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 Sammanfa�ning 
 Syftet med detaljplanen är att medge markanvändning för bostäder och förskola på och 
 omkring Ängstuberget i nordöstra Malmköping. 

 Samtidigt föreslås en ny anslutning, i stället för bro norr om campingen, till 
 Malmakvarnsområdet (område med gällande detaljplan från 2011), via Skjutbanevägens 
 förlängning. 

 Detaljplaneförslaget anses inte innebära betydande miljöpåverkan. 

 Exempel på utformning. Illustrationen ovan visar exempel på exploatering med mera av planområdet. 
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 Planhandlingar 
 Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 ●  Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser 
 ●  Planbeskrivning (denna handling) 
 ●  Fastighetsförteckning 

 Följande  utredning  har  tagits  fram  och  finns  att  tillgå  på  samhällsbyggnadsförvaltningen  i 
 Flens kommun: 

 ●  Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 ●  Anm: Ytterligare utredningar under planprocessen kommer tas fram efter behov. 
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 1. INLEDNING 

 Planens sy�e och huvuddrag 

 En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur miljön avses att 
 förändras eller bevaras. 

 Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med villor, radhus och mindre flerbostadshus 
 vid Ängstuberget i östra Malmköping. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 75 
 lägenheter/hushåll. Även en tomt för en framtida förskola har införts i planen. 

 I Malmakvarnsområdet, nordväst om aktuellt planområdet finns en gällande detaljplan från 
 2011 för ca 90 bostäder. Utifrån den analys som kommunen gjort, ser man att det blir stora 
 genomförandekostnader i gällande detaljplan från 2011, fram för allt när det gäller 
 anläggande av bro. Den planlagda bron (ca 40-50 meter lång) bedöms vara mindre lämplig 
 att anlägga ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Bron är förlagd i ett område med 
 fornlämningar, bäckravin, eventuellt framtida naturreservat, källskog, strövområde och 
 Sörmlandsleden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit fram till att ett omtag därför 
 bör göras med ny detaljplan, med inriktningen att ersätta bron med  en annan tillfart via 
 Ängstuberget från Skjutbanevägen till Malmakvarnsområdet. 

 En mindre del i nordväst betecknas ”Utveckling av stadsbygd” i ÖP. I området kring före 
 detta fotbollsplan och liten bit norrut anges i kommunens översiktsplan (ÖP) som 
 närrekreationsområde. Ingen särskild redovisning eller inriktning föreslås i övrigt enligt 
 gällande ÖP. Aktuell planläggning strider därmed inte mot gällande översiktsplan. 

 Ingen klassad eller skyddad natur tas i anspråk av planförslaget. Bedömningen är att en 
 särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte 
 anses innebära betydande miljöpåverkan. 

 Exempel på disposition av området och dess huvuddrag finns i den här planbeskrivningen, 
 under rubriken  Bebyggelseområden. 

 Planområde 

 Planområdet är beläget vid Ängstuberget i östra Malmköping. Arealen är cirka 15 hektar. 

 I huvudsak berörs fastigheten Malma 1:10 av den nya detaljplanen. Vidare berörs delar av 
 Malmakvarn 1:1, Malmköping 2:11 samt Malmköping 2:75. Samtliga fastigheter ägs av Flens 
 kommun. Se nedan bild. 
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 Planområdets ungefärliga läge i Malmköping. 

 Tidigare ställningstaganden 

 Översiktlig planering 

 Flens kommuns Översiktsplan  Sörmlands hjärta - med  plats för alla  (ÖP) antogs av 
 kommunfullmäktige år 2018. ÖP anger generellt att utveckling av Malmköping ska ske med 
 hänsyn till platsens och köpingens natur- och kulturmiljövärden. Genom varsam utbyggnad 
 med omsorgsfullt placerad och utformad bebyggelse kan orten utvecklas samtidigt som 
 köpingens karaktär behålls oförändrad och förstärks. 

 I kommunens översiktsplan redovisar kommunen ett större område i Malmakvarnsområdet 
 som “Utveckling i stadsbygd”, ett område som beskrivs utgöra en naturlig fortsättning av 
 orten. Avsikten med denna utbyggnad är att skapa en attraktiv boendemiljö i nära anslutning 
 till ortens centrala delar och i naturskönt sjönära läge. Del av detta område är sedan tidigare 
 detaljplanelagt (detaljplan från 2011). 

 Nordvästra delen av aktuellt planområde ingår i ÖP-området betecknat ”Utveckling av 
 stadsbygd”. I området kring före detta fotbollsplan och liten bit norrut anges i kommunens 
 översiktsplan (ÖP) som närrekreationsområde. Ingen särskild redovisning eller inriktning 
 föreslås i övrigt för aktuellt planområde enligt gällande ÖP. Aktuell planläggning strider 
 därmed inte mot gällande översiktsplan. 
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 Utdrag ur ÖP 2018. Orange område B5 benämns ”Utveckling av stadsbygd”. Grön cirkel benämns 
 närrekreationsområde. Svart linje är ungefärlig plangräns för nu upprättad detaljplan. 

 Det finns även en fördjupad översiktsplan (FÖP) från 2008 (antagen av kommunfullmäktige 
 den 24 april 2008) som anger utveckling av bostäder inom och i anslutning till 
 FÖP-området. 

 Utdrag ur FÖP Malmakvarn 2008. Svart linje ungefärlig plangräns för nu upprättad detaljplan. 
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 Gällande detaljplaner 

 Utsnitt ur gällande detaljplan (MA 110) som berörs av aktuell planläggning. Rödstreckad linje är 
 ungefärlig gräns för aktuellt planområde. 

 Utsnitt ur gällande detaljplan (MA 116) som angränsar till aktuell planläggning. Rödstreckad linje är 
 ungefärlig gräns för aktuellt planområde. 
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 Utsnitt ur gällande detaljplan (MA 45) som angränsar till aktuell planläggning. Rödstreckad linje är 
 ungefärlig gräns för aktuellt planområde  . 

 Planområdet är i huvudsak inte planlagt sedan tidigare, men i söder omkring före detta 
 fotbollsplan och Skjutbanevägen berörs en (1) detaljplan (MA 110). Detaljplanen MA 110 
 vann laga kraft 2005-11-24. Detaljplanen medger allmän platsmark, NATUR samt Lokalgata. 
 Genomförandetiden har utgått för planen. 

 I direkt anslutning till planområdet i nordväst gäller detaljplan MA 116 som vann laga kraft 
 2011-12-07. Planen medger i huvudsak bostäder. Genomförandetiden gäller 15 år från 
 datumet för laga kraft. 

 Även detaljplan MA 45 som vann laga kraft 1977-10-25 angränsar till planområdet i väster. 
 Genomförandetiden har utgått. 

 Se ovan bilder för utsnitt av gällande detaljplaner i och i direkt anslutning till planområdet. 

 Kommunala beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-11-08 att ge uppdrag till plan- och 
 exploateringsavdelningen att bland annat planlägga ytterligare delar av 
 Malmakvarnsområdet. 

 Riksintressen och förordningar 

 Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken:  Planområdet berörs  av influensområde med 
 höjdbegränsningar (MSA-ytor) för riksintresset flyg för Västerås respektive Skavsta 
 flygplatser enligt 3 kap. 8 § MB. De typer av objekt som kan påverka MSA-ytan är mycket 
 höga byggnadsverk. Detaljplaner inom influensområden och innehållande byggnader 
 överstigande 20 meter ska insändas till Luftfartsverket för synpunkter. Föreslagen 
 bebyggelse som medges inom planområdet blir ej så hög att försvarsmaktens riksintressen 
 påverkas på något olämpligt sätt. 

 Området berör i övrigt inte riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 eller kapitel 4. 

