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Varför har man samråd?
Ett samråd syftar till att få in synpunkter och 
kunskap från boende och verksamma inom och 
i närheten av planområdet. Efteråt sammnställs 
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. 

Den kommunala planprocessen
Kommunen är ansvarig för att det finns en 
övergripande planering som beskriver hur marken 
inom kommunen är tänkt att användas. Det 
kan handla om var det är lämpligt att bygga nya 
bostäder, handelsområden eller var det behövs nya 
vägar eller mer utbyggd offentlig service. Allt för att 
på ett bra och effektivt sätt använda den mark som 
finns inom kommunens gränser, oavsett om den är 
privatägd eller kommunalägd.

Tidplan
Samrådet pågår till 10 juni 2022. Planprogrammet 
planeras godkännas under fjärde kvartalet 2023. 
Därefter påbörjas detaljplanearbete.

Hur lämnar jag mina synpunkter?
Synpunkter och övrig information som du tycker 
är värdefull för programarbetet skall senast den 10 
juni 2022 ha inkommit till:

Vad är ett samrådsutskick?
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett planprogram för Södertuna inom Järna kommundel i 
Södertälje kommun. Du som är berörd av planen har nu möjlighet att komma med synpunkter på 
förslaget.

Södertälje kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Planenheten

151 89 Södertälje  

eller till: sbk.plan@sodertalje.se

Du kan ta del av planförslaget i sin helhet på vår 
hemsida (https://www.sodertalje.se/sodertuna). 
Där finns också alla programhandlingar att 
ladda ner. Alternativt kan du hitta förslaget 
uppsatt fram till den 10 juni 2022 i Stadshuset på 
Nyköpingsgatan 26 under ordinarie öppettider.

Samrådsmöte 
Du är välkommen att ställa frågor och få veta 
mer om programmet under samrådsmöte som 
kommer hållas den 25 april i Eneskolans matsal 
på Mölnbovägen 25 och 5 maj i Stadshuset på 
Nyköpingsvägen 26 mellan kl. 18:00 - 20:00 . Under 
mötet kommer representanter från Södertälje 
kommun och politiker finnas på plats för att svara 
på frågor och lyssna på synpunkter som kommer 
upp. 

Fler frågor?  
Om du har fler frågor är du välkommen att 
kontakta planarkitekt Olga Hanelis, på e-post: 
olga.hanelis@sodertalje.se eller telefon 08-523 
07173. 
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Samråd om planprogram för Södertu-
na inom Järna kommundel i Södertälje 
kommun.

Syftet med Planprogrammet 

Syftet med planprogrammet är att utreda 
förutsättningar för ett hållbart verksamhetsområde 
och att föra en tidig dialog med berörda 
myndigheter, intressenter, medborgare och berörda 
fastighetsägare. 

Visionen för Södertuna är ett klimat- och 
miljösmart logistiknav som gynnar lokal ekonomi 
och utveckling, skapar plats för arbete och 
rekreation. Södertuna planeras vara en port till 
hållbara Södertälje. 

Planprogrammet ska ge förslag till ny 
markanvändning med bebyggelse- och gata/
vägstruktur samt övergripande behandla 
konsekvenser av programmets genomförande 
såsom teknisk försörjning, konsekvenser för miljön 
samt sociala och ekonomiska konsekvenser.

Huvuddragen i förslaget

Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort 
med omgivning, antagen av Kommunfullmäktige 
2014-06-16, beskrivs området som lämpligt för 
utveckling av ett större verksamhetsområde. 
Södertuna verksamhetsområde föreslås för att 
möjliggöra fler verksamheter på platsen. 

Området är strategiskt placerat vid 
motorvägsavfarten Järna trafikplats och avgränsas 
i öster av motorvägen E4 och i väster av Västra 
stambanan, spårkorridoren för den planerade 
höghastighetsjärnvägen Ostlänken löper genom 
programområdet.

Många företag i Stockholmstrakten söker idag nya 
lokaliseringar utanför Stockholms centrala delar 
eftersom det finns begränsade möjligheter till 
exploatering inom Stockholmsområdet. 

Behovet av verksamhetsmark inom Södertälje 
Kommun är stort då många av företagen inom 
kommunen expanderar. Även stora internationella 
företag inom Södertälje kommun håller på att växa 
och behöver ny verksamhetsmark. 

Möjligheter till annonsering av verksamheterna 
mot motorvägen finns i de norra delarna. 
Vyer från Järnaslätten i söder är känslig ur 
kulturmiljösynpunkt och är ett riksintresse och 
därför bör ny bebyggelse anpassas för att inte skada 
landskapsbilden.

Gällande detaljplaner

    NUMMER  NAMN

A) 0181K-P987C   Södertuna arbetsområde

B) 0181K-P898B   Verkstaden mm

C) 0181K-P564C   Tuna industriområde

D) 0181K-P1056C   Rymdhunden mm
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Programkarta


