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Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)  
Enligt 6 kap. 5-7 §§ miljöbalken ska kommunen göra en undersökning 
av miljöeffekter när en plan upprättas eller ändras, för att avgöra om 
genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan. Om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbe-
skrivning upprättas enligt PBL 4 kap 34 §. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan ska göras i ett tidigt 
skede av planprocessen. Dokumentet ska fungera som ett verktyg för 
att komma fram till vilka negativa miljökonsekvenser planförslag kan 
få och hur de kan undvikas eller begränsas. Tanken är att dokumentet 
ska användas och uppdateras kontinuerligt under arbetet med att ta 
fram detaljplanen. 

 

Handläggare planenheten: Sofia Melin 

Handläggare Miljökontoret:  
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Bedömning av miljöpåverkan 
Kommunen ska bedöma om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till att planens genomförande kan med-
föra betydande miljöpåverkan. Detta kallas i miljöbalkens sjätte kapitel för ”undersökning. Undersökningen ska utgå från de kriterier 
som finns i miljöbedömningsförordningen. Förordningen beskriver vad det är som ska beaktas, det handlar om: 

• vad det är för åtgärd eller verksamhet 
• var den planeras och,  
• vilka miljöeffekter som förväntas  

Miljöeffekter 
Begreppet miljöeffekter är definierat i miljöbalkens sjätte kapitel. Miljöeffekter kan vara direkta eller indirekta effekter. De kan vara 
positiva eller negativa för miljön. Effekterna kan vara tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och uppstå på kort, 
medellång eller lång sikt. Miljöeffekter är inte begränsade geografiskt, det vill säga de kan uppstå i närområdet och långt bort. I 
miljöbalken listas följande 6 punkter som en sammanfattning av vad bedömning av miljöeffekter kan innefatta:  

1. befolkning och människors hälsa,  
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,  
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,  
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller  
6. andra delar av miljön.  
 
Listan ska inte anses vara uttömmande, därav den 6:e punkten andra delar av miljön. 
 

Miljökvalitetsmålen och agenda 2030 
Det långsiktiga syftet med att undersöka miljöpåverkan och att integrera mil-
jöbedömningar i planläggningen är att uppnå miljömålen specificerade i de 
sexton miljökvalitetsmålen. De svenska miljömålen omfattar den miljömäss-
iga dimensionen av hållbar utveckling och är en viktig utgångspunkt för det 
nationella genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Mil-
jökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. Exempel på miljökvalitetsmål är God bebyggd miljö, Frisk luft, 
Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv. 
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Hur ska undersökningen utföras? 
Planhandläggare/projektledare ansvarar för att upprätta ett utkast på undersökningen. Innehåll och frågor som dyker upp kan dis-
kuteras på projektgruppsmöten. Om det inte är uppenbart onödigt skickas dokumentet för påsyn och diskussion till miljökontoret 
och stadsantikvarien.  

UNDERSÖKNING AV BMP (vid samråd eller tidigare vid behov) 

 

 

 

 

 

 

Undersökningssamråd (MB 6 kap. 6§)  
Under framtagandet av undersökningen ska samråd ske med Länsstyrelsen, samt vid behov även med andra berörda myndigheter 
och kommuner. Samråd med länsstyrelsen om undersökningen sker i regel i samband med detaljplanens samråd. Vid detaljplaner 
där BMP konstateras eller befaras bör samråd med Länsstyrelsen ske innan detaljplanens samråd.  
 

Särskilt beslut 
Kommunen ska efter att undersökningen har genomförts ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan eller inte. Detta ska göras genom att kommunen fattar ett särskilt beslut.  Beslutet ska redovisa de omständig-
heter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet fattas i stadsbyggnadsnämnden och därefter görs tillgängligt 
för allmänheten. Lag (2017:955)  
 

Avgränsningssamråd (MB 6 kap. 9§)  
Om BMP konstateras i undersökningen, ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Ett avgränsningssamråd ska ske med länsstyrelsen och ev. 
berörda kommuner för att bestämma inriktning och innehåll för miljöbedömningen. 

 

Nej 

om kommunen efter undersökningen kommer fram till att planen inte ska genomgå en strategisk 
miljöbedömning ska skälen för det beslutet motiveras i planbeskrivningen.  

