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BREV
2017-04-28 | Dnr: 2015-01738-214
Samhällsbyggnadskontoret

Inbjudan till samråd om detaljplan för del av Pyramiden
20, Norra delen av Stadskärnan i Södertälje
Ett förslag till detaljplan för Pyramiden 20 har upprättats och stadsbyggnadsnämnden har
beslutat att skicka ut förslaget för samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för hotelloch konferensverksamhet inom planområdet. Detaljplanen innebär en varsam, invändig
ombyggnation av befintlig bebyggelse på fastigheten som idag består av AstraZenecas gamla
huvudkontor.
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 uppsatt fram till den 4 juni 2017 i Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie
öppettider). Alternativt kan man hitta förslaget på kommunenes webbplats:
sodertalje.se/detaljplan/pyramiden20
Planprocess för ärendet

Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglag (2010:900) i sin lydelse från 2 januari 2015,
genom standardförfarande (PBL 5 kap. 7§).
Om detaljplanen godkänns av samrådskretsen i samrådet, förenklas förfarandet och genomförs
enligt begränsat standardförfarande. Underrättelse och granskning kommer att undvaras och
planförslaget kan antas direkt.
Detaljplanen anses godkänd av samrådskretsen, när hela samrådskretsen kommit med ett
skriftligt godkännande. Kontakta därför samhällsbyggnadskontoret om du har
synpunkter i ärendet eller om du vill godkänna detaljplanen, via mail till
sbk.plan@sodertalje.se eller med post. Hänvisa till ärendet via diarienummer
2015-01738-214.
Standardförfarande

Begränsat standardförfarande

Campusgatan 26

Tfn 08-523 010 00
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Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under plansamråd eller granskning kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Det går att skicka efter kopior av handlingarna genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret
antingen via mail sbk.plan@sodertalje.se eller per telefon 08-523 010 00 (kommunens växel).
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och ska senast den 4 Juni
2017 ha inkommit till:
E-postadress

sbk.plan@sodertalje.se
Postadress

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
151 89 Södertälje
Vid frågor om förslaget kontakta

Vid allmänna frågor kontakta kommunens växel: 08-523 010 00.
Ansvarig handläggare: Elanor Holm, Planarkitekt, elanor.holm@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar
Elanor Holm
Planarkitekt
Planenheten
elanor.holm@sodertalje.se
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Samrådskrets
Berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen
Fastigheter inom planområdet

Pyramiden 20
Fastigheter utanför området

Kitteln 2
Separatorn 14
Sländan 6

Tälje 1:1
Sländan 7
Pyramiden 18

Remissinstanser

Länsstyrelsen Stockholm
Lantmäterimyndigheten
Kultur- och fritidsnämnden
Telge Återvinning AB
Södertörns Brandförsvarsförbund
Kultur- och fritidsnämnden

Telge Nät AB
TeliaSonera
Miljönämnden
Sjöfartsverket Södertälje
Centrumförening
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