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Enhet Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten Bengt Lindskog 

  
Underrättelse om granskning angående förslag till ändring 
av detaljplan för Glasberga gård 1:20 m fl i Södertälje  
 
Ett förslag till ändring av detaljplan för Glasberga gård 1:20 m fl har upprättats av 
samhällsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget på 
granskning. 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 finns på vår hemsida (se länken nedan). Efter samrådet 
har planförslaget reviderats och ställs nu ut för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för befintliga parhus i det norra kvarteret att 
kunna fastighetsdelas (styckas), samt att för ändringsområdena justera byggrätter, bl.a. införa en 
högsta nockhöjd.  
 
Du/ni som får det här brevet är antingen en berörd sakägare genom att vara fastighetsägare 
inom eller i anslutning till planområdet eller remissinstans.  
 
Förslaget finns på följande platser fram till och med 15 mars 2020: 

• Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider)  
• Södertälje kommuns webbplats: www.sodertalje.se/detaljplan/glasbergagard 
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Ändringar mellan samråd och granskning 
Samhällsbyggnadskontoret har vägt inkommande yttranden och anpassat förslaget med 
hänsyn till dessa. Ändringar som har gjorts i planhandlingarna: 
Byggnadshöjd är förändrad till nockhöjd. Planbestämmelser justerade till att passa lämplig 
tillkommande parhusbebyggelse med utgångspunkt i befintlig, omkringliggande 
bebyggelse. Bland annat är byggrätter preciserade till byggnadsarea. 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. 
 

Rätt att överklaga 

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under plansamråd 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 15 mars 2020 ha inkommit till: 

E-postadress: 
sbk.plan@sodertalje.se 

eller 

Postadress: 
Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planenheten 
151 89 Södertälje 
 
Beslut om att anta planförslaget beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden under andra 
kvartalet 2020. 
 
Vid frågor om förslaget kontakta 
Bengt Lindskog 
Planarkitekt 
Planenheten 
bengt.lindskog@sodertalje.se
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