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Tid och plats för 
sammanträdet 

Måndagen den 23 april 2018 klockan 19:00 

Fullmäktigesalen, Täby kommunhus 
  

Beslutande Se bifogad närvarolista 
  

Övriga deltagare Ekonomichef Ola Fagerstedt, samhällsutvecklingschef Joachim 
Quiding, politisk sekreterare (L) Joel Furvik, kommunikationschef 
Karin Öhlander, ordförande för revisorerna Lars Nordin, vice 
ordförande för revisorerna Ingela Bendrot, kanslichef Maria Victorin, 
kommunjurist Karin Erkenstam och kommunsekreterare Sofia Modin 

  

Paragrafer 32 
  

Justering Måndagen den 23 april 2018, direkt efter sammanträdet 

  
Sekreterare Sofia Modin 

  
Ordförande Torsten Björnsson (M)   

  
    

  
Justerande  Rut Casselbrant  (KD)   Justerande          Janne Boman (S) 

    

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 
 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-23 Överklagandetiden går ut 2018-05-15 

Anslaget sätts upp 2018-04-24 Anslaget tas ned 2018-05-16 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten 

Underskrift Sofia Modin 
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     Dnr KS 2017/129-02 

 

§ 32 

 
Detaljplan för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot 
Vallentuna, del av Roslags-Näsby 2:1 - medgivande till upphävande av del av 
antagandebeslut, mål nr P5696-17 

 
Detaljplanen för dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot 

Vallentuna, del av Roslags-Näsby 2:1 är överklagad. Överklagandet inkom till Nacka 

tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, den 9 oktober 2017. Överklagandet innebär 

sammanfattningsvis att fastighetsägaren till Miklagård 143 begär att det permanenta 

markintrång från järnväg som möjliggörs genom detaljplanen tas bort. 

 

Sedan överklagandet av detaljplanen inlämnades, har nya omständigheter framkommit 

angående motsvarande markintrång i järnvägsplanen, som innebär att intrånget tas 

bort i den planen. Planen avses att fastställas under vecka 14. Då det permanenta 

markintrånget avseende Miklagård 143, enligt förslag, ska tas ur järnvägsplanen borde 

samma markintrång tas ur detaljplanen. Det sker lämpligen genom att detaljplanen 

upphävs inom Miklagård 143. Om kommunen medger att mark- och miljödomstolen 

ändrar kommunfullmäktiges antagandebeslut så att detaljplanen upphävs inom 

Miklagård 143 kan domstolen godta förslaget och detaljplanen vinna laga kraft. 

 

Samhällsutvecklingskontoret har lämnat tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2018.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 april 2018, § 49. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 13 kap 17 § 2 st plan- och 

bygglagen medge att mark- och miljödomstolen ändrar kommunfullmäktiges 

antagandebeslut den 4 september 2017 (§ 78) så att yta som rödrastrerats i 

bilaga 1 till tjänsteutlåtande den 28 mars 2018 ska utgå från detaljplan för 

dubbelspår Roslagsbanan Täby kyrkby till kommungräns mot Vallentuna, del av 

Roslags-Näsby 2:1.  

 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 _______________ 

Expedierat: SAM

 