 

Ja 
STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING - Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen och ev. berörda 
kommuner - Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Samråd om MKB - Redogö-
relse i planbeskrivning om hänsyn till slutsatser från MKB 
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Information om planen 
Planens syfte: 

Syftet med detaljplanen för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) 
är att möjliggöra en tunnelnedfart till garaget på fastig-
heten Tellus 5. Nedfarten är en förutsättning för utveckl-
ingen av östra delen av stadskärnan med ett nytt hotell 
vid Marenplan. Tunnelnedfarten har fått bygglov och är 
under byggnation sedan våren 2020. Framtagandet av 
en ny detaljplan är främst av fastighetsrättsliga skäl. Pla-
nen ska även möjliggöra tredimensionell fastighetsbild-
ning samt ett nytt torg med strävan att skapa en attraktiv 
offentlig miljö. 

 

Allmän beskrivning av planområdet 

Planområdet ligger i den östra delen av stadskärnan 
nordost om gallerian Kringlan. Planområdet innefattar 
endast allmän platsmark som ägs av kommunen och 
omfattar en del av Köpmangatan samt Västra Kanalga-
tan. I dagsläget håller tunnelnedfarten på att byggas och 
innan fanns här en lokalgata samt markparkering. Söder 
om planområdet vid Orionkullen håller nya flerbostads-
hus med lokaler i bottenvåning på att byggas. Nordost 
om planområdet finns ett grönområde som gränsar till 
kanalen. Västra Kanalgatan kommer få en ny sträckning 
för att ge plats åt tunnelnedfarten och kommer omvand-
las till gåfartsgata samt avslutas med en vändplan. Tor-
get är för fotgängare och får endast användas för angö-
ring. 
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Sammanfattande 
bedömning av förslagets 
miljöpåverkan 
 

Bedöms planförslagets genomförande innebära betydande miljöpåverkan (BMP)?                            
Ja   ☐ 

Nej  ☒ 

Motivering  

Motiverat ställningstagande om 
betydande miljöpåverkan utifrån 
bedömning av miljöeffekter. 

 

 

 

 

Markens användande ändras inte avsevärt, inga nya byggnader planeras och byggnationen redan är igång vilket innebär 
att detaljplanens antagande inte kommer medföra stora konsekvenser. Inom planområdet finns inga särskilda naturvärden, 
de stora träden kan bevaras och det parkområde som finns här idag kommer bevaras förutom den del där tråget beviljats 
bygglov. Åtgärder inom planområdet kommer endast ske på ianspråktagen mark där strandskyddet syfte inte har någon 
betydelse och därmed kommer upphävas. Ingreppet som tunnelnedfarten innebär har negativ påverkan på de kvaliteter 
som finns i stadsmiljön längs Västra Kanalgatan gällande kulturmiljö, detta har redan tagits hänsyn till i projekteringen av 
gatumiljön. Detaljplanen ger positiva effekter när det kommer till trygghet, rekreation och barnperspektivet då det kommer 
tillkomma promenadstråk fria från biltrafik, attraktiv offentlig utemiljö samt en mötesplats intill en viktig knutpunkt i kollektiv-
trafiken.  

Den samlade bedömningen är därmed att detaljplanen inte har någon betydande miljöpåverkan. 

Övrigt  

Övriga aspekter att beakta i 
planarbetet 
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UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Bedöms planen vara förenligt med 
översiktsplanen? 
Beskriv även om planen är förenlig 
med RUFS   
Finns mellankommunala och regionala 
intressen 
Finns FÖP 
Finns program 
 

Ja      ☒ Nej     ☐ Delvis ☐  
Beskriv hur/motivering: 

Södertäljes översiktsplan ”Framtid Södertälje - översiktsplan 2013–2030” som antogs av kommunfullmäktige 
2013 lägger vikt i att skapa levande stadsmiljöer och höja stadens attraktivitet. För att uppnå detta behöver 
staden förtätas och funktioner blandas samtidigt som grönstrukturen stärks och tillgängligheten till vattnet i 
Södertälje kanal utökas. 

