
ANSÖKAN OM PLANBESKED 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159 

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
samhällsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se 
www.sodertalje.se/gdpr. 

Fastighet (där sökt åtgärd ska utföras)

Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: 

Om sökande är annan än fastighetsägaren, har medgivande erhållits om att ansöka om planbesked: 
 Ja, medgivande från fastighetsägaren bifogas 
 Nej, fastighetsägare får underättas om ansökan av kommunen 

Sökande 

För- och efternamn/företagets namn: Person-/organisationsnummer: 

Gatuadress: Postnummer: Postort: 

Faktureringsadress (om annan än gatuadress): Referens-/projektnummer: 

E-post: Telefon: 

Kontaktperson (om sökande är ett företag): 

Beskriv er förfrågan 

Ansökan avser: 

 Ändring av befintlig plan 

 Upphävande av befintlig plan 

 Upprättande av ny detaljplan 

Ansökans huvudsakliga syfte och ändamål: 

Beskrivning (byggnadsverkets karaktär, användning, utformning och omfattning): 

Bifogade handlingar: 

 Karta med aktuellt område markerat (obligatoriskt) 

 Situationsplan (obligatorisk) 

 Illustrations-/idéskiss 

 Övrigt underlag (trafik- och parkeringslösning, VA-lösning, riskanalys, skiss över utemiljö m.m.) 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Planenheten 
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till:  
sbk.plan@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter: 
08-523 010 00

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
mailto:sbk.plan@sodertalje.se
https://www.sodertalje.se/

	Blanketten skickas till:

	Fastighetsbeteckning: Luna 4, Luna 8 och Luna 9
	Fastighetsägare: KB Luna 8 och 9
	Ja medgivande från fastighetsägaren bifogas: Off
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	Epost: ewert.sjostrand@telge.se
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	Ansökans huvudsakliga syfte och ändamål: Skapa möjligheter att kunna återskapa en kvartersstruktur som kan inrymma sedvanlig centrumverksamhet såsom handel, restauranger, nöjen, kultur, mm samt bostäder, skola, kontor och parkering.  Planansökan berör i huvudsak Luna 8, men kommer också att beröra framförallt Luna 9 och till viss del även Luna 4. Notera även pågående detaljplanearbete för Luna 9 och Luna 1 (annan ägare). 
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