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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 2020-02-24 till 2020-03-15 varit utsänd för granskning. Handlingar har 
funnits tillgängliga i stadshusets entré 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. 
Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en förnyad granskning av detaljplanen. Detta dokument 
avser den första granskningen av detaljplanen.  

 

Ändringar efter granskning (2020) 
Arbetet med detaljplanen pausades efter granskningen i väntan på att genomförandetiden skulle löpa 
ut. Samhällsbyggnadskontoret inväntade genomförandetidens utgång och återupptog planarbetet 
2022–02–21. En del olösta frågor identifierades vid återupptaget av arbetet som gjorde det svårt att 
gå vidare med tidigare granskningshandlingar direkt till antagande. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömde att var nödvändigt att göra ett omtag av tidigare handlingar och gå ut på en ny granskning. 
Syftet med detaljplanen är detsamma och avser att möjliggöra avstyckning av åtta bostadsfastigheter 
med befintlig parhusbebyggelse. Detaljplanen har under tiden 2022-06-27 till 2022-08-01 varit 
utsänd på förnyad granskning. Ändringar som har genomförts mellan granskningen och den förnyade 
granskningen avser framförallt planområdets avgränsning, förtydligande av bestämmelser och 
planförfarandet. Ett separat granskningsutlåtande finns att ta del av för den förnyade granskningen.  
 
Följande ändringar har genomförts efter granskningen av detaljplanen:  

- Samhällsbyggnadskontoret har ändrat förfarandet till ny detaljplan istället för ändring av 
detaljplan. Planområdet kommer därmed inte omfattas av flera detaljplaner som behöver 
läsas ihop med varandra. En ny detaljplan anses uppfylla tydlighetskravet i PBL. 

o Namnet på detaljplanen har ändrats från ”Detaljplan för ändring av Glasberga Gård 
1:20 m.fl.” till ”Detaljplan för del av Glasberga Gård”.  

- Samhällsbyggnadskontoret har ändrat avgränsningen för planområdet.  
o Den södra delen av planområdet har tagits bort och är därmed inte längre en del av 

detaljplanen.  
o Fastigheten Glasberga 1:18 har tagits med i detaljplanen för att säkerställa 

kulturhistoriska värden. Fastigheten togs bort från planområdet efter samrådet. 
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Plankartan har ändrats enligt följande: 
- Planområdet har minskat. 
- Bestämmelse om högst antal tomter har ersatts med bestämmelse om minsta och största 

fastighetsstorlek. 
- Bestämmelse om minsta och största taklutning har införts för parhusen.  
- Bestämmelse om nockhöjd har ersatts av högsta byggnadshöjd för parhusen. 
- Bestämmelse om utformning (f1) har införts för parhusen. 
- Bestämmelse om utformning (f2) har införts för Glasberga 1:18.  
- Bestämmelse om nockhöjd över angivet nollplan har införts för Glasberga 1:18. 
- Varsamhetsbestämmelse (k) införts på Glasberga 1:18.  
- Rivningsförbud (r) har införts på Glasberga 1:18. 
- Bestämmelse om markens anordnande och vegetation (n) har införts på Glasberga 1:18. 
- Bestämmelse (v) om att huvudbyggnad på Glasberga 1:18 får innehålla 3 bostadslägenheter 

har införts. 
- Bestämmelse (p2) om att huvudbyggnad och komplementbyggnad ska placeras minst 8 

meter respektive 1 meter från fastighetsgräns har införts på Glasberga 1:18.  
- Bestämmelse om största byggnadsarea har införts på Glasberga 1:18.  
- Ny genomförandetid för detaljplanen har införts. 

 
Ändring av planbeskrivning  

- Planbeskrivningen har ändrats i sin helhet utefter förfarandet av ny detaljplan istället för 
ändring av detaljplan.   

Inkomna yttranden 2019 
Nr Yttranden med synpunkter Yttranden utan synpunkter 

1. Lantmäterimyndigheten  

2. Skanova  

3. PostNord  

4. Kultur- och fritidsnämnden  

5. Telge Nät AB  

6.  Brf. Glasberget Höjden   

7. Brf. Glasberget Höjden  

8. Glasberga 1:18  

9. Glasberga 1:19  

10. Glasberga 1:304  

11.  Brf. Glasberga Gårdar  

-  Södertörns Brandförsvarsförbund 

-  Trafikförvaltning Region Stockholm 

-  Länsstyrelsen 

-  Miljönämnden/Miljökontoret 

-  Vattenfall Eldistribution AB 
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Statliga verk, regionala instanser och övriga remissinstanser 

1. Lantmäterimyndigheten 

Datum: 2020-02-24  

 

Grundkarta 

- Teckenförklaring för grundkartan saknas. 
- Grundkartan bör uppdateras (byggnader saknas). 
- Information om hur grundkartan är upprättad saknas. 

