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Byyggnadsnämn
nden

Åva 1:1, Åvaväge
en 70

Nybyg
ggnad av
v transfo
ormatorrstation
Förslag
g till beslutt
Bygglov beviljas
b
medd stöd av 9 kap.
k 31 § plaan- och byggglagen, PBL.
Startbeskked och fastsställande av kontrollplan
n meddelas med
m stöd avv 10 kap 23-25 §§, plan- och
bygglagen
n, PBL.
Tekniskt samråd och
h en kontrolllansvarig kräävs inte i dettta ärende.
Med detta startbesked bestämmeer byggnadsn
nämnden attt
1. Lägesskontroll kräävs i detta ärrende
2. Följan
nde handlin
ngar ska lämn
nas in till byygglovenheteen, som undderlag för sluutbesked.
− in
ntyg från bygggherren attt kontrollplaan följts och byggnadsåttgärden överrensstämmer med
beviljat byggllov
− läägeskontroll
Avgift: Bygglov inkluusive startbeesked:
G
Grannyttrand
de:
K
Kungörelse:
Suumma avgiffter:

k
4 806 kronor
2 670 kronor
k
273 kronor
k
7 749 kronor
k
(faktturan skickass separat)
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Samma
anfattning
Ansökan avser bygglov om etabllering av transformatorsstation inom
m Tyresta Naaturreservat.
Förslagett avser en baasstation meed en byggnaadsarea om 4 m2.
Beskriv
vning av ärendet
Ansökan om bygglovv för etablerring av bassttation inkom
m till bygglovvenheten deen 21 februari 2013.
Förslagett avser en traansformatorrstation med
d en byggnaddsarea om 4 m2 samt attt mindre sch
haktning
2
om 4 m kommer attt utföras vid uppförandeet av fundam
ment. Förslaaget ligger in
nom Tyresta
Naturreseervat.
Förslagett har placeraas i överenskkommelse mellan
m
markäägare, arrenddatorn och sökande.
s
dskydds sam
mt
Den 2 okktober 2012 beslutade läänsstyrelsen om tillståndd för dispenss från strand
reservatfö
öreskrifter.
Ritninga
ar och han
ndlingar som
s
ingår i beslutett
Situationssplan/Nybyyggnadskartaa, daterad 211 februari 20013
Fasad- occh planritnin
ng, daterad 21
2 februari 2013
2
Fotobilagga, daterad 21
2 februari 2013
2
Beslut om
m strandskyddd från Länssstyrelsen, daterad
d
28 no
ovember 20012
Skäl till beslut
k 31 § Byygglov ska gees för en åtggärd utanförr ett område med detaljp
plan, om åtggärden
Enligt 9 kap.
inte föruttsätter planlääggning enliigt 4 kap. 2 eller
e 3§
Då uppfö
örandet av ett minde traansformatorstation i ansslutning till b
befintlig anlääggning beddömer
byggloven
nheten att fö
örslaget intee förutsätter planläggnin
ng samt att ddet är av storrt allmänt in
ntresse.
Därmed föreslår
f
byggglovenheten
n att byggnadsnämnden beviljar byggglov med sttöd av 9 kap
p. 31 §
PBL.
Förutsätttningar
Planförutsäättningar
Fastighetten ligger utaanför detaljp
planerat omrråde. Förslagget ligger inom Tyresta Naturreservvat
Yttrandeen
Åtgärden
n är sådan attt berörda haar underrättaats om ansökan och gettts tillfälle att yttra sig. Ägare
Ä
av
Båthuset 1:2, Tyrestaa 1:21, Mörb
by 2:4, Tyressö 1:834, Åvva 4:1, Mörb
by 2:4, Tyressta 1:21, Vin
nåker 2:1
b
varra berörda.
och Vinåker 4:1 har bedömts
Berörda sakägare
s
harr fått tillfällee att yttra sigg över förslagget. Ingen eerinran har in
nkommit.

