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Från  

Planenheten  

 

Underrättelse om granskning angående förslag till detaljplan för del 

av Tälje 1:1 (Kanaltorget) i Södertälje 

Ett förslag till detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret. 

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget på granskning.  

Yttranden som inkommit under samrådet samt kommunens ställningstaganden går att läsa i 

samrådsredogörelsen som finns på kommunens hemsida (se länken nedan). Efter samrådet har 

planförslaget reviderats och ställs nu ut för granskning. 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för tredimensionell fastighetsbildning och möjliggöra att 

en tunnelnedfart ner till garaget under Kringlangallerian och dess olika funktioner byggs på kvartersmark. 
Ett nytt torg planeras ovan tunnelnedfarten, Kanaltorget. Visionen är att skapa en attraktiv offentlig miljö 

och en ny mötesplats i centrum. Tunnelnedfarten är en förutsättning för utvecklingen av östra delen av 

stadskärnan med ett nytt hotell vid Marenplan. Detaljplanen följer intentionerna i Södertäljes 

översiktsplan. 

Ta del av granskningshandlingarna 

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 den 25 februari 2022 fram till och med den 18 mars 2022 finns förslaget på följande platser: 

• Stadshuset, Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider)  

• Södertälje kommuns webbplats: www.sodertalje.se/detaljplan/kanaltorget 

 

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). Om du har frågor 

gällande planförslaget kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret eller ansvarig handläggare. 

  

 

http://www.sodertalje.se/detaljplan/
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Ändringar mellan samråd och granskning 

Inga större ändringar av planförslaget har gjorts inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har vägt 

samtliga inkommande yttranden och anpassat förslaget med hänsyn till dessa. De flesta inkomna 

yttranden är rörande förtydligande av planförslaget i planbeskrivningen, därav har formuleringar och 

beskrivningar setts över för att så tydligt som möjligt beskriva planförslaget. Planbeskrivningen har 

förtydligats gällande resultatet från den utförda miljötekniska undersökningen, dagvattenhantering, 

trafiksäkerhet, parkering, framkomlighet för kollektivtrafik, säkerhet- och trygghetsaspekter, ansvar och 

kostnader samt genomförande. 

 

Inför granskning har bedömningen gjorts att inga nya utredningar behövs tas fram för att säkerställa 

markens lämplighet. Inför granskning uppkom behovet av en kompletterande inmätning av den befintliga 

garageöppningen och garaget. Även inmätning av tunnelnedfartens golv och tak har gjorts. Sektion 1.0 i 

plankartan har uppdaterats utifrån ny inmätning och plankartan har kompletterats med sektion 2.0 som 

visar höjder för 3D-fastighet för befintligt garage under Köpmangatan. Tunnelns samt befintligt 

parkeringsgarages utbredning har förtydligats i plankartan genom att Köpmangatan har delats in i olika 

användningsområden där områden som tillåter (T) och (P) har specificerats mer. Administrativa 

planbestämmelsen gällande fastighetsindelning har förtydligats. 

Planprocessen 

Beslut om att anta planförslaget beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden under andra kvartalet 2022. 

 
Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglag (2010:900) i sin lydelse från 2 januari 2015, genom 
standardförfarande (PBL 5 kap. 7§). 
  

Enligt reglerna för standardförfarande ska ett samrådsskede och ett granskningsskede genomföras. 

Granskningen är det sista tillfället då allmänhet, sakägare och remissinstanser kan lämna synpunkter på 

förslaget. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under skedena samråd eller granskning kan 

förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

 

 

 

 



Underrättelse | 2022-02-23 | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 3 (3) 

 

Lämna synpunkter  

Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du har synpunkter i ärendet. Hänvisa till ärendet via 

diarienummer SBN-2019-01763. Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och 

ska senast den 18 maj 2022 ha inkommit till:  

E-postadress: 

sbk.plan@sodertalje.se 

Postadress: 

Södertälje kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Planenheten 

151 89 Södertälje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sofia Melin  

Planarkitekt 

Planenheten 

Telefon (direkt): 08-523 039 49 

E-post: sofia.a.melin@sodertalje.se 

 


