
Planens syfte och 
huvuddrag

Planområde

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning
Enligt MB 6 kap 11 § och MKB-förordningen 4 § ska kriterierna i MKB-förordningens bilaga  4 beaktas 
samt i vissa fall enl PBF 2 kap 5§ (bil 2 i MKB-förordning) 

Detaljplanearbetet syftar till att pröva möjligheten till ny 
bostadsbebyggelse inom fastigheten Järpen 1 m.fl.i Strängnäs. 
Planändringen ska möjliggöra uppförande av flerbostadshus. 
Förslaget avser, genom ny bebyggelse, bidra till att omvandla 
Södertäljevägen/Kilenvägen till en mer stadsmässig gata samtidigt 
som en mer trafik- och bullerskyddad gårdssida kan uppnås. Ny 
bebyggelse prövas utmed Södertäljevägen i nordväst samt utmed 
Kilenvägen i sydvästra delen av planområdet. I övrigt avses befintlig 
bebyggelse och befintliga förhållanden bekräftas inom planområdet.

Datum                Diarienummer
2016-03-30     SBN/2016:225

HANDLING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR
Järpen 1 m. fl. i Strängnäs
STRÄNGNÄS KOMMUN
BEHOVSBEDÖMNING

Samhällsbyggnadskontoret 
Planenheten 
 
Handläggare: 
Johan Filipsson 
Tel: 0152 - 292 76 



Ja Nej
1 Detaljplanen innefattar 

verksamheter eller åtgärder 
som kan komma att kräva 
tillstånd för påverkan på ett 
Natura 2000-område

X Om ett ja --> miljöbedömning för tillstånd 
enligt MB 7 kap 28a § mfl

2 Är planen del av ett större 
projekt? X Om ett ja --> beakta det större projektet i 

behovsbedömningen 
3 Ämnar 

detaljplaneprocessen 
bedrivas med 
standardförfarande? X

Ett ja stärker motiven för att ingen 
miljöbedömning behövs    

PLATSEN.           
Förutsättningar och 
känslighet
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4 Geologi (Skred och ras, 
grundläggningsförhållanden)

X Marken inom planområdet består 
huvudsakligen av morän och berg.

5

Översvämmning
X Marken inom planområdet ligger på 

höjdnivåer mellan 30-35 meter över 
nollplanet.

6 Föroreningar X
7

Trafik (farligt gods etc.)

X En befintlig bensinstation finns nära 
planområdet. Avståndet mellan tilltänkt 
och befintlig tomtgräns är ca 40 meter. 
Ur ett säkerhetsperspektiv (olycksrisk 
med avseende på hanterade ämnen på
bensinstationen) krävs ett 
minimiavstånd på 25 meter från 
lossningsplats för tankbilar till bostäder 
enligt de riktlinjer som tillämpas. 
Riskfrågan och ev. skyddsåtgärder ska 
vidarestuderas i planarbetet för att 
uppnå en acceptabel risknivå.

8 Obehaglig lukt X
9 Allergier X

10 Radon X Området ligger utanför utpekat 
riskområde avsende radon.

11

Grönytor i tätort/Tätortsnära 
rekreationsområden

X Södra delen av området rymmer en 
grusplan och lekutrustning, som ska 
ersättas i närområdet. Den 
skogsbeklädda kullen i söder avses 
värnas i möjligaste mån.

I bedömningen skall påverkans storlek, totaleffekt, fysiska omfattning, sannolikhet, varaktighet, 
frekvensen och avhjälpbarhet, samt påverkans gränsöverskridande art beaktas.enligt MKB-
förord bil 4, 2.a

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 4 MKB-förordningen (se MKBF 4 § sista stycket). Neg 
Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)
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Buller

X Trafikbullersituationen behöver beaktas. 
Kilenvägen/Södertäljevägen trafikeras 
av drygt 7 000 fordon 
(vardagsmedeldygnstrafik 2013) 
Tillämpning av "tyst sida"  kommer ske 
(trafikbullerförordningen). En 
bullerutreding behöver tas fram under 
planarbetet.

13 Vibrationer X
14 Barriärskapande X
15 Ljusförhållanden X
16 Kulturarv/kulturmiljöer/

fornminnen
X Befintlig bebyggelse uppfördes under 

1960-talet och har en tidstypisk 
utformning. Inga kända fornlämningar 
finns i området.

Speciella särdrag i naturen:

17 - Större opåverkade områden X

18 - Våtmarker X
19 - Bergs-, Hällmarks- och 

skogsområden
X En stor del av grönskan närmast 

infartsvägen kommer att försvinna för att 
ge plats åt bostäder. "Trädridån" och 
området närmst Södertäljevägen 
bedöms sakna höga rekreations- och 
ekologiska värden att det behöver 
bevaras i sin helhet. Merparten av 
grönskan ligger inom kvartersmark som 
redan är planlagt för bostadsändamål.

20  - Speciellt skyddsvärda träd X  
21 - Områden viktiga för turismen 

och det rörliga friluftslivet
X

22 - Stads-/Landskapsbild X Inom området finns bostadsbebyggelse 
från 1960-talet. Bebyggelsen är tydligt 
anpassad till dåvarande trafiklösning ”E3 
förbifart”, senare E20, och nuvarande 
infart till Strängnäs. Området närmast 
den tidigare stora trafikleden har därför 
lämnats som en buffertzon som inte får 
bebyggas enligt gällande stadsplan från 
1964. Ny bebyggelse utmed gata 
bedöms få positiva effekter på 
stadsbilden.

