Bilaga A

Anmälan av ärenden
avgjorda på delegation enligt
uppdrag av stadsbyggnadsnämnden
Ärenden finns förtecknade på en lista daterad 2022-02-01, och
den finns tillgänglig på stadsbyggnadsnämdens sekretariat.
Listan omfattar beslut fattade fr o m 2022-01-13 t o m 2022-02-01

Delegationsbeslut - sammanställning
52 Planbesked
Antal
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Planbesked

Bifall

3

Total

3

55 Dispensärenden
Antal

Naturskydd

Bifall

4

Total

4

Sidan 1 av 4 2022-02-02

09:27:37

575 Bygglov/startbesked/slutbesked/tillsynsbeslut
Antal

Beslut

Avskrivet

15

Avvisat

2

Bifall

14

Utan åtgärd

Interimistiskt
slutbesked
Lovbeslut

1

Total

32

Bifall

29

Total

29

Avskrivet

23

Avvisat

Slutbesked /
slutbevis
Startbesked
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Tillsynsbeslut

3

Bifall

73

Total

99

Bifall

104

Total

104

Avskrivet

3

Bifall

143

Total

146

Avvisat

1

Utan åtgärd

11

Total

12

576, 577 Tillsyn ÄPBL
Antal

Tillsynsbeslut

Utan åtgärd

2

Total

2

Sidan 2 av 4 2022-02-02

09:27:37

Enkelt avhjälpta hinder
Antal
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Tillsynsbeslut

Utan åtgärd

2

Total

2

Sidan 3 av 4 2022-02-02

09:27:37
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Sidan 4 av 4 2022-02-02

09:27:37

Bilaga B

Anmälan av bostadsanpassningsärenden avgjorda på uppdrag
av stadsbyggnadsnämnden.
Ärendena finns förtecknade på en lista daterad 2/2/2022, och finns tillgänglig på
stadsbyggnadsnämnden sekretariat.
Listan omfattar beslut fattade fr o m 2022-01-13 t o m 2022-02-01

Total

61 Bostadsanpassningsbidrag
Avskrivet

11

11

Avslag

20

20

Avvisat

3

3

170

170

47

47

Bifall/Ändring/Avslag

2

2

Bifall/Avslag

4

4

257

257

Bifall
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Bifall/Ändring

Total

Bilaga C

STADSBYGGNADSKONTORET

Stadsmätningsärenden
2022-02-15

vid stadsbyggnadsnämndens

2022-02-01

sammanträde

Stadsmätningsavdelningen
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Avgjorda adress- och lägenhetsärenden beslutsprotokoll enligt lista
den 01-februari-2022 27st

STADSBYGGNADSKONTORET

Stadsmätningsärenden
m.m. vid stadsbyggnadsnämndens
sammanträde2022-02-17
STADSMÄTNINGSADELNINGEN

Godkänt dokument - Sara
Magnus
Högne,
Edén,
Stockholms
Stockholms
stadsbyggnadskontor,
stadsbyggnadskontor,
2022-02-03,
2022-02-01,
Dnr
Dnr
2021-16391
2022-00029

Godkändalantmäteriförrättningarenligt lista den1 februari2022:2 st.

Bilaga D
Stadsbyggnadsnämnden

Beslut
Dnr 2014-08954
Sida 1 (1)
2021-12-16

Anmälan av delegationsbeslut i namnärenden
Delegationsbeslut för namnärenden redovisas nedan och anmäls till
stadsbyggnadsnämndens möte den 2022-01-27.

Godkänt dokument - Sara
Namnbeslut
Högne,-Stockholms
-, Kristian Rosengren
stadsbyggnadskontor,
Stockholms stadsbyggnadskontor,
2022-02-03, Dnr 2021-16391
2021-12-16, Dnr 2014-08954

Med stöd av stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för
namnärenden från 2012-09-27 med dnr: 2012-07320, har följande
beslut tagits:

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

Dnr

Ärende

2017-18836

Tippen bibehålles som namn på kvarter med ändrad
omfattning. Högdalen och Fagersjö bibehålles som
namn på stadsdelar med ändrad omfattning.
Dp 2015-19270, detaljplan för del av Tippen 4 och
Örby 4:1, i stadsdelarna Högdalen och Fagersjö.