Stadskärnan är utpekad som den viktigaste tyngdpunkten i kommunen och genom planområdet går ett strate-
giskt stråk. Detaljplanen är en del av förtätnings- och aktiveringsarbetet av östra delen av stadskärnan, även 
om inga nya byggnader uppförs inom planområdet. När nedfarten flyttas får området vid Maren nya förutsätt-
ningar för att utvecklas och förtätas med många olika funktioner. Även närheten till vattnet vid Maren förstärks 
och människors tillgång till vattnet säkras genom att flytta biltrafik och infrastrukturlösningar. Detaljplanen be-
döms därmed gå i linje gällande översiktsplan. 

 

Kumulativa effekter 
Finns andra projekt, planer eller pro-
gram som tillsammans med åtgärden 
kan få konsekvenser för miljön och som 
kan leda till betydande miljöpåverkan. 
Utgå från listan miljöeffekter 

Detaljplanen och flytten av tunnelnedfarten är en förutsättning för utvecklingen vid Maren. En ny detaljplan för 
Tellus 5 m.fl. är under framtagande och under planarbetet har beslut tagits att denna detaljplan inte innebär 
betydande miljöpåverkan. 
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Verksamheter och åtgärder som kan medföra BMP 

Plan- och bygglagen 4 kap. 34 § 
 
Enligt PBL 4 kap 34 § finns ett antal specifika situationer som förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan (BMP) om planen medför att marken får tas i anspråk 
för något följande ändamål: 
 

• industriändamål 
• ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för samman-

hållen bebyggelse 
• en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar 
• en hamn för fritidsbåtar 
• ett hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhål-

len bebyggelse 
• en permanent campingplats 
• en nöjespark 
• en djurpark 

 
 

Genomförandet av planer för de uppräknade användningsområdena ska inte automatiskt 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska bedöma om det är någon av 
de uppräknade verksamheterna som är orsaken. Uppräknade ändamål är kopplade till 
MKB-direktivet bilaga II.  
 
 
      Ja   ☐        Nej   ☒ 
 
Om ja; beskriv konsekvens nedan och om detta bedöms medföra BMP: 
 
 
       
 

Verksamheter och åtgärder som förväntas medföra BMP 

  MB 7 kap 28 § a 
 
Enligt MB 7 kap 28 § a ska det antas att en åtgärd eller verksamhet som påverkar 
ett natura 2000-område på ett betydande sätt ska medföra betydande miljöpåver-
kan (BMP) 
 
  

Kan detaljplanens genomförande innebära åtgärder eller verksamheter som påverkar ett 
Natura 2000-område på ett betydande sätt? 
 
 
                     Ja  ☐          Nej  ☒           
 
Motivera svar och beskriv konsekvens och om detta bedöms medföra BMP.  Väg in 
åtgärder från eventuellt angränsande projekt som tillsammans får kumulativa effek-
ter: 
 
Det finns inget Natura 2000-område eller annan skyddad natur inom eller i nära anslutning 
till planområdet. 
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Aspekter att förhålla sig till  

 

Beskrivning av planområdet Påverkan av planens genomförande (typ 
och omfattning) och hantering av 
eventuella miljöeffekter 

Risk för betydande 
miljöpåverkan 

Nej Ja Miljöaspekt som 
ska behandlas i 
MKB 

Mark 
-Topografi/terräng,  
-Berg- och jordarter,  
-Infiltrationskapacitet,  
-Stabilitet och bärighet,  
-Sättningskänslig mark,  
-Erosionsskydd,  
-Buffertzon och filter,  
-Fysiska ingrepp 

Planområdet omfattar främst hårdgjord mark 
samt en liten del parkyta. Inom planområdet 
finns vissa höjdskillnader och höjdsättningen 
varierar mellan +11 och +7.  Underliggande 
jordartlager är isälvssediment och grundlag-
ret är fyllning. Vid projektering av tunnelned-
fart har marken stabilitet studerats och spon-
ter byggts för att stabilisera marken. 

