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Miljökontoret

Miljönämnden

Remiss angående samråd för ändring av del av detaljplan
för Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen (1431C) i
Södertälje kommun

Dnr: ALLM.2019.815

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har överlämnat en remiss angående samråd för ändring av del av
detaljplan för Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen (1431C) i Södertälje kommun.
Syftet med planändringen är att justera reglering kring byggnader och byggrätter.

Miljökontoret framför synpunkter gällande reglering av dagvatten och att det behöver
förtydligas att tidigare planer upphävs för aktuellt område.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-06
Förslag till yttrande 2019-03-07
Plankarta
Planbeskrivning, dnr 2018-00665-214

Ärendet

Planområdet är beläget i södra delen av Glasberga sjöstad och i dag planlagt för samma
ändamål, d.v.s. bostäder. Ändringen omfattar fem bostadskvarter.

Miljökontorets synpunkter
I planbeskrivningen till nu aktuell ändring framgår att underliggande detaljplaner för Glasberga
sjöstad, 1431C och 1680 C ersätts av denna ändring. Detta är inte helt tydligt på plankartan
gällande detaljplanen med beteckning 1431C.
Miljökontoret anser att det ska tydliggöras att även bestämmelserna i denna plan upphävs
genom aktuell ändring.

Dagvatten
År 2005 antogs detaljplan för del av Glasberga Sjöstad, etapp 2 (1431C). Planen möjliggjorde
en utbyggnad av Glasberga Sjöstad med bostäder. Hantering av dagvatten regleras i denna plan
med bestämmelsen Dagvatten bör tas omhand inom den egna fastigheten.

Ärende 11
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År 2015 antogs en ändring av detaljplan för Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen (1680C). I
plankartan framgår att denna ändring gäller jämsides med den ursprungliga planen. Syftet med
ändringen var att justera gatuhöjder och planbestämmelser samt att det tillkom ytterligare
tomter. Här regleras dagvatten genom två planbestämmelser dels Tomt får endast utgöras av
15% hårdgjorda ytor (exklusive takytor) och dels Dagvatten skall tas om hand inom den egna
fastigheten. Detta innebär en hårdare reglering än i den ursprungliga planen.

I planbeskrivningen till nu aktuell ändring som anges under rubriken Genomförande att
Dagvatten tas omhand lokalt, där enskild fastighetsägare ser till att dagvattnet har möjlighet att
infiltreras genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Bestämmelser som reglerar
dagvatten saknas dock helt på plankartan.
Miljökontoret anser att dagvattenhantering ska regleras genom planbestämmelser och att det
därmed ska föras in bestämmelser gällande detta på kartan.

Kontorets förslag till nämnden:

1. Miljönämnden antar miljökontorets yttrande som sitt eget.
Miljönämnden förklarar beslutsparagrafen omedelbart justerad.

Helena Götherfors

Miljöchef

Handläggare: Linn Andersen
Miljöinspektör
Miljökontoret
Telefon (direkt): 08-523 039 33
E-post: linn.andersen@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret, planenheten (sbk.plan@sodertalje.se)
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2019-03-07 Samhällsbyggnadskontoret 

Planenheten 

151 89 SÖDERTÄLJE 

 

Yttrande över Remiss angående samråd för ändring av del 
av detaljplan för Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen 

(1431C) i Södertälje kommun   

Dnr: ALLM.2019.815  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har överlämnat en remiss angående samråd för ändring av del av 

detaljplan för Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen (1431C) i Södertälje kommun.  

Syftet med planändringen är att justera reglering kring byggnader och byggrätter. 

 

Miljönämnden framför synpunkter gällande reglering av dagvatten och att det behöver 

förtydligas att tidigare planer upphävs för aktuellt område. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-06  

Plankarta 

Planbeskrivning, dnr 2018-00665-214 

 

Ärendet 

Planområdet är beläget i södra delen av Glasberga sjöstad och i dag planlagt för samma 

ändamål, d.v.s. bostäder. Ändringen omfattar fem bostadskvarter. 

 

Miljönämndens synpunkter 

 

I planbeskrivningen till nu aktuell ändring framgår att underliggande detaljplaner för Glasberga 

sjöstad, 1431C och 1680 C ersätts av denna ändring. Detta är inte helt tydligt på plankartan 

gällande detaljplanen med beteckning 1431C. 

