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Inledning 
Tidigare Beslut i ärendet 

Nämnd Beslut Beslutsdatum 

Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag 2019-01-29 

Stadsbyggnadsnämnden Samråd 2019-01-29 

Stadsbyggnadsnämnden Granskning 2019-08-20 

Stadsbyggnadsnämnden Förnyad granskning 2022-06-14 

 

Hur granskningen bedrivits 
Detaljplanen har under tiden 2022-06-27 till 2022-08-01 varit utsänd på förnyad granskning. 
Handlingar har funnits tillgängliga i stadshusets entré, stadsbiblioteket och även på kommunens 
hemsida. Berörda fastighetsägare, sakägare och remissinstanser har blivit informerade om 
granskningstillfället via post eller e-post. Yttrandena i sin helhet finns att tillgå genom att kontakta 
samhällsbyggnadskontoret. Utlåtande för tidigare granskning finns att ta del av i separat dokument. 
De ändringar som gjorts från tidigare granskning är följande: 

- Planområdets avgränsning har justerats. 
- Förfarande har ändrats från ändring av detaljplan till ny detaljplan. 

  

Ändringar efter förnyad granskning (2022) 
Plankartan har kompletterats enligt följande: 

- Koordinatangivelser för (y) som saknades i granskningshandlingen har nu införts i 
plankartan. 

- Användningsgränsen i bestämmelseförteckningen har tagits bort då den ersatts av 
planområdesgräns i plankartan. 

- Planområdesgränsens snitt har ändrats utefter Boverkets rekommendationer. 
 

Planbeskrivningen kompletteras med detaljer enligt följande:  
- Bestämmelsen ”n1” (sida 14 och 15) i planbeskrivningen har ersatts med ”n” i enlighet med 

plankartan. 
- Ett stycke under kapitlet för huvudmannaskap (sida 18) gällande huvudman för vägarna 

utanför planområdet har tagits bort i enlighet med Lantmäteriets synpunkter. 
- Ett stycke under genomförande (sida 19) har lagts till gällande markingrepp och 

fjärrvärmeledningar. 
- Ett stycke om lämplig markbeläggning på Glasberga 1:18 har förtydligats utifrån 

tillgänglighetsutlåtandet.  
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Inkomna yttranden 
Nr Yttranden med synpunkter Yttranden utan synpunkter 

1. Lantmäterimyndigheten  

2. Telge nät och Telge Återvinning  

3. Glasberga 1:19  

4. Brf. Glasberga gårdar & Glasberget Höjden   

-  Södertörns Brandförsvarsförbund 

-  Länsstyrelsen 

-  Skanova  

-  Trafikförvaltningen Region Stockholm 

-  Postnord AB 

  Kultur -och fritidskontoret 

 

Statliga verk, regionala instanser och övriga remissinstanser 

1. Lantmäterimyndigheten 
Yttrande inkom: 2022-07-21 
 

Grundkarta 

- Koordinatangivelser (y) saknas.  
 

Plankartan 

- Användningsgränsen finns inte i plankartan men finns i planbestämmelser. 
 

Planbeskrivning, Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor 

- Bestämmelse om markens anordnande och vegetation (n1) beskrivs i planbeskrivningen men 
saknas på plankartan.   

- Meningen ”Kommunen är fortsatt huvudman för allmän plats i Glasberga stadsdel” på sida 18 
i planbeskrivningen bör tas bort eftersom meningen kan uppfattas som en bestämmelse som 
styr huvudmannaskapet utanför planområdet.   
 

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses i sin helhet i planbeskrivningen samt i plankartan. 

 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

2. Telge Nät AB  

Yttrande inkom: 2022-07-22 
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Vatten och avlopp 

Telge Nät VA har inga synpunkter angående planändringarna. VA har redan yttrat sig i det tidigare 
granskningsskedet. 
 
Fjärrvärme 

Telge Nät har fjärrvärmeserviser och ledningar på Glasberga Gård. Dessa ledningar måste skyddas vid 
markarbete och byggnation. Samtliga ledningar och serviser måste vara fortsatt åtkomliga. Ingen 
byggnation eller schaktning/grävning får förekomma på dessa ledningar. Vänligen beställ 
projekteringsunderlag och därefter utsättning genom ledningskollen så får du koll på var ledningar 
ligger, om avstyckning innebär markangrepp av något slag.  
 
Elnät 

Inget att erinra. 
 
Stadsnät 

Inget att erinra. Fibernät är utbyggt till planområdet. 
 
Återvinning 

Säkerställ att sopbilen kan ta sig runt kvarteret på ett säkert sätt. Vägbredden skall vara tillräckligt 
bred så all annan trafik ska kunna passera, vid tömning av kärl med arbetsfordon vid varje fastighet. 
Placering av soptunnor ska göras så att sopbil ej gör tömningsstopp i vägkorsningar. 
Det skall vara bra tillgänglighet att komma fram med sopbil, där inga backrörelser behövs, utan sopbil 
ska kunna åka genom området eller använda sig av godkänd vändplan. Säkerställas att Vändplan (vid 
Glasberga 1:316 och 1:315) har radie 18 m + 1,5 m överhäng om det inte går att köra slingan runt (i dag 
cykelväg mellan Glasberga 1:316 och 1:315). Övriga regler och villkor för sophämtning hänvisas till 
Södertälje kommuns Tekniska handbok om avfall. 
 