 Kapitel 5 i Miljöbalken  : Planen bedöms inte överskrida  några miljökvalitetsnormer. Se 
 vidare under rubriken  Miljökvalitetsnormer. 
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 Förordningar etc:  Planområdet berör ett yttre skyddsområde för vattentäkt 
 (vattenskyddsområde), se avsnitt  Vattenskyddsområde  .  Strandskydd råder för vattendrag 
 från Hosjön till Malmaån vid planområdets västra gräns, se avsnitt  Strandskydd.  Inga 
 särskilda förordningar i övrigt bedöms beröras. 

 Preliminär �dplan 

 Detaljplanen avses hanteras med standardförfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan- och 
 bygglagen (2010:900) (PBL) enligt följande preliminära tidplan: 

 Samråd  januari 2023 

 Granskning (utställning)  2 kvartalet 2023 

 Antagande  3 kvartalet 2023 

 2. BEBYGGELSE 

 Befintlig bebyggelse 

 Utöver en mindre byggnad vid före detta fotbollsplanen/Skjutbanevägen är planområdet 
 obebyggt. Vid Skjutbanevägen strax sydost om planområdet finns ett villaområde 
 (Bjurängen). Lite norr om planområdet finns några gårdar och bostadshus. 

 Bebyggelse i omgivningen. Bjurängen i söder/sydost, Generalshöjden en bit väster om planområdet, 
 övriga bostadshus, gårdar etc. Svart linje är ungefärlig gräns för aktuellt planområde. 
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 Historik och kulturmiljöer 

 Kulturmiljöprogrammet för Flens kommun, antaget 2019, anger att stora delar av 
 Malmköping har kulturhistoriskt värde och att delar av orten även är av riksintresse för 
 kulturmiljövården. Inga utpekade kulturmiljöer/-byggnader inom eller i nära anslutning till 
 planområdet finns redovisade i programmet. Riksintresseområdet finns ca 300 m sydväst 
 om planerad bebyggelse inom planområdet. 

 Varken planområdet eller omgivningen omfattas av någon skydds- eller 
 varsamhets bestämmelse eller liknande i gällande detaljplaner. Ingen påverkan på byggnader 
 av kulturvärde utifrån kommunens kulturmiljöprogram torde därmed ske. 
 Riksintresseområdet för kulturmiljön bedöms ej heller påverkas genom aktuell planering. 

 Ny bebyggelse 

 Bostäder 

 I nu upprättad detaljplan säkerställs i huvudsak mark för bostäder. Planens uppbyggnad är 
 att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus, parhus samt 
 flerbostadshus. 

 Det breda utbudet ger boendealternativ för olika behov och möjligheter. Genom att bygga 
 med ett varierat utbud ges utrymme för generationsövergripande boende samt möjligheter 
 att bo kvar i området utifrån olika skeden och önskemål i livet. Exempelvis för den som vill 
 lämna villaboendet så kan man bo kvar i sin invanda sociala miljö till exempel i en lägenhet i 
 ett mindre flerbostadshus. Planen är därför flexibel. 

 Planen medger en högsta nockhöjd om 8 m, vilket motsvarar 2 våningar, för 
 bostadsbebyggelse. 

 Med bruttoarea (BTA) som nämns i planbestämmelserna menas totala arean för alla 
 våningsplan begränsat av omslutande ytterväggars utsida. 

 Med byggnadsarea (BYA) avses den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande 
 byggnadsdelar, taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc, som i hög grad påverkar 
 användbarheten av underliggande mark. 
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 Exempel på utformning. Illustrationen ovan visar exempel på exploatering med mera av planområdet. 
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 Perspektiv/montage med bland annat exempel på bebyggelse (vy från nordväst). 

 Perspektiv/montage med bland annat exempel på bebyggelse med föreslagen tomt för förskola i 
 förgrunden och föreslagen bostadsbebyggelse på Ängstuberget i mitten av bilden (vy från söder). 
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 Flerbostadshus 

 Inom nordvästra delen av planområdet medges flerbostadshus. Flerbostadshus får uppföras 
 med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive komplementbyggnader, om högst 30 % av 
 fastighetsarean. Bestämmelse har införts på plankartan kring ovan. 

 Exempel på utformning. Illustrationen ovan, som är ett exempel, visar byggande av flerbostadshus i 
 den nordvästra delen av planområdet (Malmakvarn). Illustrationen ovan redovisar ca 25 % 
 utnyttjande av kvartersmarken (30 % får bebyggas enligt planen). 

 Perspektiv/montage med bland annat exempel på flerbostadshus (vy från nordväst). 
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 Friliggande enbostadshus (villor) 

 För friliggande enbostadshus gäller att fastigheten ska vara minst 800 m  2  . Den största bruttoarean för 
 huvudbyggnad får uppgå till 250 m  2  . En huvudbyggnad  tillåts per fastighet. Komplementbyggnader 
 får sammanlagt uppta högst 60 m  2  byggnadsarea. Samtidigt  gäller att totala byggnadsarean för 
 huvudbyggnad samt komplementbyggnad högst får uppgå till 25 %  av fastighetsarean. Bestämmelse 
 har införts på plankartan kring ovan. Se nedan bild. 

 Perspektiv/montage med bland annat exempel på enbostadshus på Ängstuberget (vy från sydväst). 

 Exempel på utformning. Illustrationen ovan, som är ett exempel, visar byggande av friliggande 
 enbostadshus, radhus samt parhus (Ängstuberget). 
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 Rad- eller parhus 

 Rad- eller parhus får uppföras med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive 
 komplementbyggnad, om högst 35 % av respektive tomtplatsarea. (Definitionen 
 "tomtplatsarea" används på plankartan då  det är osäkert  om det kommer bli en eller flera 
 fastigheter om radhus/parhus uppförs. Radhus/parhus kan komma att ges tomtplats inom 
 en större fastighet). Bruttoarean för huvudbyggnad per tomtplats får högst vara 180 m  2  . En 
 huvudbyggnad per tomtplats. Komplementbyggnader får sammanlagt högst uppta 50 m  2 

 byggnadsarea. Bestämmelse har införts på plankartan kring ovan. Se ovan bild. 

 Förskola 

 Inom planområdet har ett område införts för att möjliggöra för förskola. Uppskattningsvis 
 kan en förskola för upp till 80 platser kunna tillskapas. 

 Kvartersmarken för förskola är knappt 5500  m² stort.  I nu upprättad detaljplan har införts 
 bestämmelse om att högst 20 % av tomten får bebyggas. Detta innebär en möjlig 
 byggnadsarea på knappt 1100 m  2  . Byggnaden får uppföras  med en byggnadshöjd om 8 m. 

 Friyta för barn behöver säkerställas för förskoleverksamhet. Boverket anger att ett rimligt 
 mått på friyta kan vara 40 m² per barn i förskola. Forskning visar att den totala storleken på 
 friytan helst bör överstiga 3000 m². Då ytan är cirka 5500 m² kan tillräckliga friytor skapas 
 inom fastigheten vid 80 barn. 

 Exempel på utformning. Illustrationen ovan, som är ett exempel, visar byggande av förskola på 
 tidigare fotbollsplan. 
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 Offentlig och kommersiell service 

 I Malmköpings centrala delar, inom ca 1,5 km avstånd, finns ett varierat utbud av 
 kommersiell och offentlig service. 

 Landskapsbild 

 Planförslaget förändrar landskapsbilden, främst genom att skogsmark bebyggs. Samtidigt 
 kvarstår mycket skog i omgivningen som mildrar effekten. 

 Det avses planeras för lägre bebyggelse i området. Planförslaget medger en nockhöjd om 8 m 
 för bostäder, vilket motsvarar två (2) våningar. För förskola medges en byggnadshöjd om 8 
 m. 

 Höjden på föreslagen byggnation, tillsammans med avstånd från befintlig bebyggelse, 
 bedöms inte innebära påverkan för bostadsfastigheter i närområdet vad gäller 
 landskapsbilden. 

 Sammantaget bedöms landskapsbilden inte påverkas på ett betydande sätt. 