 ☒ 

 

☐ 

 

 

MB 3 kap. Grundläggande be-
stämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden  
-Obetydligt påverkade, ekologiskt 
känsliga områden  
- Brukningsvärd jordbruksmark 
- något riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården, friluftslivet eller 
annat riksintresse enligt 3 kap. §§ 
7-9 

Ej relevant för planområdet  ☒ ☐  
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MB 4 kap.  
Särskilda bestämmelser för hushåll-
ning med mark och vatten för vissa 
områden 

Ej relevant för planområdet  ☒ ☐  

MB 5 kap Miljökvalitetsnormer  
-Omgivningsbuller  
-Luftkvalitet  
-Vattenkvalitet ytvatten och grund-
vatten (kvantitet) 

Detaljplanen kommer ej generera en ökad 
trafikmängd. Trafikrörelsen förändras på 
Västra Kanalgatan och trafikmängden kom-
mer minska vilket innebär att bullersituat-
ionen och luftkvaliteten för befintliga byggna-
der påverkas till det positiva  

Största delen av planområdet ligger inom 
avrinningsområdet för Mälaren-Prästfjärden 
och en liten del av Köpmannagatan ligger 
inom avrinningsområde för Igelstaviken. 

Vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden 
klassas ha god ekologisk status samt natur-
lig tillkomst/härkomst. Vattenförekomsten 
uppnår ej god kemisk status. Vattenföre-
komsten Igelstaviken klassas ha måttlig eko-
logisk status, naturlig tillkomst/härkomst och 
uppnår ej god kemisk status. 

I och med den nya tunnelnedfarten kommer 
en del av det befintliga parkområdet för-
svinna. En ny planteringen anläggs vid trå-
get samt planteringar som kompletteras med 
skelettjordar planeras på torget. Den totala 
ytan där dagvatten kan fördröjas och infiltre-
ras bedöms därmed inte minska väsentligt 
och vattenflödet kommer ej öka. Recipien-
terna förväntas därför inte påverkas negativt. 

 ☒ ☐  
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Skyddade områden och arter (MB 
7kap)   
-Naturreservat 
-Kulturreservat  
-Naturminne  
-Biotopskydd  
-Djur- och växtskyddsområde  
-Strandskyddsområde  
-Miljöskyddsområde  
-Vattenskyddsområde  
-Övriga skydd (fridlysta arter, art-
skyddsförordning mm)  
-Naturvårdsavtal 
 

Strandskydd från kanalen påverkar stora delar 
av planområdet. I befintlig detaljplan är stora 
delar av strandskyddet upphävt. Vid bygglov-
sansökan för tunnelnedfarten gavs dispens 
från strandskyddet. Inga nya byggnader plane-
ras och endast redan ianspråktagen mark 
kommer utnyttjas till torg och infrastruktur. 
Strandskyddet upphävs för redan ianspråkta-
gen mark i ny detaljplan. 

 ☒ ☐  

Naturmiljö  
- Allmän beskrivning, vegetation 
och djurliv  
- Särskilda värden för biologisk 
mångfald exempelvis: ovanliga och 
skyddsvärda naturtyper, utpekade 
nyckelbiotoper, viktiga spridnings-
samband, länsstyrelsens invente-
ringar av 
ädellövskog och/eller ängs- och 
hagmarker eller artgrupper som 
groddjur, fladdermöss, insekter, 
rödlistade arter 
-Arter enligt Artskyddsförordningen 
(habitatsarter och fridlysta arter) 

Planområdet innehåller en liten del parkmark 
som består av gräsmatta och stora träd på 
en brant. Nedanför branten går Södertälje 
kanal. Denna parkmark är markerad som 
”grönstråk” i kommunens grönstrategi. 

En del av parkmarken kommer försvinna för 
att ge utrymme för tunnelnedfarten och vissa 
gångstigar får nya sträckningar. Nya plante-
ringar kommer anläggas längs tunnelnedfar-
ten samt på torget. Mindre träd kommer flytt-
tas till den nya planteringen. Det finns inga 
kända skyddade värden och det kommer 
inte ske några stora ingrepp i parkmarken 
som påverkar naturvärden.  

 

 ☒ ☐  
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Kulturmiljö och stads- och land-
skapsbild 
- Skyddade enligt KML, fornläm-
ningar, byggnadsminnen och kyrkor 
(även oupptäckta fornlämningar)  
-Landskapsbildskydd 
- Kulturvärden enligt PBL och MB 
(inklusive utpekade kulturmiljöområ-
den i ÖP och kulturmiljöprogram 
 

Inga fornlämningar har hittat i tidigare under-
sökningar och inga nya har hittats under bygg-
nationen av tunneln.  

