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Stadsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Dag och tid Tisdagen den 11 december 2018 klockan 18:00 

Plats Restaurang Triften, Stockholmsvägen 114, Täby 

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 
• Statusrapporter 
• Presentation av konstprogrammet för biblioteksgången 
• Presentation av konstprogrammet för Täby simhall 
• Rapport från visionsworkshop inför arkitekttävling 

Europan inom strukturplanearbete för Arninge-Ullna 

  

4 Upphandling av ramavtal avseende schakt- och lastbilstjänster 
samt material och tippning 
OMEDELBAR JUSTERING 

  

5 Grunder för överklagande av mark- och miljödomstolens dom 
2018-11-13, mål nr P 1665-18, angående bygglov för utvändig 
ändring av enbostadshus på fastigheten   
OMEDELBAR JUSTERING 

  

6 Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga 
och flotte samt anläggning av väg och upprustning av badplats 
på fastigheten  
OMEDELBAR JUSTERING 

  

7 Ekonomisk rapport per november 2018 för 
stadsbyggnadsnämnden 
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8 Intern kontrollplan 2019 för stadsbyggnadsnämnden   

9 Årsbudget 2019 för stadsbyggnadsnämnden   

10 Svar på motion Angående trafikplan för Täby kommun   

11 Detaljplan för fastigheten Markan 1, Hägernäs strand - 
godkännande av information i start-PM 

  

12 Detaljplan för fastigheten Tornugglan 1, Näsbypark - 
godkännande av information i start-PM 
FÖREDRAGNING 10 min 

  

13 Anta SKL:s handbok Arbete på väg att gälla i Täby kommun   

14 Ny Teknisk handbok - Täby kommun   

15 Övertagande av pumpanläggningar i Hägernäs strand   

16 Förstudie för restaurering av Hagbyån   

17 Anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall   

18 Ansökan om strandsskyddsdispens för markkabel på 
fastigheterna  

  

19 Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av 
elledning på fastigheten  

  

20 Ansökan om bygglov för murar och tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten  

  

21 Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till 
bostad på fastigheten  

  

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

  

23 Tillsyn och byggsanktionsavgift gällande mur och 
markåtgärder på fastigheten  

  

24 Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförande 
av brygga på fastigheten  
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25 Ansökan om utdömande av vite med anledning av 
föreläggande 20 juni 2017 § 122 på fastigheten  

  

26 Påföljder och ingripanden, avvikelse från meddelat lov på 
fastigheten  

  

27 Ansökan om utdömande av vite med anledning av 
stadsbyggnadsnämnden i Täby kommuns beslut om 
föreläggande av den 21 juni 2016, § 107, avseende rivning av 
mur och återställande av marknivåer på fastigheten  

  

28 Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av bullerplank 
på fastigheten  

  

29 Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av plank på 
fastigheten  

  

30 Begäran av påföljder och ingripanden, åtgärd utförd utan lov, 
uppförande av industribyggnad på fastigheten  

  

31 Ansökan om strandskyddsdispens samt förhandsbesked för 
uppförande av enbostadshus på fastigheten  

  

32 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 