 Tillgänglighet 

 Området har relativt branta partier i vissa delar. Avsikten är att en lutning på ca 5 % på gång- 
 och cykelväg samt gator i huvudsak kan hållas. Tillgängligheten till och inom områdets 
 kvartersmark är varierande för rörelsehindrade. Ett par tomter på Ängstuberget behöver 
 studeras särskilt vad gäller byggande på tomten vad gäller tillgängligheten, med anledning av 
 den kuperade terrängen. Tillgängligheten inom byggnaderna och kvartersmarken prövas i 
 detalj i bygglovskedet. Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets 
 Byggregler. 

 3. MARK 

 Natur och vegeta�on 

 Föreslagen bostadsbebyggelse föreslås på Ängstuberget där marken är kuperad. 
 Ängstuberget är som högst drygt 55 m ö h och marken vid föreslagen förskoletomt (västra 
 delen) inom planområdet är som lägst cirka 30 m ö h. 

 Ett vattendrag leder vid planområdets västra gräns mellan Hosjön till Malmaån. 
 Strandskydd råder för vattendraget. Övriga dikessystem inom planområdet bedöms ej 
 omfattas av strandskydd, då de endast är vattenförande vid sporadiska tillfällen under året. 
 Ett flertal observationer av dikena har gjorts under senaste året. 

 I östra delen har ett större område (ca 7000 m  2  ),  som är sankt idag och innehar några grävda 
 diken, avsatts som naturmark som kan användas för fördröjning av dagvatten i nu upprättad 
 detaljplan. 

 Vid korsningspunkten intill ovan nämnda naturmark finns större ytor för snöupplag enligt 
 planens uppbyggnad. 
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 Ingen skyddad eller klassad natur (enligt t ex Länsstyrelsens inventering, skogsstyrelsens 
 inventering eller natur av riksintresse e dyl) finns inom planområdet. 

 För området med bostadsbebyggelse på Ängstuberget är det i huvudsak tät granskog och 
 tallskog. På berget har även ett område avverkats (för mer än 10 år sedan), en yta på ca 2,4 
 hektar. 

 I norra delen där bland annat flerbostadshus medges sparas ett brant parti med lövträd i nu 
 upprättad detaljplan. 

 Förskoletomten utgörs av en före detta fotbollsplan och torde inte inneha några specifika 
 naturvärden. 

 Källskog 

 Det finns ett objekt, källskog, som är inventerat av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
 Källskogen är ca 4,1 hektar och inventerades 2002-2003. Källskogen är lokaliserad i 
 bäckravinen i området. I länsstyrelsens rapport nr 2010:2  – Källskogar i Södermanlands 
 län, Regional miljöövervakning, Skogsprogrammet 2000-2002  finns bäckravinen i 
 upptagen som källskog nr: 97 Flens Kommun, Malmakvarn, Lilla Malma sn. Bäckravinen 
 klassas och ges värde 5, dvs. högsta värde av länets värdefulla källskogar. 

 Källskog, inventerad av Länsstyrelsen. Bilden hämtad från Länsstyrelsens ”Sörmlandskartan”, på 
 webbsidan  https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se  . 

 Följande beskrivning ges för källskogen;  Bäckravinen  utgörs av en vackert utbildad 
 bäckravin omgiven av lövskog. Bäcken är nedskuren i sand och delvis meanderande. 
 Floran är mycket rik och omväxlande. Mot nordost leder en delvis uttorkad bäckfåra med 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/
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 högörtsvegetation i söder. Den leder upp i en starkt beskuggad lund med asp, al, lönn och 
 hassel. Den har förutom sitt stora botaniska värde även ett estetiskt värde. 

 Noterbart:  Den västra delen av bäckravinen/källskogen  ingår inte i aktuellt planområde. Det 
 är i den västra delen som ovan beskrivna  bäck  ingår.  Den  delvis uttorkade bäckfåran  ingår 
 däremot i aktuellt planområde. Se ovan bild. 

 Tidigare diskuterat naturreservat 

 I samband med tidigare planering i Malmakvarnsområdet togs en naturinventering fram av 
 ADOXA Naturvård 2007 för det tilltänkta naturreservatet (men som ej realiserats) som man 
 kallade  Bäckfåran  (se nästa bild). Man beskriver  att  Bäckfåran  som avvattnar Hosjön, är 
 den ur naturvårdssynpunkt viktigaste miljön. Den skuggiga miljön, lövträdsbårder med bl a 
 lönn och områdets hydrologi bör bevaras. Naturvärdena i övriga delar av området är 
 begränsade, men kan öka genom att ett mindre antal relativt grova ekar och lönnar frihuggs. 
 För att göra området utmed  Bäckfåran  attraktivt för  de närboende bör ung planterad tall 
 och gran i slänten mot bäcken avverkas och trädskiktet på den gamla åkermarken i dalbotten 
 bör gallras väsentligt och stigar röjas. Den nedrasade spången över bäckfåran bör återställas 
 i tidigare skick och informationstavlor sättas upp. 

 Bild från ur planbeskrivning tillhörande gällande detaljplan MA 116 från 2011. Det diskuterades då 
 kring ett eventuellt framtida naturreservat inom grön linje. Detta har dock ej realiserats. Planlagd bro 
 över tilltänkta naturreservat till vänster med svartstreckade linjer. 
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 Konsekvenser 

 Ny väganslutning innebär ett genombrott i källskogen, men inte i tilltänkt naturreservat i 
 bäckravinen. Om vägslänter görs med brant lutning (exempelvis med sprängsten) mot det 
 tilltänkta naturreservatet, och gata förses med räcke ur trafiksäkerhetssynpunkt, torde inte 
 intrång behöva göras med slänter i det tilltänkta naturreservatet. Ny genomgående väg leds 
 runt bäckravinen. Ytan med tilltänkta naturreservat torde vara det mest ekologiskt viktiga 
 området i och omkring bäckravinen/källskogen. Inriktningen är att hålla den delvis 
 uttorkade bäckfåran samt vattendraget mellan Hosjön och Malmaån ofredat. 

 Som helhet bedömer kommunen det som mindre konsekvenser för bäckravinen på det sätt 
 nu upprättad detaljplan är utformad i jämförelse med planen för Malmakvarn från 2011. 

 För att säkerställa naturmark har bestämmelse NATUR införts i delar av planen. 

 Sammantaget bedöms ingen betydande påverkan ske på naturmiljö vid ett genomförande av 
 planförslaget. Påverkan på naturvärden ovan bedöms totalt sett som mycket liten inom detta 
 större planområde. 

 Utsnitt ur nu upprättad plankarta med tilltänkt naturreservat (grön linje) intolkat samt källskog (lila 
 linje). Vägområdet (område GATA) med gatumark inklusive slänter som föreslås utföras branta, med 
 exempelvis sprängsten, vissa partier. 

 Jordbruksmark 

 I nordväst finns ett mindre område med jordbruksmark. Jordbruksmarken är på ca 2 hektar 
 varav cirka 1 hektar sedan tidigare är planlagd för bostäder i gällande plan för Malmakvarn 
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 från 2011. Övriga cirka 1 hektar hamnar inom aktuellt planområde. På denna yta föreslås 
 bostäder i aktuell detaljplan. 

 Det jordbruksområde som avses ianspråktas i samband med nu upprättad detaljplan har 
 pekats ut i såväl fördjupad översiktsplan från 2008 som i gällande översiktsplan för 
 kommunen från 2018 som område för bostäder/stadsutveckling. Kommunens översiktsplan 
 ger därmed företräde för bebyggelseutveckling framför jordbruksmark i området. 

 Genom att gällande detaljplan från 2011 redan har ianspråktagit del av jordbruksmark utgör 
 den resterande ytan som nu tas i anspråk en begränsad yta. Den sammanhängande ytan har 
 därmed i praktiken redan påverkats. 