Plankartan 

I en detaljplan får kommunen bestämma om största eller minsta storlek på fastigheter. Enligt ÄPBL 
och tidigare lagar kunde man i viss mån styra fastighetsindelningen genom angivande av principerna 
för fastighetsindelningen, t.ex. minsta storlek eller högsta antal fastigheter. Största och/eller minsta 
fastighetsstorlek får fortfarande regleras men det är inte möjligt att i en planbestämmelse ange 
högsta antal fastigheter. Planbestämmelse e6 bör därför inte användas. 

Det blir otydligt vad som gäller för den fastighet som inte berörs av planändringen men berörs av 
underliggande plan. Det kan tolkas som om Glasberga 1:18 nu får delas in i 9 fastigheter, med en 
begränsning av byggrätten på 25 % av fastighetens areal. 

Planbeskrivning, Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor 

Det finns idag ett officialservitut för vattenledning, 0181K-40/2007.1, till förmån för Glasberga 1:1 och 
belastar hela östra delen av planområdet. Detta servitut är tidsbegränsat och ska upphöra när 
Glasberga 1:1 ansluts till kommunalt vatten. Om så är fallet ska servitutet avregistreras. Detta ska 
hanteras i planbeskrivningen. 
 

Kommentar 

Grundkarta 

• Teckenförklaringen för grundkartan har uppdaterats inför förnyad granskning.  
• Grundkartan har uppdaterats inför förnyad granskning. 
• Information om hur detaljplanen är upprättad har uppdaterats inför förnyad granskning.    

Plankartan 

• Plankartan har justerats efter granskningen. Planbestämmelsen om högst antal tomter (e6) 
har tagits bort från plankartan och ersatts med ny planbestämmelse om minsta och största 
fastighetsstorlek. 

• Fastigheten Glasberga 1:18 har tagits med inför förnyad granskning och kommer därmed inte 
omfattas av underliggande detaljplaner.  

Planbeskrivning, Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor 

• Synpunkterna noteras.   
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2. Skanova 

Datum: 2020-03-20  

Skanova har teleanläggning i och i anslutning till planområdet och förväntar sig att åtgärder för nya 
serviser och dess anslutning till detaljplaneområdet meddelas, möjliggörs och bevakas under 
ledningssamordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra den föreslagna 
ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommentar 

Synpunkterna noteras.  Kommunen har rutiner för kontakt med ledningshavare i bygglovsskedet.   
 

3. PostNord 

Datum: 2020-02-28 

PostNord ska kontaktas i god för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. En placering av postlåda som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut 
till adressen. Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Förutsättningar för postutdelning följs upp i 
bygglovskedet.  
 

Kommunala nämnder och förvaltningar 
 
4. Kultur- och fritidsnämnden 

Datum: 2020-03-13  

Kultur- och fritidskontoret noterar att kulturmiljön vid Glasberga 1:18 har tagits bort ur 
detaljplaneförslaget och betonar vikten av att dess värden ändå upprätthålls. I övrigt har kontoret 
inga synpunkter ur kulturmiljöaspekt. 
 
Kommentar 

Fastigheten Glasberga 1:18 har tagits med i detaljplaneförslaget för den förnyade granskningen. 
Skyddsbestämmelser avseende kulturmiljön har införts i detaljplanen för att långsiktigt säkerställa 
och stärka kulturhistoriska värden inom fastigheten.   
 
5. Telge Nät AB 

Datum: 2020-03-18 

 

Vatten och avlopp 

VA har inga synpunkter på att de befintliga parhusen delas fastighetsmässigt, det finns redan dubbla 
VA-serviser till varje befintlig tomt. Så med den nya fastighetsindelningen kommer varje fastighet att 
ha sin egen VA-servis. Om det skulle bli parhus på den södra delen av detaljplanen vill VA ha 1 st. VA-
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servis till varje del av parhusen (alltså om man ska sätta 2 hushåll på en tomt, som det är idag på norra 
delen), så att varje hushåll får sin egen VA-servis och egen vattenmätare. 
 
Dagvatten 

Det är viktigt att fastighetsägaren informeras om ansvaret för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) inom fastighetsmarken. Dagvattenhanteringen ska följa Södertäljes VA policy samt 
Svenskt Vatten publikation p110. En dagvattenutredning som redovisar 
systemlösningen/avvattningsskissen behovs. Höjdsättningen inom fastigheten ska följa 
rekommendationen i på sidan 61 i Svenskt Vattens 
publikation p105. 
 
