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Stadsbyggnadsnämnden

Dag och tid

Tisdagen den 19 mars 2019 klockan 18:00

Plats

TKH0371b

Beslutande

Ledamöter Stadsbyggnadsnämnden

Övriga deltagare

Ersättare och insynsplats

Dagordning
Nr

Ärende

1

Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning

2

Delegationer och anmälningsärenden

3

Information från Samhällsutvecklingskontoret
- Information om ny Grönplan

4

Yttrande i ärende P7395-18 till mark- och
miljööverdomstolen/Svea Hovrätt angående beviljat
startbesked på fastigheten

5

Årsredovisning 2018 för stadsbyggnadsnämnden
FÖREDRAGNING

6

Ombudgetering avseende driftsanslag och förändrad
likviditetsplan för investeringar

7

Uppföljning av intern kontrollplan per 31 december 2018 för
stadsbyggnadsnämnden

8

Bokslut 2018 för VA-verksamheten
FÖREDRAGNING

9

Bokslut 2018 för avfallsverksamheten
FÖREDRAGNING

10

Detaljplan för del av fastigheten Tibble 8:16, ny simhall, Täby Godkännande inför antagande
FÖREDRAGNING
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11

Detaljplan för fastigheten Fräsen 2, m.fl, Nytorp - Beslut om
samråd
FÖREDRAGNING

12

Ändring av detaljplan för fastighet Barkborren 5, Tennvägen
15, Skarpäng – beslut om antagande

13

Utökad totalbudget Roslags-Näsby

14

Upphandling av utförandeentreprenad för kommunala
anläggningar till Roslags-Näsby

15

Upphandling av ramavtal beläggningsarbeten

16

Upphandling av ramavtal mark- och anläggningsarbeten

17

Handlingsplan för god ytvattenstatus
FÖREDRAGNING

18

Reviderad namnsättning på del av gatorna i Täby park,
Detaljplan 1 (Hästen 2 m.fl.) och Detaljplan 2 (Viggbyholm
74:35 m.fl.)

19

Begäran av påföljder och ingripanden samt ansökan om
bygglov i efterhand för uppförande av komplementbyggnad
och marklov i efterhand för schaktning på fastigheten

20

Ansökan om utdömande av vite med anledning av
föreläggande 20 juni 2017 § 122 på fastigheten

21

Ansökan om utdömande av vite med anledning av
föreläggande 21 februari 2017 § 43 på fastigheten

22

Begäran om påföljder och ingripanden avseende carport,
stödmur och plank utförda utan lov på fastigheten

23

Föreläggande om att vidta rättelse avseende olovligt uppförd
stödmur och olovligt utförda markåtgärder på fastigheten

24

Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av
elledning på fastigheten
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25

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två
enbostadshus och två komplementbyggnader på fastigheten

26

Begäran av påföljder och ingripanden, förfallet hus på
fastigheten

27

Samhällsutvecklingschefen informerar

Välkommen!
Johan Algernon (M)
Ordförande
Jenny Weister
Nämndsamordnare

Vid förhinder var vänlig meddela nämndsamordnaren på telefon 08-55 55 95 20 eller via
e-post jenny.weister@taby.se