 Jordbruksmark har generellt ett värde som tätortsnära odlingsmark och lokal livsmedels- 
 och djurfoderproduktion. Detta värde går förlorat genom planförslaget. Samtidigt torde 
 exploateringen av den begränsade jordbruksarealen ge mindre effekter på den lokala 
 livsmedelsförsörjningen i längden. 

 Ej heller har någon jordbruksmark planlagts för kvartersmark/exploatering i samband med 
 de detaljplaner som antagits de senaste 5 åren i kommunen. 

 Biotopskyddat objekt såsom dike bevaras enligt planens uppbyggnad. 

 Sammantaget bedöms konsekvenserna av ianspråktagande av jordbruksmarken bli små. 

 Rekrea�on 

 Omgivningarna innehar stora områden för rekreation, där allmänheten kan röra sig på stora 
 ytor, såväl inom som utanför strandskyddsområde. 

 I området kring före detta fotbollsplanen och liten bit norrut anges i ÖP som 
 närrekreationsområde. Ingen ytterligare beskrivning finns i ÖP kring 
 närrekreationsområdet. Fotbollsplanen har inte använts på flera år för organiserad idrott. 
 Gräset slås bara vid enstaka tillfälle på året. Planens utformning innebär att fotbollsplanen i 
 framtiden istället kan användas som förskola om behov uppstår. Eftersom fotbollsplanen 
 inte använts på länge bedöms konsekvenserna som små. Utanför planområdet väster om 
 vattendraget mellan Hosjön Malmaån finns ytterligare ytor för fotboll, ytor som tidigare har 
 använts för ändamålet. Dessa ytor kan användas även i framtiden. 

 Planförslaget innebär att områden med naturmark tas i anspråk för bostadsändamål. Större 
 ytor som ger möjlighet till lek och rekreation bibehålls samtidigt såväl inom som direkt 
 utanför planområdet. Ingen större inskränkning för lek- eller rekreationsmöjligheter bedöms 
 uppstå. De större natur- och rekreationsområdena samt sjö med badplats som finns i 
 närheten ger god boendemiljö. Natur planläggs vid fotbollsplanen/föreslagen förskola, en yta 
 som kan vara exempel på område som kan användas för allmän lek, se nedan bild. 
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 Eventuell plats för allmänna lekanordningar vid föreslagen förskola. Illustrationen visar på exempel 
 på utformning. 

 Sörmlandsleden leder genom planområdet. Leden kan bibehållas genom planens 
 uppbyggnad. En mindre justering bör göras vid passage över den övergripande gatan som 
 planeras, så att säker passage kan åstadkommas vid ett genomförande av planen. Nedan 
 visas två kartor som redovisar Sörmlandsledens sträckning i förhållande till planens 
 föreslagna bebyggelse med mera. 

 Sörmlandsleden sträckning i grönt, enligt FÖP Malmakvarn från 2008, tillsammans med gränser för 
 planerad bostadsbebyggelse, gata mm i nu upprättad detaljplan. Säker passage för leden över 
 föreslagen gata inom rosa ring bör anordnas. 
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 Sörmlandsleden sträckning i prickad linje, enligt Lantmäteriets Topografiska karta, tillsammans med 
 gränser för planerad bostadsbebyggelse, gata mm i nu upprättad detaljplan. 

 Geoteknik 

 Någon geoteknisk undersökning är inte gjord för planområdet. 

 Enligt SGU:s jordartskarta består marken som bostadsbebyggelse på Ängstuberget föreslås 
 på främst av sandig morän, men även urberg (jorddjupet är i huvudsak mellan 0-3 m enligt 
 SGU:s jorddjupskarta). Morän och urberg torde generellt ge goda förutsättningar för 
 grundläggning av bostadsbebyggelsen. 

 Vid början av planerad ny tillfartsväg (från Skjutbanevägen) består de lägre partierna av 
 glacial lera samt postglacial finlera, men övergår därefter till urberg och morän mot 
 bäckravinen. Sista biten vid åkermark i Malmakvarn där bostäder föreslås är marken främst 
 av glacial lera. Marken för föreslagen förskola utgörs av glacial lera enligt jordartskartan. 

 En översiktlig geoteknisk undersökning ämnas utföras under planarbetet. 

 Fornlämningar 

 Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. 

 En registrerad fornlämning, en fornborg (objekt L1984:4497 RAÄ-nummer: Lilla Malma 
 14:1), ligger strax utanför planområdet. 

 På riksantikvarieämbetets sida beskrivs fornborgen vara 50x35 m, belägen på ett tämligen 
 högt mot nordost-nordväst sluttande berg, begränsad av branta sluttningar, stup och 
 stenvallar. 

 I övrigt kan sägas att fornborgen ligger som närmast drygt 15 m från befintligt dike samt 
 nedlagda VA-ledningar nära före detta fotbollsplanen. Befintliga bostadstomter i kvarteret 
 Mandolinen ligger på ca 17 m avstånd från fornborgen. 
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 Aktuellt planförslag föreslår gatusträckning från Skjutbanevägen och norrut. Gatan föreslås 
 inte närmare fornborgen än befintligt dike/nedgrävda VA-ledningar. Till fornborgen från 
 föreslagna bostadstomter på Ängstuberget i aktuell plan är avståndet drygt 35 m enligt 
 planens utformning. Mellan föreslagna tomter och fornborgen finns ett befintligt dike. 

 Bedömningen är att fornborgen inte kommer att påverkas av aktuell planering med ovan 
 avstånd och förutsättningar. 

 Vägområdet för föreslagen gata tangerar en ”övrig kulturhistorisk lämning” längst upp i norr 
 (objekt: L1984:4637, RAÄ-nummer: Lilla Malma 67:1). 

 På riksantikvarieämbetets webbsida benämns objektet ”fossil åker”. I samband med 
 inventering beskrivs vidare att området ej var återfunnet vid besök på platsen 2002-06-11 
 och att området idag utgörs av markberett kalhygge, kraftigt bevuxet med lövsly och 
 ormbunkar. Beskrivningen avslutas med att ytterligare antikvariska insatser ej bedöms som 
 nödvändiga vid framtida exploateringar. Utifrån ovan bedöms nämnda objekt inte utgöra 
 någon fornlämning. Ej heller finns behov av ytterligare arkeologiska insatser kring objektet 
 vid framtida exploatering. 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten inom planområdet skall dessa, i 
 enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
 underrättas. 

 4. VATTEN 

 Va�enskyddsområde 

 Föreslagen förskoletomt, större delen av genomgående gata/vägområde samt delar av ett par 
 bostadstomter inom planområdet ingår i ett yttre skyddsområde för vattentäkt, ett 
 skyddsområde som i princip omfattar hela Malmköping. Det finns skyddsföreskrifter som 
 gäller vid arbete inom detta skyddsområde, se avsnittet  Tillstånd  . Se även nedan under 
 rubriken  Miljökvalitetsnormer. 

 Se vidare under rubriken  Dagvattenhantering  samt under  rubriken  Miljökvalitetsnormer. 
 Ingen negativ påverkan på vattenskyddsområdet bedöms ske genom aktuell planering 
 utifrån planens uppbyggnad. 

 Strandskydd 

 Inledning 

 Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och 
 vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land 
 och i vattenområdet (enligt 7 kap 13 § Miljöbalken). 

 Syftet med strandskyddet är att trygga det allmänna friluftslivet samt att bevara goda 
 livsvillkor för djur och växter, både på land och i vattnet. 



 Samrådshandling  26  (  55  ) 

 Strandskyddslagen som trädde i kraft 1 augusti 2009 innebär att strandskyddsfrågan skall 
 prövas varje gång en ny plan i strandskyddslägen skall ersätta en tidigare gällande plan – 
 även om den tidigare planen inneburit att strandskyddet upphävts. 

 Strandskydd som berörs inom planområdet 

 Strandskydd råder för vattendrag från Hosjön till Malmaån vid planområdets västra gräns. 
 Från vattendragets strandlinje råder ett strandskydd på 100 meter. 

