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PROTOKOLLTÄBYO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 55 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning 

Stadsbyggnadsnämnden utser Steven Jörsäter (SD) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll fredag den 17 juni 2022. 

En informationspunkt läggs till under punkt 4 - Planprogram för Täby kyrkby centrum. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner justerare och dagordning enligt ovan. 

just.sign: ..... ~ .... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/16-29 

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning och protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

• Fö1teckning enligt delegationsbeslut daterad 2022-06-03 

• Förteckning enligt delegationsbeslut bygglov m.m. del 1 daterad 2022-05-02 

• Förteckning enligt delegationsbeslut bygglov m.m. del 2 daterad 2022-05-23 

• Protokoll namn- och skönhetsrådet (NSR) 2022-05-05 §§12-21 

• Protokoll miljö-,drift- och trafiksäkerhetsutskottet (MDT) 2022-06-01 §§ 53-61 

• Protokoll lov-och tillsynsutskottet (LTU) 2022-05-10 §§ 39-46 

• Protokoll lov- och tillsynsutskottet (LTU) 2022-05-31 §§ 47-56 

~-, 
ordf.sign : ...... .,~.... . just.sign: ...... CJ········ 

(_,/ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-06-14 

STADS BYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/16-29 

§ 57 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över inkomna skrivelser daterad 2022-06-03 

° Förteckning över inkomna skrivelser bygglov m.m. del 1 daterad 2022-05-02 

• Förteckning över inkomna skrivelser bygglov m.m. del 2 daterad 2022-05-22 

~ ord f.sign ..... .,.. .. .. .,... ..... ....... . just.sign: ... -&-... ........ 
....... ,' 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 58 Information från samhällsutvecklingskontoret 

• Statusrapporter 
• Information om trafiksituationen vid kvarteret strömmingen 
• Planprogram för Täby kyrkby centrum 

ordf.sign: .... ,$.... just.sign: ..z25............ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/308-04 

§ 59 Ekonomisk rapport per maj 2022 med årsprognos för 
stadsbyggnads nämnden 

För år 2022 prognostiserar nämndens verksamheter 1,5 mnkr sämre än budget. 
Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till 
de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör 
fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna 
prognostiserar en negativ awikelse med 

2,0 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och 
småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse 
med 0,5 mnkr. 

Årets investeringar prognostiseras till 424,1 mnkr vilket är enligt budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Ekonomisk rapport per maj 2022 med 
årsprognos.för stadsbyggnadsnämnden daterad den 1 juni 2022 

Expedieras: 

Controller ,Johan Berglund 

just.sign: .... .. ~ .. . 
..:::...--
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TÄBYC, PROTOKOLL 
2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/165-02 

§ 60 Förslag till verksamhetsplan 2023 

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och 
planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är 
kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges 
utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de 
kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt 
investeringsplan för åren 2023-2025. 

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin 
del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen 
ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende 
Förslag till verksamhetsplan 2023, daterat den 9 maj 2022 och överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Janne Boman (S) Michael Lundahl (S) och Steven 
Jörsäter (SD) inte deltar i beslutet. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Controllerchef Anna Hellberg 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2020/125-20 

§ 61 Detaljplan för Hingsten 1, Kemistvägen 1B, Täby centrum - Beslut om 
granskning 

Förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Hingsten 1. Planens syfte är att 
komplettera fastigheten med ett nytt vård- och omsorgsboende samt trygghetsbostäder. 
Den befintliga kontorsbyggnaden bekräftas i sin nuvarande utformning. 

I arbetet med planförslaget har särskild uppmärksamhet ägnats åt frågor kopplade till 
gestaltning av ny bebyggelse, naturvärden kring de biotopskyddade alleträden samt 
dagvatten-, risker- och trafikfrågor. 

Planförslaget överensstämmer med inriktningen för området i Översiktsplan Täby 2050 

- Staden på landet samt fördjupning av översiktsplanen för Täby stadskärna 2050. 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och miljöfrågorna är 
redovisade i planbeskrivningen. 

Förslaget bekostas i sin helhet av exploatören och därmed förväntas inga kostnader 
belasta kommunen. 

