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Ändring av del av detaljplan för  
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i Södertälje kommun 

SAMRÅDSHANDLING  

 

 

Till planen hör dessa handlingar: 

- Plankarta med planbestämmelser 

- Denna planbeskrivning 

- Fastighetsförteckning 

- Grundkarta 
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Inledning 

Ändring av detaljplan för Glasberga gård mm gäller de grönmarkerade fastigheterna nedan.  

 
Ändring gäller Glasberga 1:18, Glasberga 1:300-1:307, Glasberga 1:20, Glasberga 1:308-1:324 

Underliggande detaljplaner för Glasberga gård: 1527 B samt 1614 B ersätts för dessa två 

bostadskvarter helt med den aktuella ändring som detta ärende innebär. 

För de omkringliggande delarna gäller fortsatt bestämmelserna i 1527 B och 1614 B.  

Tillhörande utredningar 

Antikvarisk-ekonomisk utredning och värdering för f.d. mejeribyggnad mm, Glasberga 1:18 

(slutversion daterad 2019-01-15, Tyréns AB) 

Planändringens syfte och huvuddrag  

Syftet med planändringen är att införa en högsta tillåten byggnadshöjd samt att justera 

byggrätter i området. Glasberga 1:18 tillförs rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 
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Kommunala beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-29 om upprättande av ändring av detaljplan för del 

av Glasberga Gård. 

Översiktsplanen  

Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan. Kommunen ska verka för att stärka 

och utveckla kvaliteter i befintliga bostadsområden. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB  

Ändringen är förenlig med 3, 4 och 5kap MB som handlar om grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden, särskilda bestämmelser för hushållning med mark 

och vatten för vissa områden och miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 

Behovsbedömning  

Planändringarna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 

och 4 till miljökonsekvensbeskrivningsförordningen. En miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därför inte upprättas. 

Genomförandetid  

Genomförandetiden synkroniseras med de underliggande planerna. Genomförandetiden löper ut 

2022-02-21. 

Planförfarande  

Standardförfarande tillämpas enligt PBL 2010:900. 

  



Ändring av del av detaljplan för Glasberga gård mm (1527B) |Planbeskrivning | 2019-01-16 | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

 

5 (25) 

Plan- och genomförandebeskrivningar för 
gällande planer  

Följande sidor (s 5-14) visar planbeskrivning tillhörande detaljplan för Glasberga gård 

(Glasberga 1:16 m.fl.) i Södertälje (1527B). Därefter (s.15-18) redovisas det tillägg till 

planbeskrivningen som gjordes i samband med framtagandet av ändring av detaljplanen 2012 

(1614 B).  
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Planändringens förutsättningar och 
planförslag 

Bebyggelse  

Bebyggelsen i de två bostadskvarteren som denna ändring omfattar, är delvis under uppförande. 

Det södra kvarteret är idag obebyggt medan det norra kvarteret består av fastigheten Glasberga 

1:18, omgärdad av parhustomter varav de flesta är bebyggda de senaste åren. Glasberga 1:18 

består av en naturtomt med Glasberga gårds f.d. mejeribyggnad. Den gamla mejeribyggnaden 

och dess trädgård, allé och grusgångar har tillsammans ett högt kulturhistoriskt värde då dessa 

är en väsentlig del i den struktur som Glasberga gårds återstående byggnader och miljöer utgör.  

Ändringen innebär att fastigheternas byggrätter ändras och att Glasberga 1:18 tillförs 

rivningsförbud och skyddsbestämmelser. En bestämmelse om minsta tomtstorlek tillförs också 

Glasberga 1:18 med syfte att fastigheten inte ska kunna delas, för att värna de kulturhistoriska 

värdena.  

Förslag till ändring av detaljplan:  

- Parhus alternativt radhus med högst andel bebyggd fastighetsareal om 25 % resp. 30 % 

- Högsta byggnadshöjd 7,2 meter 

 

För Glasberga 1:18: 

- Rivningsförbud 

- Minsta tomtstorlek 2700 kvm. 

- Skyddsbestämmelser beträffande trädgården, allé, grusgångar 

- Skyddsbestämmelser beträffande huvudbyggnadens tidstypiska karaktärsdrag, material, 

formspråk, proportioner etc. 