 Övriga dikessystem inom planområdet bedöms ej omfattas av strandskydd, då de endast är 
 vattenförande vid sporadiska tillfällen under året. Ett flertal observationer av dikena har 
 gjorts under planprocessen. 

 Planområdets västra del hamnar något inom strandskyddszon (100 m) för vattendraget. 
 Föreslaget område för förskola (S  1  -område) är närmare  än 100 m från vattendraget. 

 Delar av fyra föreslagna bostadstomter på Ängstuberget hamnar inom strandskyddsområdet 
 något. 

 Skjutbanevägen i södra delen av planområdet ligger idag inom 100 m från vattendraget från 
 Hosjön. För att kunna nyttja befintlig infrastruktur hamnar vägområde med ny övergripande 
 gata och gång- och cykelväg inom strandskydd. Föreslagen genomgående gata i planen 
 hamnar därför per automatik delvis inom strandskydd, eftersom befintliga Skjutbanevägen 
 ligger inom 100 m från vattendraget. 

 Särskilda skäl 

 För att det ska vara möjligt att uppföra nya byggnader m.m. inom strandskyddat område 
 krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken och att strandskyddets 
 syften inte påverkas negativt. 

 Boverket och Naturvårdsverket anger i skriften ”Strandskydd” (2010) bl.a. att dispens från 
 strandskyddet kan ges om det är  område som behöver  tas i anspråk för att tillgodose ett 
 angeläget allmänt intresse  , till exempel åtgärd som  tillgodoser kommunens behov av 
 tätortsutveckling. 

 Planen bedöms omfattas av detta  särskilda skäl  , bl  a enligt följande; 

 Aktuellt område bedöms vara  område som behöver tas  i anspråk för att tillgodose ett 
 angeläget allmänt intresse  , för att tillgodose kommunens  behov av tätortsutveckling. 
 Planområdet ligger i utkanten av tätorten, i ett läge som är intressant att utveckla och som 
 för vissa delar har stöd av den gällande översiktsplanen för kommunen. Ett tillskott av 
 bostäder kan skapa ytterligare förutsättningar och attraktivitet för samhället. 

 Följande punkter för aktuellt projekt ser kommunen ser som viktiga i 
 planeringssammanhang för tätortens framtida situation – ett angeläget allmänt intresse. 

 ●  Kommunen har en negativ befolkningsutveckling och försöker vända den trenden 
 genom att skaffa planberedskap för bostadstomter i attraktiva lägen. 

 ●  Planläggningen utgör ett angeläget allmänt intresse inom ramen för kommunens 
 samhällsutveckling. 
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 Ytterligare motivering för tillämpning av nämnda särskilda skäl följer under 
 nedanstående rubriker. 

 Tidigare planering och annan bebyggelse 

 Malmakvarn, strax nordväst om aktuellt planområde, har tidigare planlagts via detaljplan 
 2011. Det finns även en fördjupad översiktsplan (FÖP) från 2008 (antagen av 
 kommunfullmäktige den 24 april 2008) som anger ytterligare utveckling av bostäder öster 
 om detaljplanelagt område. Gällande översiktsplan för kommunen från 2018 innefattar 
 likaså en utveckling österut benämnt ”Utveckling av stadsbygd”, där  del av aktuellt 
 planområde ingår. 

 Planområdet ligger i utkanten av Malmköpings tätort, i ett läge som är intressant att 
 utveckla. Ett tillskott av bostäder kan skapa ytterligare förutsättningar och attraktivitet för 
 Malmköping och kommunen i stort. 

 Strax söder om Ängstuberget finns befintlig bostadsbebyggelse i Bjurängen. Planområdets 
 föreslagna bebyggelse har därmed ett sammanhang till befintlig bebyggelseansamling. 

 Gällande detaljplan från 2011 finns för Malmakvarn med bro över bäckravin inom 
 strandskyddsområde. Avsikten är att den dag nu upprättad detaljplan vinner laga kraft kan 
 alternativ med bro över ravinen utgå så att trafik till Ängstuberget och Malmakvarn istället 
 ske via den övergripande gata som föreslås i nu upprättad detaljplan. Ur ett 
 helhetsperspektiv ser kommunen sammantaget aktuell planering som mer lämplig ur 
 ekonomisk och miljömässig synpunkt samt ur strandskyddshänseende än tidigare planering. 

 Nyttjande av befintlig infrastruktur 

 Kommunen ser i samband med utveckling av Malmakvarnsområdet/Ängstuberget det som 
 nödvändigt och fördelaktigt att förtätning i första hand kan ske på mark som ligger i 
 anslutning till redan utbyggd infrastruktur. Inte minst viktigt ur hållbarhetssynpunkt. 
 Aktuellt område har ett läge som är fördelaktigt ur infrastruktursynpunkt och planområdet 
 ligger i nära anslutning till Bjurängen med befintlig bostadsbebyggelse. 

 Fram till planområdet finns utbyggd gata, Skjutbanevägen, samt gång- och cykelbana fram 
 till denna väg. 

 Likaså är den tekniska infrastrukturen väl utbyggd vid planområdet, t ex finns allmänt 
 vatten- och avloppsnät strax söder om Ängstuberget där bostadsbebyggelse föreslås. Även 
 elnät finns i den angränsande Skjutbanevägen. Fjärrvärmeledning finns i Ängstuvägen, ca 
 150 m från planområdet. 

 Genom planområdets läge invid utbyggd infrastruktur anser kommunen det som fördelaktigt 
 med utbyggnad inom aktuellt område, även om det hamnar inom strandskydd. 

 Allmänhetens tillgänglighet 

 Strandskyddets syfte bedöms som helhet inte påverkas negativt av planens genomförande. 
 Sörmlandsleden (delvis inom strandskyddsområde) avses bibehållas och stråk för leden 
 säkerställs i planen inom NATUR. Bäckravin,  källskog, samt det område som tidigare 
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 diskuterats eventuellt bli naturreservat (delvis inom strandskyddsområde) avses likaså 
 bevaras. 

 Drygt 6500 m  2  kvartersmark (varav ca 5500 m  2  för förskola  och drygt 1000 m  2  för bostäder) 
 hamnar inom strandskydd. 

 Eftersom fotbollsplanen inte använts på flera år och inte kontinuerligt underhålls bedöms 
 konsekvenserna som små enligt förslag med förskola. 

 I planen har fri passage säkerställts vid föreslagen förskola längs vattendraget från Hosjön så 
 att tillgänglighet tryggas. Den fria passagen är som minst 8 m. Marken närmast vattendraget 
 från Hosjön säkerställs som naturmark för växter och djur samt blir allmänt tillgänglig enligt 
 planens uppbyggnad. 

 Ny gång- och cykelväg som förordas ger en positiv effekt ur tillgänglighetssynpunkt. 

 Genom föreslagen detaljplans utformning och bestämmelser bedöms allmänhetens 
 tillgänglighet till vattendraget, övriga delar inom strandskyddsområde samt bäckravin 
 fortsatt vara god. 

 Naturvärden och djurliv 

 Ingen skyddad eller klassad natur (enligt t ex Länsstyrelsens inventering, skogsstyrelsens 
 inventering eller natur av riksintresse e dyl) finns inom planområdet. 

 Den föreslagna vägen avses ledas förbi de mest känsliga områden (vattendraget från Hosjön, 
 den delvis uttorkade bäckfåran inom källskog, liksom det område som tidigare diskuterats 
 eventuellt bli naturreservat). 

 De delar inom strandskyddsområde som ianspråktas bedöms inte som särskilt betydelsefulla 
 för allmänheten och utgör inte heller särskilt värdefull natur. 

 Som helhet bedömer kommunen det som mindre konsekvenser för bäckravinen och 
 strandskyddsområde på det sätt nu upprättad detaljplan är utformad, även om planerad väg, 
 förskola samt bostadstomter delvis är inom strandskyddsområde för berört vattendrag. 

