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Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande
daterat 2017-05-15. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som
senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för
del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 i stadsdelen Farsta
strand, Dp 2016-12639. Därefter har planförslaget reviderats.
Revideringen består av en planbestämmelse införts om att
parkeringshusets fasad mot Nynäsbanan ska utföras tät liksom en
planbestämmelse om att grundläggning av bostadshusen ska utföras
så att gällande riktvärden för markvibrationer inte överskrids.
Planbestämmelse som reglerar att underbyggd gård ska ansluta till
samma nivå som omgivande mark har kompletterats med att den
huvudsakligen ska ansluta till omgivande marks nivå samt att det
därutöver får anordnas växt- och jordbäddar. Därtill har
beteckningen för parkering för rörelsehindrad ändrats.
Tidigare version av utsända handlingar ska bytas ut.
Granskningsutlåtandet finns tillgängligt hos
stadsbyggnadsexpeditionen och på stadens hemsida,
http://www.stockholm.se/detaljplaner.
Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni
2017 för antagande.
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Sändlista
Länsstyrelsen, avdelningen för planfrågor
Storstockholms Brandförsvar
Trafikverket
Försvarsmakten
Luftfartsverket
Trafikförvaltningen
Lantmäterimyndigheten
Farsta stadsdelsförvaltning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Trafikkontoret
Idrottsförvaltningen
Stockholms stadsmuseum
Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Stockholms Stads parkerings AB
Stockholm Vatten AB
AB Fortum Värme
TeliaSonera Skanova Access AB
Ellevio AB
Hyresgästföreningen sydost
Endast brev

Sakägare enligt fastighetsägareförteckning
Berörda av förslaget som tidigare lämnat in skriftligt yttrande

Godkänt dokument - Anna Olmårs, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-06-02, Dnr 2016-16239

För kännedom

Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
SBNs ledamöter och ersättare
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Namnberedningen
Stadsbyggnadsexpeditionen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset

