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Tidigare Beslut i ärendet 
Nämnd Beslut Beslutsdatum 
Stadsbyggnadsnämnden Planuppdrag och samrådsbeslut 2019-01-29 

Hur samrådet bedrivits 
Detaljplanen har under tiden 2019-03-19 till 2019-04-09 varit utsänd för plansamråd. Handlingar har 
funnits tillgängliga i stadshusets entré och även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Berörda 
fastighetsägare, sakägare och remissinstanser har blivit informerade om samrådstillfället per post. Vi har i 
denna redogörelse bara tagit upp de delar av yttrandena som innehåller synpunkter som berör planens 
utformning, utförande och konsekvenser. Yttrandena i sin helhet finns att tillgå genom att kontakta 
samhällsbyggnadskontoret. 

Inkomna yttranden med kommentarer 
Yttrande UTAN synpunkter Yttrande MED synpunkter 
Trafikförvaltningen Länsstyrelsen 
Kultur-och fritidsnämnden Lantmäterimyndigheten 
 Miljönämnden 
 Telge Nät AB 
 Fastighetsägare Glasberga 1:18 
 Glasberga 1:306 och 1:303 
  
  
  
  

Ändringar mellan samråd och granskning 
Planbeskrivningen kompletteras angående undantag av Fastigheten Glasberga 1:18. Plankartan har 
reviderats beträffande ovannämnda undantag.  

Byggnadshöjd är förändrad till nockhöjd och med hänsyn till inkomna synpunkter. Avvägningar är gjorda 
och planbestämmelser justerade till att passa lämplig tillkommande parhusbebyggelse med utgångspunkt i 
befintlig, omkringliggande bebyggelse. 



Samrådsredogörelse | 2020-01-07 | Ändring av del av Detaljplan för   Glasberga Gård m m (1527B) | Södertälje kommun | 
Samhällsbyggnadskontoret 

2 av 3 

 

Inkomna synpunkter  

Statliga verk, regionala instanser och övriga 
remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Yttrande inkom: 2019-04-12 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 

Länsstyrelsen påpekar att längs Glasberga Gårdsväg mellan 16B och 20A finns en skyddsvärd ask. Åtgärder 
som kan skada asken eller förkorta dess livslängd bör så långt som möjligt undvikas. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Asken är belägen inom fastigheten 
Glasberga 1:18, vilken inte längre ingår i denna detaljplaneändring. 

Lantmäterimyndigheten 

Grundkartan behöver kompletteras.                                                                                                                 
Tomtstorlek skall ändras till fastighetsstorlek.                                                                                             
Planbeskrivningen behöver kompletteras. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

Kommunala nämnder och förvaltningar 
Miljönämnden 

Miljönämnden anser att dagvattenhanteringen ska regleras genom planbestämmelse. 

Kommentar: Är reglerat i underliggande detaljplan. 

Telge Nät AB 

Återvinning. Transportvägar skall utformas enligt Södertälje kommuns riktlinjer för avfallshantering. 

Kommentar: Gators utformning omfattas inte av denna detaljplaneändring. 

Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga 
sakägare samt boende i närområdet 
Fastighetsägaren till Glasberga 1:18 (genom ombud). 

Nej till att ändra nu gällande detaljplan för bl a Glasberga 1:18. Genomförandetiden har ej gått ut. 
Planbestämmelserna för Glasberga 1:18 ändras. Delgivningen beträffande ersättningsanspråk är felhanterad. 
Rivningslovsansökan har avskrivits. Kommunens svaga argument för att bevara fallfärdig byggnad. 
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Kommentar: Fastigheten Glasberga 1:18 utgår ur planförslaget. 

Glasberga 1:303 och Glasberga 1:306 

Bra att 1:18 ej får rivas. 

 

Ställningstagande/Sammanfattning 
Bland inkomna synpunkter efter genomfört samråd har invändningar inkommit. Synpunkterna hanteras. 
 
Med anledning av det beslut som länsstyrelsen i Stockholms län fattade 2019-11-07 (ref. 403-37270-2019) 
och som innebär att fastighetsägarna motsätter sig en ändring, utgår fastigheten Glasberga 1:18 ur 
planförslaget. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat förslaget med hänsyn till dessa.  
 
Plankartan och planbeskrivningen revideras.                                                
 
Detaljplanen förs vidare för Granskning. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
 
Andreas Klingström   Bengt Lindskog 
Planchef    Arkitekt 
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