Fjärrvärme 

Då det planeras styckningar av tomter behöver kapaciteten utredas. Risken finns att förstärkning 
kommer att behövas. 
 
Elnät 

Se tidigare svar. Inget övrigt att erinra. 
 
Stadsnät 

Stadsnät har befintliga ledningar både norra och södra kvarteret. I norra kvarteret kan det bli aktuellt 
med att servitut där befintliga serviser ev. kommer att matas via grannfastigheten. I södra kvarteret 
har Stadsnät inga synpunkter. 
 
Återvinning 

Säkerställ att sopbilen kan ta sig runt kvarteret på ett säkert sätt. Vändplan (vid Glasberga 1:316 
och 1:315) behöver hålla 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). 
 
Markjuridik 

Planändringen medger en utökad byggrätt och avstyckning för tillkommande parhus samt 
ändring av nockhöjd. Det finns befintliga servisledningar inom området (el, va och fv) samt större 
ledning (stadsnät) där planändringen sker. 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. Vid kapacitetsökning, införande av nya ledningar samt flytt av befintliga 
ledningar och tillhörande anordningar behöver markrättigheter upprättas. I övrigt inget att erinra. 
 
Kommentar 

Vatten- och avlopp 

Synpunkterna noteras. Informationen om egen VA-servis för varje hushåll i parhusen har förtydligats 
i planbeskrivningen.     
 
Dagvatten  

Synpunkterna noteras. Plankartan och planbeskrivningen har förtydligats om att dagvatten ska 
hanteras inom varje fastighet i enlighet med kommunens VA-policy. En dagvattenutredning för 
Glasberga gård togs fram 2013-07-05 av Sweco Environment AB på uppdrag av Södertälje kommun.  
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att en ny dagvattenutredning inte är nödvändigt då 
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detaljplanen endast avser förändringar i fastighetsindelning för redan uppförd parhusbebyggelse och 
inte innebär fysiska förändringar.  
 
Fjärrvärme 

Synpunkterna noteras.  Bebyggelsen är redan uppförd och är kopplad till fjärrvärme. Detaljplanen 
innebär inga nya byggrätter och därmed inga nya anslutningar.   
 

Stadsnät 

Synpunkterna noteras. Planbeskrivningen har kompletterats med information om att det kan bli 
aktuellt med ett servitut inom det norra kvarteret.   
 
Återvinning 

Planområdets avgränsning har minskats 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.  
 
Markjuridik 

Synpunkterna noteras.  Planområdets avgränsning har minskats och innebär inga utökade byggrätter 
för aktuell detaljplan. Kommunen har rutiner för kontakt med ledningshavare i bygglovsskedet.   
 

Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga sakägare samt boende i 

närområdet 
 

6–7. Brf. Glasberget Höjden 

Föreningen har inkommit med två yttranden vid två tillfällen: 
 

Datum: 2020-03-05  

Fastighetsägare ifrågasätter hanteringen av, och formuleringen i, den nu föreslagna 
detaljplanejusteringen i så mån att tidiga överenskommelser inte har beaktats i översänd 
Granskningshandling. Boende anser att justeringarna avseende byggnadshöjd och byggnadsarea inte 
har beaktats. Boende kan därför inte acceptera skrivningarna i Granskningshandlingen med mindre 
än att den skrivs om och ändras tillbaka och blir samstämmig med innehållet i tidigare föreslagen och 
accepterad Samrådshandling. Mer specifikt motsätter sig föreningen: 
 

• Att samhällsbyggnadskontoret har plockat bort bestämmelsen gällande Radhus. 
• Bestämmelse med maxantalet (18) fastigheter har lagts till på område B i plankartan. 
• Bestämmelse angående sadeltak (trots att endast 3 fastigheter på gällande detaljplan 

(1:302,1:306, 1:18) har det idag).  
• Fastigheten på 1:304 som har klagat, har själv ett valmat tak. 
• Bestämmelse gällande placering av huvudbyggnad, idag tillåter detaljplanen 4 meter, SBK vill 

ändra till 6 meter. 
• Bestämmelse gällande placering av Parhus över tomtgräns, den bestämmelsen finns inte 

idag. 
• Fastighetsägare vill att detaljplanen går tillbaka till det boende anser blivit lovade av 

kommunens tjänstemän, dvs detaljplan som upprättades 2019-01-16 utan revidering.  
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Kommentar  

Synpunkterna har noterats. Den södra delen av planområdet, där föreningen ingår, har undantagits 
från detaljplanen till den förnyade granskningen. Inkomna synpunkter om bestämmelser är därför 
inte längre aktuella. Gällande frågan om radhus bedömde kontoret att endast parhus ska tillåtas för 
att skapa en bebyggelsestruktur som bättre stämmer överens med kommunens ursprungliga 
intentioner kring dagvattenhantering, gestaltning, utformning och exploateringsgrad av området 
samt i enlighet med angivet planbesked.  