- Skyddsbestämmelser beträffande uthusbyggnadens tidstypiska karaktärsdrag, material, 

formspråk etc. 

- Maximal andel av fastighetsareal som får hårdgöras, förses med altan, parkering, 

byggnader 

- Utökad lovplikt för bygglovsbefriade åtgärder specificerat i detaljplanen. 

- Bestämmelse om att ytterligare en komplementbyggnad kan uppförasas kvarstår. 

Byggrätten är reglerad. 

 
Några av de nya parhus som omger f d mejeribyggnaden, Som skymtar i bildens vänstra halva. 

I fonden syns flera av gårdens övriga ekonomibyggnader. (foto: Tyréns AB)  
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Kulturmiljö 
 

Glasberga gårds anor går tillbaka till åtminstone medeltiden. Den nuvarande huvudbyggnaden 

uppfördes på 1600-talet och fick tillsammans med sina två flygelbyggnader sitt nuvarande 

utseende under början av 1800-talet.  

 

 
Glasbergas huvudbyggnad och parställda flyglar. (foto: Tyréns AB) 
 

Till gården hör också ett antal ekonomibyggnader, som i huvudsak är uppförda under 1900-

talets första hälft. En av dessa är den f d mejeribyggnaden på fastigheten Glasberga 1:18, 

belägen på platsen för en tidigare större ekonomigård.  

 

 
Före detta mejeribyggnaden från norr med en del av trädgårdstomten. Ett par av de nya bostadshusen syns på vardera sidan om byggnaden. 
(foto: Tyréns AB) 
 

Den före detta mejeribyggnaden är betydelsefull som en väsentlig beståndsdel av Glasberga 

gårds återstående byggnader. Även om byggnaden inte kan sägas ha synnerligen höga 

kulturhistoriska värden som enskilt objekt betraktad, utgör den en mycket viktig byggnad i 

gårdens struktur och historiska sammanhang. Byggnaden har även ett kulturhistoriskt värde i 

sig, tillsammans med den tillhörande trädgårdstomten, den allékantade infarten och det lilla 

uthuset vid vägen. Om infarten med dess alléträd försvinner eller siktlinjen bryts av mot 

Glasbergas bevarade huvudbyggnad, dess parställda flyglar och inre gårdsrum medför det att 

miljön fragmentiseras. Läsbarheten av den f d mejeribyggnadens betydelse i sin kontext 

försvåras därmed i mycket hög grad.  



Ändring av del av detaljplan för Glasberga gård mm (1527B) |Planbeskrivning | 2019-01-16 | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 

 

21 (25) 

Den f d mejeribyggnaden bevaras och förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser 

som skyddar byggnadens exteriöra karaktärsdrag.  

 

Fastighetens öppna partier och siktlinjer mot herrgård med flyglar och även ekonomibyggnader 

i nordost ska bevaras liksom även uthuset och den allékantade infarten.  
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Planändringens konsekvenser 

En utredning är gjord (Antikvarisk-ekonomisk utredning och värdering för f.d. mejeribyggnad 

mm, Glasberga 1:18) och syftar till att tydliggöra den f d mejeribyggnadens kulturhistoriska 

värden och dess betydelse i sin kontext samt att analysera och redogöra för konsekvenser av en 

eventuell rivning. Detta i samband med att hela närområdet nu bebyggs med bostadshus utifrån 

gällande detaljplan. Ytterligare syfte med utredningen att redovisa:  

- Ekonomisk bedömning av fastighetens marknadsvärde med gällande planbestämmelse. 

- Ekonomisk bedömning med föreslagen reglering om skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud.  

- Bedömning om rätt till ersättning uppstår till följd av rivningsförbud och föreslagna 

skyddsbestämmelser.  

 

Utredningens slutsatser kan sammanfattas med att byggnaden är betydelsefull som en väsentlig 

beståndsdel av Glasberga gårds återstående byggnader.  

 

En rivning av gamla mejeribyggnaden skulle innebära att dessa värden förloras och att 

läsbarheten av kulturmiljöns historiska betydelse till stor del försvåras. En rivning skulle få 

konsekvensen att Glasberga gårds huvudanläggning framstår som en solitär i ett område som till 

stora delar består av nybyggda bostadshus i en mycket hög och storskalig 

exploateringsomfattning.  