Detaljplanen har tagits fram med processen för standardförfarande i enlighet med plan
och bygglag (2010:900) s kap. 7 §. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2021, § 123, att sända ut planförslaget 
på samråd. Inkomna synpunkter finns behandlade i samrådsredogörelse daterad den 23 

maj 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för fastigheten Hingsten 
1 inom kommundelen Täby centrum i Täby kommun för granskning. 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras: 

Planhandläggare Robert Nilsson 

Plankoordinator Anna Björneheim för vidare expediering 
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PROTOKOLLTÄBY O 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2015/382-20 

§ 62 Detaljplan för Löttinge 9:12 och del av 9:21, Löttingelundsvägen 92, 
Löttingelund - Beslut om granskning 

Planförslaget möjliggör ca 20 bostäder i mindre tlerbostadshus av radhuskaraktär i 2-3 

våningar inom fastigheten Löttinge 9:12 och del av Löttinge 9:21. Positivt planbesked för 
utveckling av fastigheterna meddelades av kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad 
och miljö den 2 mars 2015, § 12. Stadsbyggnadsnämnden godkände start-PM för 
detaljplanen den 12 februari 2019, § 27. Samrådet genomfördes under perioden 12 maj 
2020 - 4 juni 2020. Efter samrådet har planförslaget reviderats för att tydligare anpassas 
mot omgivande bebyggelse. Namn- och skönhetsrådet tillstyrkte bebyggelseförslaget den 
28 januari 2021, § 4. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan upprättades i samband med planbeskedet. 
Det bedömdes då att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den meningen som avses i plan- och bygglagen samt miljöbalken. 
Miljöfrågorna redovisas i planbeskrivningen. 

Detaljplanen har tagits fram med processen för standardförfarande i enlighet med plan
och bygglag (2010:900) 5 kap. 7 §. 

Utifrån nu kända förutsättningar kommer genomförandet av detaljplanen inte medföra 
några kostnader för Täby kommun. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Löttinge 9:12 och del 
av 9:21 inom kommundelen Löttingelund i Täby kommun för granskning. 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Expedieras: 

Plankoordinator Anna Björneheim för vidare expediering till parterna. 

ordf.sign: ..... ~ ........ jusl.sign: .... ~ .... .. ...... . 
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PROTOKOLLTÄBY~ 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/162-25 

§ 63 Genomförandebeslut för fortsatt utveckling inom område 1 och 2, 
Täby park 

Täby park är en ny stadsdel i centrala Täby. Totalt beräknas den nya stadsdelen rymma 
minst 6 ooo nya bostäder och 4 ooo - 5 ooo nya arbetsplatser. Kommunfullmäktige har 
den 2 november 2015, § 146, beslutat om ett planprogram för Täby park som beskriver 
helheten och ligger till grund för projektets fortsatta planering. Planering och utbyggnad 
av Täby park sker i etapper. Detaljplaner för utveckling inom område 1 och 2 vann laga 
kraft den 15 januari 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 119, om en delprojektbudget för 
fortsatt utveckling inom projekt Täby park. Budgeten avsåg medel för att under åren 
2018-2020 dels genomföra utbyggnation av allmän plats inom område 1 och 2, dels 
fortsätta planering inom resterande Täby park. 

På grund av en viss tidsförskjutning inom projektet har medel som inte förbrukats under 
åren 2018-2020 överförts till år 2021 genom ombudgetering i ordinarie budgetprocess. 
Beslutade investeringsmedel bedöms emellertid inte vara tillräckliga för fortsatt 
utbyggnad inom område 1 och 2 under hela år 2022 och framåt. För att slutföra 
utbyggnaden av allmän plats inom område 1 och 2 föreslås ett nytt genomförandebeslut 
med en investeringsbudget om 117 mnkr fördelade under åren 2022-2024. Sammantaget 
innebär det att budget för område 1 och 2 uppgår till 389 mnkr. Detta är även inarbetat i 
förslag till verksamhetsplan 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2022. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget beslutsförslag och Steven Jörsäters, (SD) avslagsyrkande 
under proposition och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Forts§ 63 



13 

PROTOKOLLTÄBVO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Forts§ 63 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

Komniunfullmäktige beslutar att godkänna en investeringsbudget på 
117 mnkr för att färdigställa byggnation av allmän plats inom område 1 och 2 i Täby park, 
enligt tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2022 

Reservation 

Steven Jörsäter (SD) reserverar sig mot beslutet (se bilaga). 