Markjuridik 

Telge Nät har befintliga servisledningar för el, VA, fjärrvärme och stadsnät inom Glasberga Gård. Vid 
konflikt av dessa ledningar ska Telge Nät kontaktas i god tid för samråd och utredning för att 
säkerställa möjliga skyddsåtgärd eller om ev. någon form ledningsflytt är nödvändig. I övrigt inget att 
erinra. 
 
Kommentar 

Vad gäller återvinning har kontoret utefter Telge återvinnings yttrande i tidigare granskningsskede 
valt att minska planområdets avgränsning på grund av att nuvarande dimensionering av vändplan 
inte uppfyller de krav som Telge återvinning ställer. Nuvarande avgränsning möjliggör för sopbilen 
att köra runt aktuellt planområde utan att behöva vända.  
 
Vad gäller fjärrvärme har ett förtydligande lagts till i planbeskrivningens genomförandedel gällande 
att projektering behövs om avstyckningen innebär markingrepp av något slag. 
 
Övriga inkomna synpunkter från Telgekoncernen har noterats.  
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Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga sakägare samt boende i 

närområdet 
 

3. Glasberga 1:19 

Fastighetsägare har inkommit med yttrande att de motsäger sig avstyckningen av åtta 
bostadsfastigheter med befintlig parhusbebyggelse inom Glasberga gård, eftersom de blev visade av 
kommunen att det skulle byggas enfamiljshus och inte parhus på dessa tomter. 
 
Kommentar 

Gällande detaljplan tillåter redan tvåbostadshus på dessa fastigheter, däremot finns begränsning av 
antal fastigheter varför kommunen vill upprätta ny detaljplan. Anledningen är att dessa 
tvåbostadshus redan är uppförda på platsen men inte går att stycka av. Kontoret anser därför att 
denna detaljplan inte påverkar fastighetsägare inom Glasberga 1:19 då detaljplanen endast avser 
ändringar i fastighetsindelning, dvs administrativa ändringar och inte fysiska. Kontoret ser det 
nödvändigt att reglera fastighetsindelningen för att det bättre ska stämma överens med den 
bebyggelse som tillåtits enligt detaljplanen.    

 

4. Brf. Glasberga gårdar och Glasberget Höjden  

Föreningarna har i tidigare granskning yttrat sig om innehållet i detaljplanen gällande bland annat 
typ av bebyggelse, maxantal tillåtna fastigheter, placering av huvudbyggnad, exploateringsgrad, 
takutformning och hänvisade till att kommunen skulle gå tillbaka till samrådsförslaget. Föreningarna 
redogör i sitt nya yttrande i den förnyade granskningen om denna bakgrund, lång handläggningstid 
sedan planändringen påbörjades och parternas plankostnadsavtal. Med anledning av detta anser 
föreningarna att kommunen bör återgå till någon av de äldre granskningshandlingarna så att en ny 
plan kan antas som omfattar samtliga fastigheter. 
 
Kommentar 

De synpunkter föreningarna har inkommit med i tidigare granskning redovisas i separat 
granskningshandling varför kontorets svar i denna handling endast kommer avse yttranden inkomna 
inom den förnyade granskningen.   
 
Efter att planarbetet pausades 2021-07-13 och sedan återupptogs efter genomförandetiden 2022-02-
21 har kontoret ändrat planområdets avgränsning och undantagit den södra delen där dessa 
föreningar ingår. Efter att planarbetet pausades 2021-07-13 och sedan återupptogs efter 
genomförandetiden 2022-02-21 har kontoret ändrat planområdets avgränsning och undantagit den 
södra delen där dessa föreningar ingår. Detta med hänsyn till frågor, främst gällande sophantering i 
området och dimensionering av vägarna som ställs vid upprättande av ny detaljplan, inte kan 
hanteras inom den tidsplan och budget detaljplanen avser. Med anledning av detta har kontoret valt 
att separera planen i syfte att komma vidare med den norra delen av detaljplanen samtidigt som 
kontoret ser över möjligheten att lösa de frågor som finns inom den södra delen parallellt med denna 
detaljplan. Kontoret behöver bland annat utreda ekonomiska aspekter för att se över möjligheten till 
parhus i två våningar och skapa bättre förutsättningar för tryggare gatumiljö.  
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Sammanfattning och ställningstagande 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av samtliga yttranden och besvarat dessa. Utifrån inkomna 
synpunkter under granskningen har mindre justeringar gjorts av planhandlingarna. Detaljplanen 
föreslås föras vidare för antagande.  

För dem som lämnat synpunkter som inte fått dem tillgodosedda skickas underrättelse om 
granskningsutlåtande efter att nämnden godkänt utlåtandet.  

Antagandehandlingarna avses att tillgängliggöras minst två veckor innan antagande.  

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Planenheten 

 

Christina Svartsjö   Hanna Becirovic Blüme 

Tf. Planchef    Planarkitekt 

 

Helena Kurt 

Planarkitekt 
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