 

Den ekonomiska bedömningen visar att rivning och nybyggnation av två lägenheter i parhus på 

fastigheten inte genererar en tillräckligt stor vinst för att täcka anskaffningskostnaden för 

fastigheten. Utifrån kommunens bedömning av renoveringsbehov, dess kostnader och det pris 

en renoverad fastighet skulle kunna betinga, förefaller det vara bättre att bevara och rusta upp 

fastigheten även ur ekonomisk vinkel. Därmed bedömer kommunen att fastighetsägaren ej har 

rätt till ersättning om rivningsförbud införs, eftersom fastighetsägaren rimligen tjänar på att inte 

riva. 

 

Utredningen biläggs i sin helhet planhandlingarna. 
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Genomförande 

Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga 

och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt 

och i övrigt samordnat plangenomförande. Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika 

genomförandeåtgärderna och har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande 

föreskrifter framgår istället av plankarta och planbestämmelserna.  

Planändringens syfte 

Syftet med planändringen är att införa en högsta tillåten byggnadshöjd samt att justera 

byggrätter i området. Glasberga 1:18 tillförs rivningsförbud och skyddsbestämmelser 

Handlingar 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, plankarta, grundkarta och 

fastighetsförteckning.  

Bilaga: Antikvarisk-ekonomisk utredning och värdering för f.d. mejeribyggnad mm, Glasberga 

1:18 (slutversion daterad 2019-01-15, Tyréns AB) 

Organisatoriska frågor 

Tidplan:  

- Samråd första kvartalet 2019 

- Granskning andra kvartalet 2019 

- Antagande andra kvartalet 2019 

 

Markägare: 

All mark inom planområdet är privatägd. 

 

Huvudmannaskap: 

Ingen allmän platsmark finns inom ändringsområdena. För respektive bostadsfastighet inom 

planområdet är de enskilda fastighetsägarna huvudman. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Planekonomi:  

Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen är reglerade i avtal med kommunen. 

 

Bygglov och utökad lovplikt: 

Ansökan om bygglov skickas till Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret.  
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Utökad lovplikt gäller för åtgärder enligt PBL 9 kap 4§ punkt 2 och 4 (skärmtak, ”Friggebod”) 

samt PBL 9 kap 4a-4c§§ (”Attefallshus”, två takkupor, 15 kvm tillbyggnad, inreda ytterligare en 

bostad i ett enbostadshus) , inom fastigheten Glasberga 1:18. 

 

Rivningsförbud: 

Utifrån kommunens bedömning av renoveringsbehov, dess kostnader och det pris en renoverad 

fastighet skulle kunna betinga, förefaller det vara bättre att bevara och rusta upp fastigheten 

även ur ekonomisk vinkel.  

Därmed bedömer kommunen att fastighetsägaren ej har rätt till ersättning om rivningsförbud 

införs, eftersom fastighetsägaren rimligen tjänar på att inte riva. 

 

Tekniska frågor 

Dagvatten:  

Dagvattnet tas omhand lokalt, där enskild fastighetsägare ser till att dagvattnet har möjlighet att 

infiltreras genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).  

Vatten och spillvatten:  

Planen ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Vägar:  

Planändringen omfattar ingen gatumark, men försörjs genom lokalgator som ägs av kommunen 

och har kommunalt huvudmannaskap.  

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden synkroniseras med de underliggande planerna. Genomförandetiden löper ut 

2022-02-21. 
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MEDVERKANDE 

Kommunala tjänstemän som medverkat i planarbetet: 

Bengt Lindskog, Arkitekt, Samhällsbyggnadskontoret 

Paula Rönnbäck, Planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret 

Tijana Nikolic, Planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret 

Sabri Touma, Bygglovshandläggare, Samhällsbyggnadskontoret 

Konsulter som medverkat i planarbetet genom framtagande av Antikvarisk-ekonomisk utredning 

och värdering: 

Peter Joseph (uppdragsansvarig), Tyréns AB 

Maria Wall, Tyréns AB 

Robin Svensén, Tyréns AB 

 

BILAGOR 

Utredningar: 

Antikvarisk-ekonomisk utredning och värdering för f.d. mejeribyggnad mm, Glasberga 1:18 

(slutversion daterad 2019-01-15) 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Planenhet 

 

Planförfattare       Planchef 

Bengt Lindskog      Andreas Klingström  

   


