
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 sammanställs alla inkomna 
yttranden i en samrådsredogörelse och planförslaget 
ändras om det bedöms lämpligt. Sedan bereds 
eventuellt en ny möjlighet att kommentera planen 
under den så kallade granskningen. Om inga större 
invändningar mot planen inkommer under samrådet 
finns möjlighet att gå vidare direkt till antagande.  

Tidplan 
Plansamrådet pågår från 15 oktober till 5 november 
2021. Antagandet planeras till första kvartalet 2022. 
Planen vinner laga kraft och blir gällande ungefär en 
månad efter att den antagits om ingen överklagar 
antagande beslutet.

Samrådsutskick om detaljplan för Fagotten 3
Inom Brunnsäng, Södertälje 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fagotten 3. Du som är berörd av planen 
har nu möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Samrådet är det första av tre tillfällen för att lämna 
synpunkter på förslaget. 

En översikt kring planprocessens hållplatser enligt plan- och bygglagen samt det skede denna detaljplan befinner sig i.

Förslaget
Planförslaget med tillhörande handlingar finns på 
kommunens hemsida (www.sodertalje.se/detaljplan/
fagotten).

Det går att skicka efter papperskopior av handlingarna 
genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret 
antingen via e-post sbk.plan@sodertalje.se eller per 
telefon 08-523 010 00 (kommunens växel).

Frågor? 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta 
planarkitekt Alexander Celebioglu, på 
e-post: alexander.celebioglu@sodertalje.se eller 
telefon: 08-523 06 858.
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Syfte med planen
Syftet med denna planändring är främst att 
upphäva fastighetsindelningsbestämmelser 
för del av kvarter Fagotten (fastigheten 
Fagotten 3) och på så sätt möjliggöra en ny 
fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning. 
Fastigheten ska kunna styckas för att inrymma 
ett enbostadshus i Bergviks villaområde.

Fastigheten Fagotten 3 är 3608 kvm stor och är 
bland de största privatägda fastigheterna för 
småhusändamål i området. En avstyckning av 
fastigheten går i linje med gällande stadsplans 
syfte.

Den nya bostaden ska anpassas väl till terrängen
och till den befintliga stadsbilden. För att 
säkerställa att ny bebyggelse anpassas till 
befintligt bestånd krävs ändringar i gällande 
stadsplanens bestämmelser. Av den anledningen 
upprättas en ny plankarta för fastigheten 
och de ändringarna som föreslås redovisas i 
planbeskrivningen.

Planuppdraget har initierats av en ansökan om
avstyckning daterad 2018-10-26. I 
ansökningshandlingarna föreslogs initialt flera 
avstyckningar, men detta har bedömts som 
olämpligt med hänsyn till täthet, angöring, 
dagvattenhantering m.m. Planändringen avser 
därmed att endast möjliggöra en avstyckning.

Sektionsskiss som visar möjlig exploatering med 
souterrängvåning och takkupor. 

Skiss över möjlig bebyggelse och möjlig fastighetsindelning på 1000 kvm.   
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Synpunkter och övrig information som du 
tycker är värdefull för planarbetet skall      
senast den 5 november 2021 ha inkommit till:

Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planenheten 
151 89 Södertälje 
eller till: sbk.plan@sodertalje.se

Hänvisa till ärendet via diarienummer   
SBN-2018-02135. Eventuella synpunkter på 
förslaget lämnas med brev eller e-post.

LÄMNA SYNPUNKTER

Samrådsmöte
På grund av rådande omständigheter med 
anledning av Covid-19 kommer inget fysiskt 
samrådsmöte äga rum. Däremot kommer ett 
digitalt möte ske för intresserade. Under mötet 
finns representanter från Södertälje kommun på 
plats för att svara på frågor.

Möte 1
Tid: 2021-10-29, kl. 10-11
Plats: Digitalt

Möte 1
Tid: 2021-10-29, kl. 17.30-18.30
Plats: Digitalt

Anmäl intresse om deltagande på digitalt 
samrådsmöte genom att skicka ett e-post 
meddelande till alexander.celebioglu@sodertalje.
se senast två dagar innan respektive möte. 
Du kommer därefter att få en länk skickad till 
dig som du kan logga in på under mötestiden. 
Se till att skicka intresseanmälan från den 
e-postadress du vill få länken skickad till.

Flygbild över planområdet. Ungefärlig avgränsning markerad med blå avgränsningslinje. 
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Synpunkter skall ha inkommit senast 5 november till:

sbk.plan@sodertalje.se eller 

Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planenheten 
151 89 Södertälje
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 150 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 290 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Inom fastighet får endast 1 huvudbyggnad uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Inom fastighet får endast 1 komplementbyggnad på högst 40 kvadratmeter uppföras,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Högsta nockhöjd är 4 meter för komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd är 5.2 meter för huvudbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Utformning
f1 Endast friliggande hus som inrymmer högst 1 bostad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast friliggande hus som inrymmer högst 2 bostäder,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Soutterängvåning får uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

15-45 Takvinkeln får vara mellan 15 och 45 grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Endast 10 % av fastighetsarean får hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är förnyad med 5 år,  4 kap. 24 §

Skala: 1:500, A3-format
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Ändring av detaljplan för

Fagotten 3

Beslutsdatum InstansSödertälje kommun Stockholms län

Samrådshandling

Samhällsbyggnadskontoret

Upprättad 2021-09-17 Reviderad

Alexander Celebioglu
Planarkitekt

Sofia Cedergren
Planchef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Utlåtande efter utställning
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OBS! Detta är en förminskad kopia av 
plankartan. Plankartan är i A3-format 
(ca 42 x 29,7 cm). 
Den finns på Södertälje kommuns 
hemsida: 
www.sodertalje.se/detaljplan/fagotten 
och uppsatt i stadshusets reception.
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