Datum: 2020-03-12 

Föreningen ifrågasätter hanteringen av, och formuleringen i, den nu föreslagna 
detaljplanejusteringen i så mån att tidiga överenskommelser inte har beaktats i översänd 
Granskningshandling. Föreningen anser att justeringarna avseende byggnadshöjd och byggnadsarea 
inte har beaktats. Detta trots att det finns väl dokumenterat, från kommunens sida att denna ändring 
skulle genomföras. Föreningen kan därför inte acceptera skrivningarna i Granskningshandlingen 
med mindre än att den skrivs om och ändras tillbaka och blir samstämmig med innehållet i tidigare 
föreslagen och accepterad Samrådshandling. 
 
Kommentar 

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.  

 
8. Glasberga 1:18 

Datum: 2020-03-06  

Fastighetsägare insänder yttrande tillsammans med en komplettering om överklagande till 
Länsstyrelsen gällande vägran om lov för rivning av huvudbyggnad på fastigheten och anser att 
rivningslovet är felhanterat. Fastighetsägare anser även att SBN gjorde en miss när detaljplanen från 
2007 ändrades år 2012 då kommunen inte ändrade tillåtna antal tomter i kvarteret och gav därefter 
åtta planstridiga bygglov. Fastighetsägareyttrar även att denne anser att kulturmiljön inte längre än 
väsentlig då de nya omgivande bostadshusen bildar en helt annan miljö i kvarteret. I yttrandet anges 
att de vill ha fyra parhusfastigheter inom Glasberga 1:18. Antalet tomter i kvarteret skulle då bli 20 
tomter mot de 17 som nu granskat planförslag syftar till.  
 
Fastighetsägare anger vidare i sitt yttrande att kommunen gjort allvarliga feltolkningar av gällande 
plan, i synnerhet beträffande:   
 

- 9 kap. 30 § PBL (f.d. 8 kap. 11 § ÄPBL) om villkor att ge bygglov för omgivande hus, 
- 10 kap. 2 § PBL (f.d. 5 kap. 36 § ÄPBL) om gränsen för tillåtna planavvikelser, 
- att planbestämmelsen ”friliggande” småhus inte betyder sammanbyggda småhus, 
- att planbestämmelsen högst 9 tomter i kvarteret betyder högst nio tomter, 
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- att förstå skillnaden mellan tvåbostadshus och parhus, 
- 4 kap. 39 § PBL med förbud att ändra en detaljplan under löpande genomförandetid, 
- Att förstå innebörden av rättsfallet RÅ 2002, ref. 65, 
- 9 kap. 34 § punkt 2 och 8 kap 13 § om förutsättningar att vägra rivningslov, 
- 7 kap. 4 § PBF om BN:s skyldighet att godta certifierade sakkunnigas bedömningar. 
- Fastighetsägare anger att det som inte får rivas är i planen markerade med ”q” och att den 

markeringen inte finns på Glasberga 1:18, vilket innebär att fastigheten får rivas. 
- Fastighetsägare yttrar att parhus på tomt för friliggande hus är en planstridighet och är 

fastighetstekniskt omöjligt. 
- Glasberga 1:18 yttrar vetorätt mot tilltänkt planändring. 
- Fastighetsägare anger att SBN lade fram ett planförslag som inte följer PBL:s intentioner om 

bl.a. avvägning mellan allmänna och enskilda intressen (2 kap 1 § PBL), samt om 
tillämpningen av likställighetsprincipen. 

- Fastighetsägare anger att kommunen felaktigt nekat rivning av byggnad då fastighetsägare 
inte anser att den har ett kulturhistoriskt värde enligt utlåtande från sakkunnig. 

 

Plantekniska synpunkter: 
- Plankartans grundkarta är för gammal för att få användas. På den saknas befintliga hus på 

Glasberga 1:301 och 1:302. 
- Bestämmelsetexten om ”parhus” anser fastighetsägare är fel.  
- Fastighetsägare anser att Glasberga 1:18 ska ingå i planen och ges planbestämmelser för 

bostadshus som liknar de övriga i kvarteret. I plankartan finns inget krav på hänsyn till 
kulturmiljö.  