23 - Område ingående i 
naturvårdsprogram

X

24 - Biologisk mångfald 
(rödlistade arter, 
nyckelbiotopsområden)

X

Område med nationell 
skyddsstatus:

25 - Riksintresseområden enligt 4 
och 5 kap MB

X

26 - Natura 2000 X
27 - Natur-/kulturreservat X
28 - Natur-/kulturminnen X
29 - Biotopskyddsområde X



30 - Djur- och växtskyddsområde X

31 - Strandskyddsområde X
32 - Miljöskyddsområde X
33 - Vattenskyddsområde/ 

dricksvattentäkt
X

PLANEN
Karaktäristiska 
egenskaper
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34 Planen avser reglera (ange 
förutsättningar för) 
verksamheter eller åtgärder 
som kan antas innebära 
miljöpåverkan

X

35 Planens betydelse för andra 
planers miljöpåverkan

X

36

Planen har betydelse för 
integrering av miljöaspekter 
särskilt för främjande av 
hållbar utveckling

X

TYP AV PÅVERKAN
Vilken miljöpåverkan kan 
planens genomförande 
förväntas få på:
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Kommentarer

Mark och vatten (VA, 
dagvattenhantering mm)

37 Alstrande av föroreningar av 
mark och/eller vatten

X Befintlig handel inom Järpen 1 alstar 
viss trafik. Handeln avses bekräftas i 
planen.

38 Grund- och ytvattenkvalitèer. 
Studera grundvattenkartan; 
finns det värdefulla 
grundvattentillgångar som 
riskerar att påverkas negativt? 

X

39 Förändrade infiltrations-
förhållanden

X Planens genomförande kommer 
innebära utökade hårdgjorda ytor. LOD 
ska tillämpas så långt det är möjligt.

40 Förändrade 
stabilitetsförhållanden i 
marken

X

Luft och klimat
41 Alstrande av luftföroreningar 

eller andra försämringar av 
luftkvalitèn

X

42 Uppvärmning X

Störningar/Hälsopåverkan
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Alstrande av buller

X Ny bostadsbebyggelse genererar mer 
trafik samtidigt som den kan verka som 
bullerskydd och skapa en tystare 
gårdsmiljö till nuvarande och framtida 
boende.

44 Alstrande av vibrationer X
45 Barriärskapande X
46 Påverkan ljusförhållanden X
47

Otrygga närmiljöer

X Ny bostadsbebyggelse ökar den sociala 
kontrollen i ormådet och bedöms ha en 
positiv inverkan på den upplevda 
tryggheten i området.

48 Alstrande av obehaglig lukt X
49 Allergier X
50

Ianspråktagande av 
rekreationsytor

X Vissa rekreationsytor kommer att 
behöva tas i anspråk men nya skapas.

51 Alstrande av avfall X
Risker

52 Trafik (farligt gods etc.) X
53 Olyckor X

Miljöpåverkan av ett ev. 
överordnat projekt (bedöms 
om ja vid punkt 34)

54 Områden viktiga för turismen 
och det rörliga friluftslivet

X

55 Stads-/Landskapsbild X
56 Utnyttjande av mark X
57 Utnyttjande av vattenområden X

58 Utnyttjande av naturresurser X
59 Påverkan på djur och växtliv X

Besvaras om planområde 
får tas i anspråk för 
verksamhet eller ändamål 
som anges i PBL 4 kap 34 
§ andra stycket
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Projektets karaktäristiska 
egenskaper skall beaktas, 
särskilt:

60 Projektets omfattning
61 Projektets  förening med andra 

projekt
62 Projektets utnyttjande av mark, 

vatten och andra resurser

63 Förhöjd risk för olyckor
64 Projektets alstrande av 

föroreningar och störningar
65 Projektets alstrande av avfall

Projektets lokalisering
66 Nuvarande markanvändning



67 Marken, vattnets och andra 
resursers förekomst, kvalitet 
och förnyelseförmåga i 
området

Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

68

Ställningstagande

ansv. Planhandläggare
Johan Filipsson                  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att planen inte kan antas 
innebära någon betydande miljöpåverkan vid bedömning enligt 
MKB-förordningen 5 § sista stycket. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11 § bedöms 
därför inte behöva upprättas.

Behovsbedömningen grundas på följande:

• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
och bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella 
riktlinjer, lagar eller förordningar. Planens genomförande bedöms 
inte medföra att miljökonsekvensnormerna för luft och vatten samt 
riktvärden för buller överskrids.

• Grönskan närmast Södertäljevägen/Kilenvägen bedöms inte ha 
någon avgörande betydelse för djur- och växtliv då området är 
bullerstört. 

• Planen bedöms sammantaget  ge en ringa miljöpåverkan.

Gunilla Östling 
Planchef

För en långsiktigt hållbar planering ska markresurser i goda lägen 
utnyttjas effektivt. Kontoret bedömer att den tilltänkta planändringen 
är ett bra exempel på god hushållning av marken. Förslaget 
överensstämmer med översiktsplanens utvecklingsstrategier och 
intentioner. Förslaget ger möjlighet till flera bostäder i ett central och 
stationsnära läge. Planområdet har nära till befintlig service och 
kommunikationer. Det finns även teknisk infrastruktur som får en 
högre utnyttjandegrad. 
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