig.

Det andra brevet innehåller ett meddelande om att stadsbyggnads-
kontoret har skickat handlingen.

Breven skickas till din senast kända adress och genom att skicka två
brev minskar vi risken för fel.

När har man tagit del av handlingen?
Två veckor efter att vi skickat handlingen anses du normalt vara
delgiven. Det betyder att du anses ha fått kännedom om innehållet i
handlingen. Om en tidsfrist anges i handlingen, börjar den löpa vid
samma tidpunkt.

Exempel: Om handlingarna skickas den l mars har du blivit delgiven
den 15 mars.

Det är inte säkert att förenklad delgivning alltid kommer att användas.
I så fall sker delgivning på annat sätt, vilket bl.a. kan betyda att ni
måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis till stadsbyggnadskontoret.
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