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PROTOKOLL
2020-11-02

TAB
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KS 2020/233-20

§ 208 Detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5 och Såsta 3:7, Såsta beslut om antagande
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bebyggelse i nordvästra delen av
fastigheten Såsta 3:5. Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och
konferensverksamheten som finns inom fastigheten. Detaljplanen skyddar den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom fastigheten samt kulturmiljö och
landskapsbild. Detaljplanen kommer även bekräfta befintlig markanvändning för
bostäder inom fastigheten Såsta 3:7.
Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och
miljöfrågorna redovisas i planbeskrivningen. Planen överensstämmer med kommunens
översiktsplan.
Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 15 september
2020, § 132 .

Planarbetet genomförs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari

2015.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den

22

oktober 2020,

§ 135.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detaljplan för Såsta 3:5 och Såsta 3:7 inom
kommundelen Såsta i Täby kommun.
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-02

Överklagandetiden går ut

2020-12-03

Anslaget sätts upp

2020-11-12

Anslaget tas ned
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Underrättelse om antagande

1(2)

med information om hur man
överklagar

TÄBYC,

2020-11-12
Dnr SBN 2019/82-20

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Plan- och exploateringsenheten
Anna Björneheim

Detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5 och Såsta 3:7, Såsta i
Täby kommun
Kommunfullmäktige har 2020-11-02 § 208 beslutat anta detaljplan för fastigheterna
Såsta 3:5 och Såsta 3:7, Såsta.
Kommunfullmäktiges beslut tillkännages genom att anslås på kommunens digitala anslagstavla.
Om ni inte är nöjd med beslutet kan ni överklaga beslutet skriftligt hos mark- och
miljödomstolen
Överklagandet skall ställas till mark- och miljödomstolen, men skall skickas till:
Kommunstyrelsen
Att: Anna Björneheim
Samhällsutvecklingskontoret
183 80 TÄBY
För att ert överklagande skall kunna prövas måste det ha kommit in till kommunen inom tre
veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla.
Anslagsdatum: 2020-11-12
Överklagandet ska vara skriftligt.
Enligt Plan- och bygglagen kap . 13 11 § får beslutet överklagas av den som senast under
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om
planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga.
Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange vilket planområde som avses (se rubriken).
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga
handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Underteckna skrivelsen och uppge namn (med förtydligande), postadress och telefonnummer.
Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om
något är oklart kan Ni vända Er till Samhällsutvecklingskontoret i kommunen.
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Dnr SBN 2019/82-20

Samhällsutvecklingskontoret
Plan- och exploateringsavdelningen

Anna Björneheim
Plankoordinator
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