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§ 58

Dnr: 2013BNS0367

Tyresö 1:544, Brinkvägen

Anordnande av gång- och cykelväg
Byggnadsnämndens beslut
1. Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § PBL
(2010:900).
3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för
slutbesked:
- Intyg från byggherren att markåtgärden överensstämmer med beviljat
marklov.
Observera att gång- och cykelvägen inte får tas i bruk, i de delar som omfattas av
startbeskedet, förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
5.

Avgift: Marklov inklusive startbesked: 1 113 kronor (fakturan skickas separat).

Beskrivning av ärendet
Ansökan om marklov inkom till bygglovenheten den 27 juni 2013. Ansökan avser
marklov för anläggande av ny gång- och cykelväg som huvudsakligen kommer att
följa en befintlig gång- och cykelväg. Vägen kommer att anläggas i enlighet med
detaljplan för Brinkvägen som vann laga kraft den 14 mars 2013. Vägen kan också
komma att användas tillfälligt som ersättningsväg under ombyggnation av
Brakmarsvägen för att säkra att genomfart kan ske till Solberga/Bergholm/Raksta.

Upplysning
Åtgärden kräver dispens från strandskyddet.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för
beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då kommunens
dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta utgången av tiden
för överprövning innan åtgärden påbörjas.
Sprängning kräver tillstånd av polismyndigheten.
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Marklovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Ordförandeutlåtande
Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL
(2010:900) samt att godkänna startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av
10 kap. 23 § PBL (2010:900).
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