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Underrättelse om granskning angående förslag till 
detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 (Besqab), i Södertälje  
 
Ett förslag till detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) har upprättats av 
samhällsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget på 
granskning. Under samrådet inkom yttranden från remissinstanser, sakägare och övriga 
berörda. De yttrandena samt kommunens ställningstaganden till det som framförs där går 
att läsa i samrådsredogörelsen som finns på vår hemsida (se länken nedan). Efter samrådet 
har planförslaget reviderats och ställs nu ut för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. 
Planläggning av området innebär en förtätning av staden. Planen strider inte mot gällande 
översiktsplan (ÖP) Framtid Södertälje, 2013 . Planområdet ligger i naturmark som är 
ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området 
som parkområde. Förslaget möjliggör för ett flerbostadshus med sammanlagt 35-40 
lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder till förtätning i stadsdelen 
Brunnsäng. 
 
Du/ni som får det här brevet är antingen en berörd sakägare genom att vara fastighetsägare 
inom eller i anslutning till planområdet eller remissinstans.  
 
Förslaget finns på följande platser fram till och med 24 januari 2020: 

• Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider)  
• Södertälje kommuns webbplats: www.sodertalje.se/detaljplan/brunnsang/besqab 

 
 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/detaljplan/brunnsang/besqab
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Ändringar mellan samråd och granskning 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat förslaget med 
hänsyn till dessa. Ändringar som har gjorts på plankartan är att planområdet har förändrats 
genom mindre utökning i syd- och nordväst medan en mindre minskning i nord- och 
sydöst. En byggrätt för ett bostadshus i norr har tagits bort, det är således endast ett hus nu. 
I övrigt har planbestämmelser ändrats/tillförts gällande parkering, dagvatten, skyddsvärda 
träd, lekplats samt markreservat (gång- och cykel, underjordiska ledningar). Planområdets 
östra gräns har flyttats ut något åt öster och fått utfartsförbud på större del av sträckan. 
Planbeskrivningen förtydligas och justeras även under rubrikerna Planens syfte och 
huvuddrag, Naturmark och friytor, Gator och trafik, Bebyggelse, Teknisk försörjning, 
Genomförande. 

Rätt att överklaga 

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under plansamråd eller granskning kan 
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har synpunkter i ärendet. Hänvisa till ärendet 
via diarienummer 2012-00298. Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller 
e-post och ska senast den 24 januari 2020 ha inkommit till: 

E-postadress: 
sbk.plan@sodertalje.se 

eller 

Postadress: 
Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planenheten 
151 89 Södertälje 

mailto:sbk.plan@sodertalje.se
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Beslut om att anta planförslaget beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden den 24 mars 2020. 
 
Vid frågor om förslaget kontakta 
Erik Arnaryd 
Planarkitekt 
Planenheten 
Erik.arnaryd@sodertalje.se 
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