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Fakturering av gatukostnadsersättning, projekt Norra 
Skuru 
 
Enligt tidigare utsänd information skickas härmed faktura gällande gatukostnadsersättning 
för fastigheter inom Norra Skuru. 
 
Endast en faktura per fastighet ställs ut oavsett ägarförhållande. Har fastigheten fler ägare, 
är fakturan adresserad till en av dem (fakturamottagare). Fastighetens samtliga ägare är 
solidariskt ansvariga för betalning av fakturan. Samtliga fastighetsägare har därför att tillse 
att betalning sker. För att få en kopia på fakturan, kontakta Jonas Nylander. Se 
kontaktuppgifter nedan. 
 
Som ni kan se skiljer sig beloppet jämfört med tidigare utsänd information. 
Anledningen är att Imolas byggnation vid Utskogsvägen/Skurusundsvägen, 
kommunens markområden (där JM hade sin etablering samt kommunens 
markområde intill lekplatsen) och Utskogens nya förskola har fått sina andelstal 
höjda. Denna revidering gjordes efter att ni fick det tidigare utskicket. Detta gör att 
gatukostnaderna för övriga fastigheter i området har justerats ner. 
 
Sista betalningsdag är 2020-01-31. Belopp framgår av bilaga 2. Om betalning inte skett 
senast på förfallodagen, ska ränta påföras det fakturerade beloppet enligt lag. Vid 
betalningssvårigheter kan en avbetalningsplan tas fram under vissa förutsättningar. För att 
en avbetalningsplan ska kunna tas fram ska det fakturerade beloppet vara betungande 
utifrån bland annat fastighetens ekonomiska bärkraft och 
fastighetsägarens/fastighetsägarnas förhållanden. För att undvika att ärendet går till inkasso 
eller Kronofogden är det viktigt att Nacka kommun informeras om eventuella 
betalningssvårigheter och behovet av en avbetalningsplan senast 2019-12-06. Tänk på att 
den utredning som behöver vidtas för att kunna bedöma om en avbetalningsplan kan 
upprättas är tidskrävande och kräver att underlag ges in. Ett överlämnande av ärendet till 
inkasso eller Kronofogden medför merkostnader som kommer att belasta fastigheten. 
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Vid frågor angående fakturan, kontakta  
Jonas Nylander, projektledare, e-post: jonas.nylander@nacka.se, tfn 08-718 92 58  
 
Vänliga hälsningar 
 
Jonas Nylander 
Projektledare 
Exploateringsenheten Nacka 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Faktura (skickas endast till fakturamottagare) 
Bilaga 2: Indexjusterad gatukostnadsersättning per fastighet 
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