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Kommunstyrelsens förvaltning

Inbjudan till samråd för gatukostnader för Gräsvretens
industriområde, i Länna kommundel, Huddinge kommun
Samråd över förslag till uttag av gatukostnader, vid ny- och ombyggnad av
gatorna inom detaljplanen för Gräsvretens industriområde, finns utställd för
samråd mellan den 3 september och den 12 oktober 2018 enligt nedan.

Vad innebär gatukostnadsutredningen?
Huddinge kommun beräknar att i enlighet med detaljplanen för Gräsvretens
industriområde, bygga om och anlägga nya gator och allmän plats inom
planområdet. Kommunen beslutar parallellt med detaljplanen om hur kostnaderna
för utbyggnaden ska fördelas i en s.k. gatukostnadsutredning. Principerna för
gatukostnadsuttag i Huddinge kommun anges i reglemente HKF 3100, avsteg från
paragraferna 6, 7, 11 och 13 i detta reglemente görs i enlighet upprättat förslag på
gatukostnadsutredning. Detta förslag är nu på samråd för att ge berörda en
möjlighet att tycka till om förslaget.
Samrådshandlingarna angående gatukostnadsutredningen bifogas här. Annars
finns handlingarna (både för detaljplanen och för gatukostnadsutredningen) på
www.huddinge.se/grasvreten. Du kan också se alla handlingar på kommunens
servicecenter på Sjödalstorget 13 i Huddinge centrum.

Lämna dina synpunkter
Gatukostnadsutredningen är på samråd mellan den 3 september och den 12
oktober 2018. Ett samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att hållas i Folkes
på Sjödalstorget 1, Huddinge den 13 september kl. 17.00-19.00. Där kommer du
att kunna träffa dem som tagit fram planförslaget och gatukostnadsförslaget och
ställa dina frågor.
Vill du lämna synpunkter på förslaget till gatukostnadsutredningen så ska de
skriftligen vara kommunen tillhanda senast den 12 oktober 2018. Skicka dem
gärna via e-post till mex@huddinge.se. Det går också bra med brev till:
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Mark- och exploateringssektionen
141 85 Huddinge
Ange gärna referens ”KS-2018/1824.358 gatukostnader Gräsvreten” på brevet
eller i ämnesraden i e-posten. Ange också dina kontaktuppgifter och din
fastighetsbeteckning om det är aktuellt.
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Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter vilka sammanställs i en
samrådsredogörelse varefter gatukostnadsförslaget kan komma att ändras. Det
skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter.

Mer information och kontakt
Om du har frågor kan du kontakta mark- och exploateringsingenjör:
Nils Hellblom
Telefon: 010-603 87 80
E-post: nils.hellblom@huddinge.se
Med vänlig hälsning,
Nils Hellblom