 För att skydda vattendraget har i nu upprättad detaljplan bestämmelse ”Takvatten skall 
 avledas ovan mark för fördröjning inom respektive bostadstomt” införts i planen på 
 Ängstuberget. Likaså avses dagvatten avledas och fördröjas via infiltrationsvänliga 
 dagvattenstråk innan det når vattendraget. Genom ett längre avstånd till recipienten ges 
 förutsättningar för fördröjning och filtrering av dagvattnet innan det når recipienten. 

 Djurlivet bedöms ej nämnvärt påverkas. Planområdets kvartersmark inom 
 strandskyddsområde är av begränsad omfattning. Vidare omges området av skogsmark 
 och sammanhängande ytor för spridningskorridorer. 

 Upphävande, process/genomförande 

 Strandskyddet föreslås upphävas när planen vinner laga kraft, enligt 4 kap 17§ PBL, generellt 
 inom 100 meter från strandlinjen inom kvartersmark (förskola och mindre del av 
 bostadstomter) samt område GATA (vägområde för gata och gång- och cykelväg etc). 
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 Sammanfattning 

 Sammanfattningsvis bedöms föreslagen detaljplans utformning sammantaget ej utgöra 
 betydande påverkan på strand- och vattenmiljön. Planeringen bedöms beröra 
 strandskyddsområdet i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
 tillgodoses långsiktigt. Ett långsiktigt hållbart samhälle bedöms kunna upprätthållas med 
 aktuell planering då aktuellt planområde; 

 - kan stärka Flens kommun med sin negativa befolkningsutveckling  och på så sätt tillgodose 
 ett angeläget allmänt intresse  avseende bostadsändamål 

 - har ett sammanhang till befintliga bostadshus/bebyggelseansamling 

 - endast berör strandskyddsområde i en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
 fortfarande tillgodoses långsiktigt 

 - utformas på ett sätt som gör att tillgängligheten för allmänheten i praktiken säkerställs, 
 genom att marken närmast vattendraget från Hosjön säkerställs som naturmark och bevaras 

 - inte bedöms påverka miljön i bäckravinen på ett betydande sätt, snarare ger bättre 
 förutsättningar genom aktuell planering om bro enligt gällande detaljplan kan utgå 

 - tar rimlig hänsyn till naturvärden (t ex berörs inga klassade naturvärden) och med avsikten 
 att mindre konsekvenser sker för bäckravin/tilltänkt naturreservat än gällande detaljplan 
 från 2011 med bro 

 - fri passage utmed vattendraget upprätthålls 

 - ej berör riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö, eller friluftsliv 

 - inte berör kända fornlämningar eller kulturmiljöer 

 - kan till stora delar nyttja befintlig infrastruktur avseende vägar, vatten och avlopp mm 

 - har koppling till befintligt gång- och cykelnät och kan skapa nya gång- och cykelstråk i 
 området 

 Dock är viktigt i fortsatt arbete att; 

 - försiktighetsåtgärder tas vid byggande i området 

 Miljökvalitetsnormer 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska 
 följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter har 
 beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade till 
 kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten 
 och ytvatten. 

 Planområdets västra del ingår något i yttre skyddsområde för vattentäkt 
 (vattenskyddsområde, Malmköping VSO), inom vilken det finns skyddsföreskrifter som 
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 gäller vid arbete. Föreslagen tomt för förskola samt del av vägområde med gata och gång- 
 och cykelväg  hamnar inom vattenskyddsområdet. Vid ett genomförande av detaljplanen 
 finns krav som måste uppfyllas för att få utföra arbeten inom vattenskyddsområde. Stor 
 försiktighet ska vidtas vid arbete inom vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna ska 
 följas. 

 Vattendrag från Hosjön till Malmaån finns strax väster om planområdet. Vattendraget är en 
 vattenförekomst i VISS. Vattendraget har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
 kemisk status. Tidigare användning av planområdet ger ingen misstanke om föroreningar. 

 Planområdet ligger utanför Strömsholmsåsen, Sundbyområdet grundvattenmagasin som är 
 en vattenförekomst i VISS och omfattas av miljökvalitetsnormer. Den kemiska och 
 kvalitativa statusen är god för grundvattenförekomsten. Del av grundvattenförekomsten i 
 ovan nämnda vattenskyddsområde är även skyddad dricksvattenförekomst. 

 Eftersom marken i området för bebyggelse i stora delar består av sandig morän och berg är 
 genomsläppligheten medelhög. Sandig morän är en jordart som ger goda förutsättningar för 
 dagvatten att infiltrera. 

 De lägre partierna där täta jordarter finns (lera) är förutsättningar för infiltration inte 
 optimala. I detta område föreslås förskoletomt samt väg. Större yta har avsatts för 
 förskoletomt vilket ger möjlighet till ytor för fördröjning och filtrering av dagvattnet innan 
 det når recipienten. 

 Planbestämmelse har införts på plankartan om att dagvatten (takvatten) ska tas omhand 
 inom respektive bostadstomt på Ängstuberget. 

 Vägen kommer i vissa delar fyllas ut med massor för att ligga på bank, vilket ger möjlighet till 
 infiltration i vägbanken. Inom gatusystemets vägområden har en bredd skapats så att 
 dagvattenstråk kan anordnas. Eventuella föroreningar kan på så sätt avskiljas på väg till 
 recipienten (vattendraget mellan Hosjön och Malmaån). 

 Inga kända föroreningar finns inom planområdet och marken har inte varit ändamål för 
 verksamhet som kan ge misstanke om föroreningar. 

 Detaljplanen är uppbyggd på ett sätt där stor hänsyn tagits till det befintliga 
 dagvattensystemets viktiga diken mm. Inom planområdet har flera större ytor sparats som 
 NATUR i planen, vilka ger goda förutsättningar för dagvattenhantering. I östra delen har ett 
 större område avsatts som yta för fördröjning av dagvatten. 

 För en stor del av planområdets föreslagna bostadsbebyggelse rinner dagvattnet åt antingen 
 vägområde där dagvattenstråk förordas eller mot ovan nämnd sankmark för fördröjning. 
 Genom ett längre avstånd till recipienten ges förutsättningar för fördröjning och filtrering av 
 dagvattnet innan det når recipienten (vattendraget). Även strax söder om förskolan på 
 naturmark kan vara lämpligt läge för dagvattenhantering, innan vatten når recipienten. 

 Möjligheten att uppnå MKN för recipienten bedöms inte påverkas av detaljplanens 
 genomförande då föroreningshalterna från denna typen av etableringar bedöms mycket låg. 
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 Utifrån ovan förutsättningar och åtgärder bedömer kommunen att nu upprättad detaljplan 
 är utformad på ett sätt så att inte miljökvalitetsnormer, god status, förhindras att uppnås i 
 vattenförekomster i området såsom vattendraget mellan Hosjön och Malmaån. Beskrivna 
 fördröjnings- och infiltrationsvänliga stråk anordnas, ger istället möjligheter att nå god 
 status för vattensystemet. 

 Med hänsyn till ovan förutsättningar och åtgärder bedöms att nu upprättad detaljplan är 
 utformad på ett sätt så att miljökvalitetsnormer, god status, kan bibehållas i 
 grundvattenförekomsten Strömsholmsåsen, Sundbyområdet grundvattenmagasin. 

 Ingen negativ påverkan bedöms heller ske på Malmköpings vattenskyddsområde utifrån 
 ovan förutsättningar och åtgärder. 

 5. GATOR OCH TRAFIK 

 Gång- och cykeltrafik 

 Gång- och cykelväg finns strax söder om planområdet längs Ängstuvägen och 
 Bjurängsvägen, som löper vidare mot Malma hed. 

 En gång- och cykelväg förordas att anordnas längs Skjutbanevägen och vidare längs den 
 föreslagna övergripande gatan genom planområdet, uppför backen till Ängstuberget. I 
 planen är avsikten att gång- och cykelvägens lutning generellt är maximalt ca 5 %. Se nedan 
 sektion för gata, gång- och cykelväg samt dagvattenstråk. 

