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Datum  

2017-02-27  

 

Dnr  

2012-00298-214  

 

Enhet Handläggare 

Samhällsbyggnadskontoret Jenny Åberg 
 

Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för del 
av Brunnsäng 1:1, Brunnsäng, i Södertälje 
Enligt 5 kap. 10 § PBL 
 
Ett förslag till detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 har upprättats ochstadsbyggnads-
nämnden har beslutat att skicka ut förslaget för samråd.  
 
Planens syfte är att förtäta och möjliggöra utbyggnad av bostäder i bostadsområdet 
Brunnsäng, i nordöstra Södertälje. Planförslaget möjliggör för två bostadshus med 

sammanlagt 38 lägenheter. 

Förslaget finns uppsatt på följande platser fram till och med 26 mars 2017:  
Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie öppettider)  
Södertälje kommuns webbplats: www.sodertalje.se/detaljplan/brunnsang/besqab 
 
Planprocess för ärendet 
Den här detaljplanen hanteras i enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 
 

 
Planprocessens olika skeden 

 

Samrådet hålls för att få in synpunkter från boende och verksamma inom och i närheten av 
området samt från myndigheter och andra organisationer som kommunen enligt lag måste 
samråda med. Efter samrådet sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse 
och planförslaget ändras om det bedöms lämpligt.  
Sedan bereds ny möjlighet att kommentera planen under den så kallade granskningen. 
 

Samrådet är det första av två tillfällen då allmänhet, sakägare och remissinstanser kan 
lämna synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under 
plansamråd eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. 
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Du kan skicka efter kopior av handlingarna genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret 
(se kontaktuppgifter nedan). 

 
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och ska senast den 26 
mars 2017 ha inkommit till: 
 

 
Postadress 
Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret - Plan 
151 89 Södertälje 
 

E-postadress 
sbk.plan@sodertalje.se  
 
 
Vid frågor, kontakta: 
Jenny Åberg 
Planarkitekt 
Tel: 08-523 013 07 
E-post: jenny.aberg@sodertalje.se 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 
Jenny Åberg 
Planarkitekt 
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Samrådskrets 
Sakägare enligt fastighetsförteckning för detaljplan del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) 
Berörda sakägare är de som bor eller äger fastigheter, servitut eller liknande inom eller i direkt 
anslutning till planområdet. De personer och organisationer som har fått denna information räknas 
som sakägare i det här ärendet. Fastighetsägare ansvarar för att informera eventuella hyresgäster. 
 

o Länsstyrelsen  
o Lantmäterimyndigheten 
o Sakägare enligt fastighetsförteckning 

- Brunnsäng 1:14 
- Cellon 8 
- Cellon 9 
- Cellon 10 
- Cellon 11 
- Cittran 1 
- Klarinetten 1 
- Klarinetten 2 
- Klarinetten 3 

 
o Kultur- och fritidsnämnden (3 ex) 
o Miljönämnden 
o Äldreomsorgsnämnden 
o Socialnämnden 
o Omsorgsnämnden 
o Tekniska nämnden 
o Utbildningsnämnden 

 
o Telge Nät AB 
o Södertörns Brandförsvarsförbund 
o Kommunala Handikapprådet 
o Kommunala Pensionärsrådet 

 
o Telge Återvinning AB 
o Luftfartsverket 
o TeliaSonera 
o SL / Utredningsavdelningen 
o Villaägareföreningen i Södertälje(2ex) 

 
 