Expedieras: 

Projektchef Täby park Signe Wernberg för vidare expediering till berörda parter. 



BHag 
TIiihör SBN:a beslut 

§ /z3 

Stadsbyggnadsnämnden RESERVATION 
2022-06-14 

Punkt 9 Genomförandebeslut för fortsatt utveckling 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot det föreslagna genomförandebeslutet 

Vi vänder oss inte emot färdigställande av allmän plats inom Täby Park. Men vi anser att 
detta måste ske inom den budget som tidigare har anslagits. Vi anser vidare att det är farligt 
att kommunen, särskilt i inflationstider, lättvindigt accepterar kostnadsökningar inom 
beslutade projekt. 

Vi reserverar oss därför mot förslaget till nytt genomförandebeslut. 

För sverigedemokraterna 

cM_ · 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/161-25 

§ 64 lnriktningsbeslut för fortsatt utveckling inom område 4, Täby park 

Täby park är en ny stadsdel i centrala Täby. Totalt beräknas den nya stadsdelen rymma 
minst 6 ooo nya bostäder och 4 ooo - 5 ooo nya arbetsplatser. Kommunfullmäktige har 
den 2 november 2015, § 146, beslutat om ett planprogram för Täby park som beskriver 
helheten och ligger till grund för projektets fortsatta planering. Planering och utbyggnad 
av Täby park sker i etapper. Detaljplaner för utveckling inom område 1 och 2 vann laga 
kraft den 15 januari 2018. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna start-PM för detaljplan för utveckling 
inom område 18 maj 2021, § 69. Område 4 föreslås omfatta delar av stadsgatan 
Boulevarden, 6-8 kvarter i en kvartersstruktur samt torget i stadsparkens mitt. 
Delprojektet beräknas pågå till ca år 2033. Inför fortsatt utveckling under år 2022 behövs 
ett inriktningsbeslut för utveckling inom område 4. Sammanlagt finns ett behov av ca 98 
mnkr i investeringsmedel. Budgeten är osäker eftersom den är framtagen i ett tidigt 
skede. Utgifterna för framtagande av detaljplanen bekostas i sin helhet av exploatören. 

Investeringsmedel för utveckling inom område 4 i enlighet med detta tjänsteutlåtande 
finns med i förslag till verksamhetsplan 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2022. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnärnnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget beslutsförslag och Steven Jörsäters (SD) avslagsyrkande 
under proposition och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Forts§ 64 

-~ 
ordf.sign: .... ~ ---

just.sign: ....v··········· 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Forts§ 64 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenjöreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en investeringsbudget på 
98 mnkr för att möjliggöra utveckling inom område 4 i Täby park, enligt tjänsteutlåtande 
daterat den 19 maj 2022. 

Reservation 

Steven Jörsäter (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Projektchef Täby park Signe Wemberg för vidare expediering till berörda parter. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-06-14 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/141 -00 

§ 65 Sammanträdesdagar för stads byggnadsnämnden år 2023 

Veckodag för stadsbyggnadsnämndens sammanträden år 2023 föreslås vara tisdagar med 
undantag för sammanträdet den 20 april. 

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder normalt kl.18.00 om inget annat anges i 
respektive kallelse. 

Sammanträdesdagarna har förlagts med hänsyn till budgetprocessen, skolloven, 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens föreslagna sammanträdesdagar. 

Vären 2023 Hösten 2023 

10 januari 29 augusti 

7februari 19 september 

14 mars 17 oktober 

20 april (torsdag) 14 november 

23maj 5 december 

13juni 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stads byggnadsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2023 i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2022. 

Expedieras: 

Nämndsamordnare Annelie Larsson 

just.sign: ... ~ ~···----··· ······· -

https://kl.18.00
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PROTOKOLLTÄBYU 2022-06-14 

Vissa personuppgifter i detta 
protokoll publiceras inte på internet 
till följd av dataskyddsförordningens STADS BYGGNADSNÄMNDEN 
regler. 