- Fastighetsägare anser att tidigare givna bygglov inom det norra kvarteret getts felaktigt 
- Fastighetsägare anser att framtagen utredning daterad 2019-03-31 gällande antikvarisk 

förstudie av Glasberga 1:18 ska godtas i SBN som planeringsunderlag. Fastighetsägare anger 
att utredningen inte ingår i nämndens beslutsunderlag för planärendet är ett brott enligt 14 
kap. 4 § Brottsbalken! 

- Ägarna till Glasberga 1:18 hänvisar till sitt ingivna förslag till bebyggelse med radhus. De kan 
gå med på en förtida planändring för hela kvarteret och avstå att motsätta sig en planändring 
genom att utöva sin vetorätt om Glasberga 1:18 tas med i planändringen och deras fastighet 
får indelas till tomter som vardera bebyggs med ett parhus.  

- Ursprungsplanens genomförandetid till 2022-02-21 har inte ändrats. Ändringen av planen 
ska ges en ny genomförandetid, förslagsvis fem år.  

 
Kommentar 

Yttrandet från fastigheten Glasberga 1:18 avser synpunkter från tidigare fastighetsägare. Kommunen 
har i samtal med nuvarande fastighetsägare valt att ta med fastigheten Glasberga 1:18 i detaljplanen 
för att säkerställa kulturhistoriska värden samt tillåta tre bostadslägenheter inom befintlig 
huvudbyggnad om det kan ske på så sätt att de kulturhistoriska värdena inte förvanskas.  
 
Vad gäller synpunkten om genomförandetiden hade kommunen rätt enligt 4 kap. 39 § plan-och 
bygglagen att ändra detaljplanen under genomförandetiden om inga motsättningar skulle finnas. 
Dåvarande fastighetsägare utövade sin vetorätt, varför planarbetet varit pausad under 
genomförandetiden, och återupptogs därefter.  
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För övriga synpunkter anser inte kommunen att några juridiska felaktigheter har begåtts. Om det 
gjordes en miss från kommunens sida fanns tillfälle att överklaga planen efter antagande. Då tiden för 
överklagandet eller ansöka om planskada är preskriberat är detta inget kommunen kan ta ställning 
till i detta planarbete. Om byggloven är planstridiga är detta inget kontoret kan ta ställning till under 
detta planarbete.  
 
Förändringar mellan denna granskning och den förnyade granskningen finns sammanfattade på sida 
2–3 i detta dokument.  
 
9. Glasberga 1:19 

Datum: 2020-03-08 

Fastighetsägare överklagar granskningshandlingen då de inte vill att befintliga parhus i norra 
kvarteret ska kunna fastighetsindelas. Boende anser att parhuset ska vara som dom är i dagsläget. 
 
Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att fastighetsreglering av befintliga parhus inom det norra 
kvarteret inte medför olägenheter för Glasberga 1:19 eller andra fastigheter i omgivningen. Detta 
eftersom detaljplanen enbart innebär en administrativ förändring av fastighetsindelningen, varför 
det inte kommer att ske en fysisk förändring på platsen då parhusen redan är uppförda.  
 
10. Glasberga 1:304 

Datum: 2020-03-05 

Boende insänder yttrande gällande taklutningarnas ändring från 38–45 grader (dagens tillåtna 
lutningar). Boende anser att han kommer lida ekonomiskt då nuvarande tillåtna taklutningar inte är 
så populära varför försäljningskostnaden blir lägre och värdet på husen sjunker. Tillåts likadana 
lutningar i nya planändringen anser boende att nuvarande hus förlorar sitt marknadsvärde. 
 
Kommentar 
Den södra delen av planområdet har undantagits från detaljplanen till den förnyade granskningen. 
Synpunkten om takvinkel är därför inte längre aktuell.  
 
 
11. Brf. Glasberga Gårdar  

Datum: 2020-03-11 

Föreningen har yttrat sig igen och anser att den utsända Granskningshandlingen skall återremitteras 
till samhällsbyggnadskontoret för omarbetning i enlighet med vad som utlovats och överenskommits 
under hela planprocessen. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet, se kontorets svar under punkt 6–7.   

 

Sammanfattning och ställningstagande 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av samtliga yttranden och besvarat dessa. Utifrån inkomna 
synpunkter under den första granskningen har justeringar gjorts av planhandlingarna, planområdets 
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avgränsning samt detaljplanens förfarande. En förnyad granskning av detaljplanen har genomförts 
och föreslås föras vidare för antagande. Separat granskningsutlåtande finns att ta del av genom att 
kontakta samhällsbyggnadskontoret och kommer även finnas tillgänglig på kommunens hemsida.  

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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