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Underrättelse om granskning angående förslag till detaljplan 

för del av Glasberga gård i Södertälje 

Ett förslag till detaljplan för del av Glasberga gård har upprättats av samhällsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget på förnyad granskning. Detaljplanen var ute 
på samråd mellan 2019-03-19 till 2019-04-09 och granskning mellan 2020-02-24 till 2020-03-15. 
Därefter pausades arbetet med detaljplanen i väntan på att genomförandetiden skulle löpa ut. 
Detaljplanen ställs nu ut på förnyad granskning eftersom det dels har gått en tid och 
samhällsbyggnadskontoret har behövt göra omtag av tidigare granskningshandlingar.   

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av 8 bostadsfastigheter med befintlig 
parhusbebyggelse inom del av Glasberga gård. Detaljplanen syftar även till att säkerställa bevarande av 
kulturhistoriska värden som finns på fastigheten Glasberga 1:18, den f.d. mejeribyggnaden och dess 
miljö genom att införa skyddsbestämmelser och rivningsförbud i detaljplanen.  

Du/ni som får det här brevet är antingen en berörd sakägare genom att vara exempelvis fastighetsägare 
inom eller i anslutning till planområdet eller remissinstans. 

Från 27 augusti 2022 fram till och med 1 augusti 2022 finns förslaget på följande platser: 
• Södertälje kommuns webbplats: https://www.sodertalje.se/detaljplan/glasbergagard 
• Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider)  
• Södertälje stadsbibliotek, Lunagallerian 4 (under ordinarie öppettider) 

 
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). 
 

 

 

Ändringar från tidigare granskning och samråd 

Under samrådet inkom yttranden från remissinstanser, sakägare och övriga berörda. De yttrandena 
samt kommunens ställningstaganden till det som framförs där går att läsa i samrådsredogörelsen som 

https://www.sodertalje.se/detaljplan/glasbergagard
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finns på vår hemsida (se länken nedan). Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden 
och anpassat förslaget med hänsyn till dessa. Ändringar som har gjorts från tidigare samråd-och 
granskningshandlingar är följande:  

• Detaljplanens förfarande har ändrats till ny detaljplan istället för ändring av detaljplan. 
Befintliga detaljplaner för planområdet kommer att ersättas i samband med att den nya 
detaljplanen vinner laga kraft. Planområdet kommer därmed inte omfattas av flera detaljplaner 
som behöver läsas ihop med varandra. En ny detaljplan anses uppfylla tydlighetskravet i PBL. 
 

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

• Planområdets avgränsning har ändrats. Den södra delen av planområdet utgår och är därmed 
inte längre en del av aktuell detaljplan. Anledningen är att det uppkommit frågor som behöver 
utredas i ett separat projekt.  
 

• Fastigheten Glasberga 1:18 har tagits med i detaljplanen. Fastigheten togs bort från planområdet 
efter samrådet enligt beslut 2019-08-20 § 188. Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att 
fastigheten bör tas med i detaljplanen för att långsiktigt säkerställa de kulturhistoriska värden 
på fastigheten genom skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Därutöver bedöms det 
nödvändigt att ta med fastigheten i detaljplanen för att uppfylla tydlighetskravet i PBL. 

 
Beslut om att anta planförslaget beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden under hösten 2022.  
 
Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under skedena samråd eller granskning kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har synpunkter i ärendet. Hänvisa till ärendet via 
diarienummer SBN-2018-00026. Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och 
ska senast den 1 augusti 2022 ha inkommit till: 

Postadress: 

Södertälje kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Planenheten 

151 89 Södertälje 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Hanna Blüme      Helena Kurt 

Planarkitekt      Planarkitekt 

Planenheten      Planenheten 

Telefon (direkt): 08-523 071 72    Telefon (direkt): 08-523 038 49 

E-post: hanna.blume@sodertalje.se   E-post: helena.kurt@sodertalje.se 

E-postadress: 

sbk.plan@sodertalje.se 
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