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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2019-01-25 

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden 

Planbesked för Brunnsäng 1:1 (Brunnsängskolan) 

Diarienummer: SBN-2018-02040 

Fastighet: Brunnsäng 1:1 

Sammanfattning av ärendet 

Telge Fastigheter ansöker om ändrad markanvändning för att möjliggöra för en avlämningsyta 

till Brunnsängsskolan. Idag finns det ingen avlämningsplats. Parkeringsytan räcker inte till för 

vändning m.m. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inleds för Brunnsäng 1:1 

(Brunsängsskolan). Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2020. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan om planbesked inkommen 2018-10-11 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-25 (denna handling) 

Ärendet 

Telge Fastigheter ansöker om ändrad markanvändning för att möjliggöra för en avlämningsyta 

till Brunnsängsskolan. Finns ingen avlämningsplats idag. Befintlig parkeringsyta räcker inte till 

för vändning m.m. 

 
Ansökan om planbesked – skiss på föreslagen avlämningsplats. 

Ytan omfattas av detaljplan från 1995 som anger idrott och prickmark för området. 

I en ansökan om planbesked gör kommunen en bedömning av förslaget och meddelar om man 

avser att inleda arbetet med att upprätta en detaljplan. Samhällsbyggnadskontoret prövar om de 

föreslagna åtgärderna är lämpliga enligt gällande lagar och regler, samt tar hänsyn till kända 

risker. Kontoret bedömer också om förslaget överensstämmer med kommunens ambitioner och 

riktlinjer enligt gällande översiktsplan och andra vägledande styrdokument. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

En avlämningsplats till skolan behövs och föreslagen yta anses vara en lämplig lösning på 

problemet. Den föreslagna ytan korsas däremot av ett flertal ledningar som behöver undersökas 

noggrant och skyddas i en ändring av detaljplan. Det kan även finnas äldre träd som har 

naturvärden som behöver inventeras. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inför planarbetet upprättas ett plankostnadsavtal där sökande står för de kostnader som är 

förenliga med planläggningen. 
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Samhällsbyggnadskontorets förslag till nämnden 

1. Kommunen avser att inleda planläggning för Brunnsäng 1:1 (Brunnsängskolan). 

Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2020. 

2. Avgiften för planbeskedet är 9 000 kr enligt plantaxa för 2018. Faktura på avgiften 

skickas separat. 

Beslutet ska skickas till 

SBK-plan/akten 

Sökande 

   

 

  

Andreas Klingström Homan Gohari 

Planchef Samhällsbyggnadsdirektör 

 

 

Handläggare: 

Tijana Nikolic 

 

Telefon (direkt): 08-523 042 21 

E-post: tijana.nikolic@sodertalje.se 
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