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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-12-11 

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden (2019-01-01 - 

2022-12-31) 

Detaljplan för Almnäs 5:2 

Diarienummer: SBN-2013-00290 

Fastighet: Almnäs 5:2 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen ”Almnäs 5:2 m fl” vann laga kraft 2016-01-12. 

I plankartan har det nu upptäckts ett fel. På en yta som är planlagd med bestämmelserna CJ1

(Centrum, småindustri, logistik, lager) så har ytan fått färgen grön vilket är fel (se berörd yta 

nedan). Ytan ska ha färgen brun.   

Färgen har varit rätt genom hela planprocessen, det vill säga vid samråd, granskning och 

antagande men i lagakrafthandlingarna är det fel.  

Då bestämmelsen är rätt är det inget rent praktiskt som är fel men med fel färg kan det bli 

onödigt otydligt vid tolkning av planen. Vi vill därför ändra till rätt färg på den berörda ytan. 
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Rättelsen görs i enlighet med 36 § Förvaltningslagen som lyder: ”Ett beslut som innehåller en 

uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något 

annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.” 

Beslutsunderlag 

- Plankarta lagakraft (originalkartan samt kopian) 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Endast administrativa ekonomiska konsekvenser i mycket liten omfattning, Södertälje kommun 

står för dessa.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Samhällsbyggnadskontoret får uppdraget att ändra till rätt färg på plankartan och skapa nya 

lagakrafthandlingar. 

Beslutet ska skickas till 

- SBK - Planenheten/akten 

- SBK - Mark- och exploateringsenheten 

   

 

  

Andreas Klingström Homan Gohari 

Planchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Erik Arnaryd 

Planarkitekt 

Telefon (direkt): 08 5230 24 37 

E-post: erik.arnaryd@sodertalje.se 
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