2019-03-29
Dnr BTN 2018-000750

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sökande:

Ekensbergs Fastighet AB
Hälsovägen 3
611 60 NYKÖPING

Begäran om komplettering
Ärendet avser:
Fastighet:
Handläggare:

Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och
rivningslov
HÄLSOVÅRDEN 2 (HÄLSOVÄGEN 3)
Helena Malmström
Byggnadsinspektör
0155-24 82 16
bygglov@nykoping.se

Hej
Vi saknar en del nödvändiga uppgifter i ditt ärende. Du behöver därför komplettera din ansökan innan vi kan handlägga ärendet.
Vi vill att du lämnar in dina nya eller ändrade handlingar till oss senast
2019-04-19. Om du behöver längre tid på dig vill vi att du senast detta datum
talar om för oss när du kan lämna in handlingarna.
När din ansökan är komplett kommer vi att skicka ett mottagningsbevis som
kvitto på detta.

Kompletterande handlingar som krävs


Yta för parkering av cyklar behöver redovisas enligt kommunens parkeringsnorm.



Sammanställning av antal lägenheter.

Komplettering eller ändring av redan inlämnade handlingar


Hus 1: Badrumslayout ej justerad enligt utlåtande från sakkunnig tillgänglighet.



Hus 2: På plan 2 saknas öppningar mellan rummen.



Hus 4: Placering av dusch ej enligt svensk standard, betjäningsyta till
dörr ska vara 90 cm för att undvika fuktskador. Möblerad planlösning
saknas.



Hus 5: Samma som hus 4.

Postadress
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset
Stora torget
Nyköping

Tfn 0155-24 82 50
E-post bygglov@nykoping.se

Org nr 212000-2940
Bg 619-0342
kommun@nykoping.se
www.nykoping.se



Parhus: Enligt sakkunnig ska det finnas 80 cm bänkyta mellan
hoar/vask och spis/häll för att klara kraven på tillgänglighet.



Ritningarna på Ergonomicentrums nya utseende behöver justeras när
mer av byggnaden rivs.

Glöm ej att bifoga en aktuell ritningsförteckning med era kompletteringar.

Handläggningstid
Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att
ärendet är komplett.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet får tiden förlängas en
gång med högst 10 veckor.
Använd gärna vår e-tjänst för att komplettera ditt ärende.
Länk till e-tjänst: https://etjanster.nykoping.se/SHB_2017_KOMPL
Du kan även skicka din komplettering via e-post till bygglov@nykoping.se

Med vänlig hälsning
Helena Malmström
Byggnadsinspektör