 Exempel på sektion på den övergripande gatan genom planområdet med körbana 6 m, gång- och 
 cykelväg 3 m och dagvattenstråk 3 m. 

 Se under rubriken  Trafiksäkerhet  angående resonemang  kring trafiksäkerhetsåtgärder 
 inklusive gång- och cykeltrafik på Bjurängsvägen, vid idrottsplatsen, ca 400 m väster om 
 planområdet. 

 Kollek�vtrafik 

 Malmköpings busstation är på cirka 1,5 km avstånd från planområdet. Ingen busslinje 
 trafikerar Bjurängen/de nordöstra delarna av Malmköping. Inga förändringar för 
 kollektivtrafiken bedömdes behövas i samband med gällande detaljplan för Malmakvarn. I 
 framtiden om Ängstuberget byggs ut och även Malmakvarnsområdet i övrigt exploateras bör 
 frågan om ny busslinje aktualiseras. I planens norra del har utrymme skapats för 
 vändmöjlighet för buss. 



 Samrådshandling  32  (  55  ) 

 Biltrafik 

 Trafik - nuläge 

 Vid planområdets södra gräns vid före detta fotbollsplanen finns Skjutbanevägen 
 (återvändsgata). Denna är ansluten med Ängstuvägen som leder mot centrala Malmköping. 
 Hastighetsbegränsningen är idag 40 km/h på gatorna. Se nästa bild för gator i området. 

 I norra delen av planområdet, vid anslutningen med Malmakvarnsområdet, finns en grusväg 
 (Förrådsgatans förlängning) som leder från campingen och vidare till ett tiotal fastigheter 
 norr om planområdet. Delar av vägen är planlagd som lokalgata i gällande detaljplan från 
 2011. Gatan har dock inte genomförts utifrån planens intentioner. Väghållare är idag en 
 vägförening och vägen benämns Malmakvarn ga:1. Hastighetsbegränsningen är idag 70 
 km/h på vägen. 

 Gator i området. 

 Trafik - aktuell planering 

 I planen planläggs gatumark. Vägområdet för den övergripande gatan har fått en större 
 bredd för att inrymma ca 6 m körbana, 3 m gång- och cykelväg, dagvattenstråk samt slänter. 

 Lämpligen görs ombyggnation av trevägskorsningen vid Ängstuberget/Skjutbanevägen så att 
 huvudriktningen västerifrån blir mot Skjutbanevägen/aktuellt planområde istället för längs 
 Ängstuvägen åt öster. Exempelvis görs ny trevägskorsning eller mindre cirkulationsplats. 
 Utrymme har skapats för detta i planen. Se illustration med exempel under rubriken 
 Förskola  . 
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 Aktuell planering på Ängstuberget, med upp till uppskattningsvis 75 bostadslägenheter (vid 
 en blandning mellan villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus/stadsvillor), bedöms 
 generera ca 375 fordonsrörelser/dygn. 

 Uppskattningsvis kan en förskola för upp till 80 platser kunna bli aktuellt vid en full 
 utbyggnad av hela Malmakvarnsområdet. Om det blir en förskola bedöms verksamheten 
 generera ett 150-tal fordonsrörelser/dygn (baserat på en avdelning med 80 barn). 

 Samtidigt som ny bebyggelse föreslås på Ängstuberget, är avsikten att ge förutsättningar för 
 en ny anslutning till Malmakvarnsområdet (område med gällande detaljplan från 2011), en 
 anslutning som föreslås via Skjutbanevägens förlängning. 

 Utav de planlagda ca 90 bostadstomterna i Malmakvarn (i gällande detaljplan från 2011) är 
 det ca 75 tomter som ligger norr om bäckravinen. Det innebär att dessa ca 75 bostäder får en 
 annan anslutningsmöjlighet – via nu föreslagen väg förbi Ängstuberget – istället för nämnda 
 bro. 75 bostäder genererar ca 375 fordonsrörelser per dygn. 

 Vidare finns befintliga bostäder i Malmakvarn, som likaså behöver anslutningsmöjlighet via 
 föreslagen väg förbi Ängstuberget. De ca 10 befintliga hushållen i Malmakvarn genererar 
 uppskattningsvis ca 50 fordonsrörelser/dygn. 

 Totalt bedöms trafikmängden på den planerade övergripande gatan, vid anslutningen med 
 Skjutbanevägen, uppgå till ca 950 fordonsrörelser per dygn. 

 I övrigt kan sägas att befintlig bostadsbebyggelse i Bjurängen omkring Ängstuvägen, räknat 
 från korsningen med Malmakvarnsvägen, utgörs av ett 50-tal hushåll som trafikerar gatan. 
 Dessa hushåll genererar uppskattningsvis ca 250 fordonsrörelser/dygn. Sammantaget 
 innebär det att förbi befintlig bostadsbebyggelse utmed Ängstuvägen/Skjutbanevägen (öster 
 om Malmakvarnsvägen) ökar trafiken uppskattningsvis från dagens ca 250 till ca 1200 
 fordonsrörelser per dygn. Se även under rubrikerna  Trafiksäkerhet  respektive  Trafikbuller  . 

 Se även angående resonemang kring trafiksäkerhetsåtgärder på Bjurängsvägen, vid 
 idrottsplatsen, ca 400 m väster om planområdet under rubriken  Trafiksäkerhet  . 

 Angöring och parkering 

 Flens kommun har ingen parkeringsnorm. 

 För planområdet är inriktningen att parkering ska lösas inom respektive fastighet. 

 Kvartersmarken för förskola i planen är cirka 5500 m² stor. Totalt kan cirka 220 m2 BTA 
 (bruttoarea) byggas inom fastigheten. Erfarenhetsmässigt finns generellt ett behov av ca 10 
 parkeringsplatser per 1000 m  2  BTA för förskoleverksamhet.  Det innebär att ett drygt 20-tal 
 parkeringsplatser behövs vid fullt utnyttjande av tomten. Dessa torde utan svårigheter kunna 
 rymmas inom tomten. 

 In- och utfarter medges ej från tomterna på Ängstuberget mot den genomgående 
 övergripande gatan genom planområdet utifrån planens uppbyggnad. 

 In- och utfart till förskola placeras lämpligen i östra delen av tomten. 
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 6. TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 Va�en och avlopp 

 Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, förutom 
 förskoletomen som omfattas av verksamhetsområdet. Befintliga ledningar (vatten, 
 spillvatten och dagvatten) finns längs Skjutbanevägen och vidare en bit norrut. 

 Planområdet avses i samband med antagande av planen även beslutas att ingå i kommunens 
 verksamhetsområde för vatten och avlopp. Se vidare i delen  Genomförandefrågor  under 
 rubriken  Avtal  . 

 En förprojektering av VA-nätet avses utföras under planprocessen av tänkt ledningsnät. Nya 
 VA-ledningar bedöms preliminärt kunna förläggas inom allmän platsmark (NATUR/GATA) i 
 planen. Preliminär bedömning är att spillvatten från planerade bostäder kan ledas via 
 självfall till befintligt ledningssystem vid före detta fotbollsplanen. 

 I gällande plan från 2011 för Malmakvarnsområdet var tanken att dragning av vatten och 
 avlopp skulle ske via planerad bro över bäckravinen. Då bron ämnas utgå behöver dragning 
 av vatten och avlopp ske på annat sätt. Avsikten med nu upprättad detaljplan är att även 
 skapa förutsättningar för att anlägga vatten och avlopp till Malmakvarnsområdet (planlagt 
 område från 2011) i övrigt utöver denna detaljplan. 

 Avsikten är att vatten och avlopp till/från Malmakvarn förläggs i anslutning till ny föreslagen 
 genomgående gata, där spillvatten från planområdet kan ledas via självfall till befintligt 
 ledningssystem vid före detta fotbollsplanen. Noteras bör att vissa fastigheter i Malmakvarn 
 bedöms preliminärt behöva lokalt LTA-system (lätt trycksatt avlopp), något som även torde 
 behövas utifrån gällande detaljplan från 2011. 