Dnr BN 2021-000603 

§ 66 Begäran om påföljder och ingripanden mot 
utan lov i tvåbostadshus på fastigheten 

Ärendet rör tillsyn på fastigheten-■ som är en bostadsfastighet med ett 
tvåbostadshus. Av uppgifterna från fastighetsägaren och observationerna vid ett 
tillsynsbesök framgår att fastigheten till största delen används som övernattningsrum, 
förråd och kontor för ett företag, vilket är andra ändamål än bostadsändamål som 
detaljplanen föreskriver. Denna ändrade användning strider därmed mot detaljplanen 
och de tidigare bygglov som har beviljats för fastigheten. Det är osannolikt att bygglov 
kommer att kunna ges för den ändrade användningen. Byggnadsnämnden ska i sådana 
fall inte utfärda ett lovföreläggande. 

Överträdelserna är sådana som stadsbyggnadsnämnden normalt ska ta ut en 
byggsanktionsavgift för. Eftersom de har skett för mer än fem år sedan och 
fastighetsägaren inte har beretts tillfälle att yttra sig över saken ska någon 
byggsanktionsavgift dock inte tas ut i detta fall. 

Det har inte förflutit mer än tio år sedan överträdelsen. Fastighetsägaren ska därför 
föreläggas att vidta rättelse genom att upphöra med användningen av fastigheten för 
andra ändamål än bostadsändamål och föreläggandet ska förenas med vite. 

Lov- och tillsynsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj 2022, § 

51. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 19 §plan-och bygglagen 

(2010:900) förelägga ägaren till fastigheten-■ 
, att senast en månad från att beslutet har vunnit laga kraft 

säkerställa att användningen av fastigheten för andra ändamål än bostadsändamål 

upphör. 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 37 §plan-och bygglagen 

(2010:900) förpliktiga -•att utge löpande vite 
om 200 ooo (tvåhundratusen) kronor för varje period av sex månader räknat från 
och med den ovan angivna tidpunkten som åtgärderna inte har vidtagits. 

3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta de bilagda beslutsskälen som sina. 

Expedieras: Bygglovsenheten, för vidare expediering till parterna. 
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§ 67 Begäran av påföljder och ingripanden mot åtgärd utförd utan lov på 
fastigheten 

Stadsbyggnadsnämnden har i beslut § 105 från den 9 juni 2020 tagit ställning till 
komplementbyggnadens och murarnas förenlighet med plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL och ingripit genom att utfärda ett föreläggande och ta ut en byggsanktionsavgift. Det 
nämnden nu har att ta ställning till är frågan om ytterligare ingripanden ska ske. 

Eftersom en byggsanktionsavgift har beslutats för överträdelserna och den avgiftsskyldige 
därefter inte har vidtagit rättelse ska stadsbyggnadsnämnden enligt bygglovsenhetens 
bedömning ta ut en ny avgift med dubbla de belopp som togs ut senast, vilka var 12 062 

kronor och 4 966 kronor. 

Lov- och tillsynsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj 2022, § 

50. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 51 §plan-och bygglagen 
(2010:900), att ta ut en byggsanktionsavgift om 24 124 kronor av fastighetsägaren 

komplementbyggnaden. 
- för den olovligt uppförda 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), att ta ut en byggsanktionsavgift om 9 932 kronor av fastighetsägaren 

ör de olovligt uppförda 
murarna. 

3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta de bilagda beslutsskälen som sina. 

Expedieras: 

Bygglovsenheten, för vidare expediering till parterna. 

......~ ·· ·just.sign: ...,c ~· 
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§ 68 Samhällsutvecklingschefen informerar 

Samhällsutvecklingschef Jenny Gibson informerar om genomförda och kommande 
upphandlingar. 

Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med kontaktcenter identifierat och 
genomfört förbättringar i såväl felanmälansprocessen som våra tekniska lösningar. 
Merparten av dessa kommer att lanseras i höst men redan nu har det genomförts några 
mindre förändringar i appen. 

Nu är sista veckan att nominera till stadsbyggnadspriset. Efter det kommer en jury att 
välja ut vilka nomineringar som kommer att gå vidare till omröstningen där allmänheten 
får rösta om vem som ska tilldelas 2022 års stadsbyggnadspris. 

Ordförande tackar för den här terminen och önskar alla en glad sommar! 