Planområdet angränsar till byggnader med 
höga kulturvärden men inga nya byggnader till-
kommer. Då tunnelnedfarten utgör ett negativt 
ingrepp i de kvaliteteter som finns i stadsmiljön 
vid Västra Kanalgatan är det av stor vikt hur 
detaljer genomförs, vilket har tagits hänsyn till 
vid projektering. Större lövträd inom planområ-
det har kulturhistoriskt värde och ska ej skadas 
under byggnation. 

 ☒ ☐  

Rekreation, friluftsliv, folkhälsa 
och sociala värden 
-allmän beskrivning av hur området 
används och av vem, exempelvis 
om det finns skolor, förskolor i när-
heten 
-parkmiljöer och grönstruktur 
-Rekreationsanläggningar, spår och 
leder 
målpunkter och upplevelsevärden 
-Trygghet/otrygghet 

Detaljplanen innebär att en parkering och 
lokalgata ersätts med ett torg med möjlighet till 
rekreation. Gångstråk från parken ner till cent-
rum kommer vara fri från biltrafik och den trafik 
som kommer finnas sker på gångtrafikanters 
villkor. En del av befintligt grönområde kommer 
försvinna, nya planteringar tillkommer. 

Planförslaget innebär att fotgängare och cyklis-
ter prioriteras över biltrafiken vilket förenklar rö-
relsen genom staden och ökar trafiksäkerheten 
i området. 

  ☒ ☐  

Barnperspektivet  
negativa / positiva konsekvenser för 
barn.  
-Ex. plats för lek (både spontan och 
anordnad)  
-Avstånd till skola/ förskola, avstånd 
till park/natur  

En positiv konsekvens är att lokalgatan för-
svinner och ersätts med ett bilfritt torg och 
barn kan röra sig i området fritt från bilar. 
Endast bilar för angöring får åka på utpe-
kade delar av torget i låg hastighet. Torget 
innebär möjligheter att skapa plats för lek 

 ☒ ☐  
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-Kan barn röra sig säkert, ex. GC-
väg/säker skolväg 
-Negativa hälsoeffekter i skolmiljö 
Ex. buller luftkvalitet 

och utevistelse. Inga skolor eller förskolor i 
nära anslutning till planområdet. 

Risker för människors hälsa och 
för miljön (klimatförändringar) 
- Buller och vibrationer  
(RI influensområde totalförsvaret) 
-Trafik, farligt gods 
- Explosionsrisk  
-Elektromagnetisk strålning  
- Föroreningar (Mark, luft, vatten: nu 
och efter genomförande)  
-Risk för skred, erosion (markens 
stabilitet)  
-Markradon  
- Översvämningsrisk  
-Påverkan på vattenskyddsområde 
- Ljusförhållanden - ljusföroreningar  
- Djurhållning 

Detaljplanen kommer innebära mindre trafik 
på Västra Kanalgatan vilket medför positiva 
konsekvenser för befintliga bostäder. Inga 
transporter av farligt gods tillkommer men le-
veranser till Kringlangallerian kommer ske 
via tunnelnedfarten. 

Geoteknisk undersökning har gjorts inför 
projektering. Åtgärdat problematik i marksta-
bilitet med hjälp av sponter. 

 

  ☒ ☐  

Klimataspekter 
-Bridrar planerad verksamhet till 
ökade utsläpp  
-Generar planeringen ökade bilre-
sor (hur ser tillgång till god kollektiv-
trafik, samhällsservice, offentlig ser-
vice, arbete.  
-Vilka effekter av ett förändrat klimat 
behöver beaktas, ex. översväm-
ning, skyfall, urbana värmeöar (ex 
andel hårdgjord yta och inslag av 
grönska)  

Trafiken kommer minska på Västra Kanalgatan 
då den slutar vara genomfartsgata. Trafikrörel-
sen kom-mer förändras genom stadskärnan. 
Planförslaget förväntas inte generera mer trafik 
än i dagsläget. 

En liten del av parkmarken kommer försvinna 
men nya planteringar och skelettjordar plane-
ras. Den totala ytan där dagvatten kan fördrö-
jas och infiltreras bedöms inte minska väsent-
ligt och vattenflödet kommer ej öka. Recipien-
terna förväntas inte påverkas negativt. 

 ☒ ☐  
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