 

Miljönämnden anser att det ska tydliggöras att även bestämmelserna i denna plan upphävs 

genom aktuell ändring. 
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Dagvatten 

År 2005 antogs detaljplan för del av Glasberga Sjöstad, etapp 2 (1431C). Planen möjliggjorde 

en utbyggnad av Glasberga Sjöstad med bostäder. Hantering av dagvatten regleras i denna plan 

med bestämmelsen Dagvatten bör tas omhand inom den egna fastigheten. 

 

År 2015 antogs en ändring av detaljplan för Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen (1680C). I 

plankartan framgår att denna ändring gäller jämsides med den ursprungliga planen. Syftet med 

ändringen var att justera gatuhöjder och planbestämmelser samt att det tillkom ytterligare 

tomter. Här regleras dagvatten genom två planbestämmelser dels Tomt får endast utgöras av 

15% hårdgjorda ytor (exklusive takytor) och dels Dagvatten skall tas om hand inom den egna 

fastigheten. Detta innebär en hårdare reglering än i den ursprungliga planen. 

 

I planbeskrivningen till nu aktuell ändring som anges under rubriken Genomförande att 

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

infiltreras genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Bestämmelser som reglerar 

dagvatten saknas dock helt på plankartan.  

 

Miljönämnden anser att dagvattenhantering ska regleras genom planbestämmelser och att det 

därmed ska föras in bestämmelser gällande detta på kartan. 

 

 

 

 

 

Lars Greger  

Miljönämndens ordförande  

 





 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Planbeskrivning 
Ändring av del av detaljplan för  

Glasberga Sjöstad, etapp 2, södra delen (1431C) 

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 sjöstad gäller de grönmarkerade fastigheterna nedan.  

 
Ändring gäller Glasberga 1:448-450, Glasberga 1:473-1:487, Glasberga 1:505 och del av 1:15, Glasberga 1:491-1:497 

Underliggande detaljplaner för Glasberga sjöstad: 1431C samt 1680C ersätts för dessa fem 

bostadskvarter helt med den aktuella ändring som detta ärende innebär. 

För de omkringliggande delarna gäller fortsatt bestämmelserna i 1431C och 1680C.  

Planändringens syfte och huvuddrag  
Syftet med planändringen är att införa en högsta tillåten byggnadshöjd samt att justera 

byggrätter i området. Bestämmelse om suterränghus tas bort. Utseende ändras till att vara endast 

träfasad. 
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Kommunala beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-29 om upprättande av ändring av detaljplan för del 

av Glasberga Sjöstad. 

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  
Begränsat standardförfarande tillämpas enligt PBL 2010:900. 
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Plan- och genomförandebeskrivningar för 
gällande planer  

Följande sidor (s 5-18) visar planbeskrivning tillhörande detaljplan för Glasberga sjöstad etapp 

2, södra delen (Glasberga 1:15 m.fl.) i Södertälje (1431C). Därefter (s.19-21) redovisas det 

tillägg till planbeskrivningen som gjordes i samband med framtagandet av ändring av 

detaljplanen 2015 (1680C). 

.  
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1.1.1.1 
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Planändringens förutsättningar och 

planförslag 

Bebyggelse  

Bebyggelsen i de fem bostadskvarteren som denna ändring omfattar, är idag obebyggda.  

Ändringen innebär att en högsta tillåten byggnadshöjd införs samt att byggrätter i området 

justeras. Bestämmelse om suterränghus tas bort. Utseende ändras till att vara endast träfasad i de 

två kvarteren längst i öster. 

Förslag till ändring av detaljplan:  

- Radhus med högst andel bebyggd fastighetsareal om 30 % 

- Högsta byggnadshöjd 7,2 meter 

- Friliggande enbostadshus (i tre av kvarteren) 

- Endast träfasad målat med slamfärg (för bebyggelse i de två östra kvarteren) 
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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. Bestämmelse om suterränghus tas bort. Utseende ändras till att vara endast 

träfasad. 

Handlingar 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, plankarta, grundkarta och 

fastighetsförteckning.  

Organisatoriska frågor 
Tidplan:  

- Samråd första 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.  

 

 

Tekniska frågor 
Dagvatten:  

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

infiltreras genom LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).  
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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 

 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Planenhet 

 

Planförfattare       Planchef 

Bengt Lindskog      Andreas Klingström     
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