2021-06317

Bredsand och Faludden bibehålles som namn på
kvarter med ändrad omfattning.
Dp 2017-18840, detaljplan för del av fastigheten
Hammarbyhöjden 1:1 vid Arkövägen, i stadsdelen
Kärrtorp.

Bilaga E
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen

Handläggare
Virginia Kustvall Larsson
Telefon 08-508 27 254

Tjänsteutlåtande
Dnr 2021-18272
Sida 1 (2)
2022-01-17

Till
Kommunstyrelsen

Havs- och vattenmyndighetens förslag till
vägledning för förklarande av kraftigt modifierade
ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontorets utlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen.

Godkänt dokument - Sara
Anette
Högne,
Scheibe
Stockholms
Lorentzi, Stockholms
stadsbyggnadskontor,
stadsbyggnadskontor,
2022-02-03,2022-01-25,
Dnr 2021-16391
Dnr 2021-18272

Anette Scheibe Lorentzi
Stadsbyggnadsdirektör
Carolina Fintling Rue
Enhetschef Strategi och utveckling

Utlåtande
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har fått remissen Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning
av annat sätt från kommunstyrelsen för yttrande senast den 25
januari 2022. Då den korta svarstiden inte medger att remissvaret
behandlas i nämnd besvaras remissen med detta kontorsyttrande.
Övriga remissinstanser är stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden,
Stockholm Vatten och Avfall samt Stockholms Hamn AB. I ärendet
har stadsbyggnadskontoret samrått med miljöförvaltningen.

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

Sammanfattning av remissen
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram förslag till en
vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt en vägledning för bedömning av annat sätt. De ingår i
ett paket av vägledningar som är under framtagande och har utvecklats i dialog med ett stort antal berörda myndigheter och kommuner.
Bilagor: Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster
Vägledning för bedömning av annat sätt

Tjänsteutlåtande
Dnr 2021-18272
Sida 2 (2)

Enligt vattenförvaltningsförordningen (VFF) ska miljökvalitetsnormer fastställas för vattenförekomster så att tillståndet i dessa inte
försämras och så att de uppnår god ekologisk status såvida det inte
finns förutsättningar för undantag. Under vissa förutsättningar får
en ytvattenförekomst förklaras som en kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV), vilket innebär att vattenförekomsten inte kan nå
god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential.
Det innebär att lägre krav ställs för vissa kvalitetsfaktorer.

Godkänt dokument - Sara
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Högne,
Scheibe
Stockholms
Lorentzi, Stockholms
stadsbyggnadskontor,
stadsbyggnadskontor,
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En anledning att göra detta kan vara att de åtgärder som skulle
krävas för att ändra den fysiska miljön för att uppnå god ekologisk
status skulle innebära en betydande negativ påverkan på miljön i
stort eller på vissa samhällsnyttiga verksamheter, som exempelvis
urbana miljöer eller hamnverksamhet. I vissa fall får det även
beslutas om undantag från att nå god ekologisk potential, antingen
genom beslut om förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav.
Vägledningarna ska utgöra stöd för vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas arbete och bidra till att säkra att tillämpningen av KMV
sker på ett likvärdigt sätt i hela landet samtidigt som de krav som
följer av vattenförvaltningsförordningen, vattendirektivet och EUkommissionens krav på dokumentation och rapportering
uppfylls.Kontorets synpunkter
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på framtagandet av en förstärkt
nationell vägledning och vattenmyndigheternas förändrade möjlighet att förklara urbana vattenförekomster med stor fysisk påverkan
för kraftigt modifierade. Tidigare har fokus främst legat på vattendrag som påverkas av vattenkraftsproduktion.
Kontoret ser flera fördelar med att det nu ges möjlighet till en
bredare bedömning och att även urbana miljöer kan omfattas. För
stadsbyggandet har det stor betydelse hur det kan ske avvägningar mot
olika intressen när miljökvalitetsnormerna beslutas och tillämpas.
Förutom att urbana vatten med stor fysisk påverkan behöver kunna
klassas som kraftigt modifierade så behöver även möjligheten till
undantag användas när så är motiverat. På så sätt kan realistiska
åtgärdsförslag tas fram för stadsnära vattenmiljöer utan att förhindra
eller försvåra stadsutveckling. Sammantaget har detta stor betydelse
för kommunernas möjligheter att säkerställa att miljökvalitetsnormerna
för vatten följs i den fysiska planeringen.

SLUT

