Sorundanet
Interpellation – April 2007

Att: Nynäshamns kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ordföranden för Miljö- och

Interpellation angående tidplan och
åtgärder för att fastställa och uppdatera
belägenhetsadresser i Nynäshamns
kommun
Adress: Västerby Pl 4474
Till Ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun
Den 4 maj 2000 fick lantmäteriverket i uppdrag av regeringen att ta fram en tidplan för uppläggning
av belägenhetsadresser för byggnader med bostadslägenheter i hela landet.
En av orsakerna bakom uppdraget var att belägenhetsadresser är en nödvändighet för ett rikstäckande
lägenhetsregister. Lantmäteriverkets uppdrag omfattade, i steg ett, att upprätta en tidplan och skicka
denna på samråd till landets kommuner.
Av totalt 290 kommuner var Nynäshamn en av de trettiofem som inte accepterade lantmäteriverkets
ursprungliga förslag till tidplan. Kommunen hade heller inget eget förslag till färdigtidpunkt.
Idag, sju år senare, börjar arbetet så sakta komma igång med tilldelning av belägenhetsadresser i
Nynäshamns kommun.
Men så länge vägarna och adresserna inte ritas ut och anges på officiella kartor kvarstår
kommuninvånarnas olägenheter och risk för hälsa och liv. Riskerna för liv och hälsa uppträder när
ambulans, polis m.fl. inte når fram i tid. Olägenheterna uppstår när buss-, taxi- och budbilar inte hittar
fram till rätt adress.
Ny teknik som utvecklats i form av digitala kartor och GPS-instrument i snart sagt vartenda
utryckningsfordon, taxi, buss, och budbil blir värdelös när kommunen inte hänger med i utvecklingen
och ser till att lantmäteriverket och andra intressenter kan uppdatera de digitala kartverken.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Ø Vilken är tidplan har kommunen upprättat för införandet av belägenhetsadresser inom hela
kommunen?
Ø Vilka åtgärder har du vidtagit för att säkerställa och följa upp att belägenhetsadresserna inom
Nynäshamns kommun blir tillgängliga för utryckningsfordon, lantmäteriverk, transportföretag
och övriga intressenter?
Ø Vilka åtgärder avser du att vidta för att säkerställa och följa upp att belägenhetsadresserna
inom Nynäshamns kommun blir tillgängliga för utryckningsfordon lantmäteriverk,
transportföretag och övriga intressenter?

Christer Sundquist
Ledamot i Nynäshamns kommunfullmäktige
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