 Dialog har skett med SVAAB under planprocessen. Det har framkommit att befintligt system 
 och pumpstation torde behöva upprustas även i den tidigare detaljplanen från 2011. 
 Pumpstation och ledningar torde inte klara en utbyggnad med ett större antal nya bostäder. 
 Ledningar nedströms behöver ses över. Befintlig pumpstation i Bjurängen behöver byggas 
 om. Noterbart således, att de 90 tomterna som det är planlagt för i gällande detaljplan från 
 2011 i Malmakvarn skulle kräva en del ombyggnad av befintligt system. 

 Nya överföringsledningar från Flen anläggs och att befintligt reningsverk i Malmköping ska 
 utgå (endast bassänger avses bibehållas). Detta behöver vidare analyseras och beräkningar 
 behöver göras för Malmakvarnsområdet samt aktuellt planområde.  SVAAB bör utföra en 
 kapacitetsutredningen, för hela vägen till Flen. 

 VA- och dagvattenledningar hamnar inom allmän platsmark. Ledningarna uppmärksammas 
 vid ett genomförande av planen, exempelvis vid ombyggnad av gata vid 
 Skjutbanevägen/Ängstuvägen. Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med 
 genomförandet av planen. 
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 Dagva�en 

 Ledning för allmänt dagvattensystem finns strax nordost liksom söder om före detta 
 fotbollsplanen inom planområdet. Befintliga dagvattenledningar hamnar inom allmän 
 platsmark utifrån planens uppbyggnad. 

 Med anledning av att Sörmland Vatten generellt försöker att få fastigheter att minska 
 belastningen på dagvattennätet, så bör dagvattnet inom planområdet fördröjas lokalt så 
 långt som möjligt, och exempelvis avledas via infiltrationsvänliga stråk eller fördröjas innan 
 det når recipient. Alternativt anordnas en kombination av dagvattensystem och fördröjning, 
 vilket åstadkommits vid andra projekt i kommunen. 

 Exempel på dagvattenhantering inom området. Illustrationen visar på exempel på utformning. 

 Detaljplanen är uppbyggd på ett sätt där stor hänsyn tagits till det befintliga 
 dagvattensystemets viktiga diken mm. Inom planområdet har flera större ytor sparats som 
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 NATUR i planen, vilka ger goda förutsättningar för dagvattenhantering. Naturmark har 
 säkrats mot bäckravinen. 

 Direkt öster om föreslagen bebyggelse på Ängstuberget är marken på lägre nivå, sank och 
 innehar några grävda diken. En hel del dagvatten leds dit idag. Här har ett större område (ca 
 7000 m  2  ) avsatts som naturmark som kan användas för  fördröjning av dagvatten. En stor del 
 av avrinningen torde ske hit även i framtiden från såväl bostadstomter som gator och 
 naturmark inom bebyggelseområdet på Ängstuberget. 

 För andra delar av planområdets föreslagna bostadsbebyggelse rinner dagvattnet åt antingen 
 vägområde där dagvattenstråk förordas eller åt väster mot bäckravinen/källskogen. Plats för 
 diken med naturlig fördröjning och infiltration är säkrad i detaljplanen. 

 Inom gatusystemets vägområden har en bredd skapats så att dagvattenstråk kan anordnas. 
 Några diken finns inom planområdet vilka har placerats inom eller i anslutning till 
 föreslagna gator. Det är fördelaktigt att anlägga dike/dagvattenstråk längs föreslagen gata 
 genom planområdet. Då erhålls ett längre avstånd till recipienten och på så sätt ges 
 förutsättningar för fördröjning och filtrering av dagvattnet och eventuella föroreningar kan 
 avskiljas innan det når recipienten. Det innebär samtidigt en längre sträcka för dagvattnet 
 genom vattenskyddsområdet via dagvattenstråk, vilket är fördelaktigt. 

 Marken som bostadsbebyggelse föreslås på Ängstuberget består främst av sandig morän, 
 men även urberg, enligt jordartskartan. Sandig morän är en jordart som ger goda 
 förutsättningar för dagvatten att infiltrera. 

 Planbestämmelse ”Takvatten skall avledas ovan mark för fördröjning inom respektive 
 bostadstomt” har införts i planen för bostadsbebyggelsen på Ängstuberget. 

 På Ängstuberget kan gator med fördel förses med så kallad ”vinge” på körytan som leder 
 dagvatten vidare till dagvattenstråk längs genomgående gata, till nämnda område på östra 
 Ängstuberget samt till övrig naturmark. 

 Då infiltrationsmöjligheterna är begränsade inom kvartersmarken för bostadsbebyggelse 
 längst i norr samt på förskoletomten (lera) bör så långt som möjligt lösningar med 
 fördröjning av dagvattnet skapas. 

 Tomtytan för förskola är stor vilket ger möjligheter till fördröjning. Exempelvis anläggs ett 
 avskärande dike i väster samt en fördröjningsyta på den lägre marknivån i sydväst på 
 förskoletomten. För aktuell detaljplan gäller att 20 % av förskolans kvartersmark får 
 bebyggas (tomtstorlek ca 5500 m  2  ). Tillsammans med  parkeringsplatser och andra 
 logistikytor inom tomten kan grovt uppskattat 40-50 % av kvartersmarken kan komma att 
 hårdgöras. Inom förskoletomten bedöms såväl tillräckliga fördröjningsytor finnas vad gäller 
 dagvattenhantering. Fördröjningsytor och -stråk för dagvatten kan exempelvis vara 
 krossdiken, magasin, kassetter, stenkistor mm under mark. Lämplig typ av fördröjning 
 studeras i samband med klarlagt byggobjekt. 

 Strax söder om förskolan kan vara lämplig plats för generell fördröjning av dagvatten från 
 planområdet, då området ligger lågt och strax innan vattendraget mellan Hosjön och 
 Malmaån (recipienten i området). Se ovan bild. 
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 Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka vattenmiljön på ett negativt sätt. 
 Föreslagna åtgärder torde ge istället goda förutsättningar vad gäller dagvattenhantering. I 
 bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering ytterligare. 

 Värme 

 Fjärrvärmenätet är inte utbyggt till planområdet. Fjärrvärmeledningar finns till befintliga 
 bostäder  i Bjurängen utanför planområdet, sydväst om vattendraget mellan Hosjön och 
 Malmaån. Fjärrvärmen i Malmköping drivs i nuläget av Solör Bioenergi Öst AB. 

 Besked önskas från ledningsägare för fjärrvärme om förutsättningarna för investering i 
 fjärrvärme i aktuellt område. 

 El, tele och fiber 

 En lågspänningsledning i mark finns i södra delen av planområdet, vid Ängstuvägen och 
 längs Skjutbanevägen fram till mindre byggnad vid före detta fotbollsplanen. 

 En lågspänningsledning i mark löper längs grusvägen (Förrådsvägens förlängning i 
 Malmakvarn) vid planområdets norra gräns. 

 En teleledning i luft löper längs grusvägen (Förrådsvägens förlängning i Malmakvarn) vid 
 planområdets norra gräns. 

 En teleledning i mark  leder utmed Ängstuvägen. 

 En fiberledning i mark leder längs grusvägen (Förrådsvägens förlängning i Malmakvarn) vid 
 planområdets norra gräns. 

 Ovan ledningar hamnar inom allmän platsmark. Ledningarna uppmärksammas vid ett 
 genomförande av planen (exempelvis vid ombyggnad av gator, vid planområdets norra gräns 
 samt vid Skjutbanevägen/Ängstuvägen). Kontakt med ledningars huvudman tas i samband 
 med genomförandet av planen. 

 Avfall 

 Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för hämtning av avfall. 

 7. SOCIALA PERSPEKTIV 

 Trygghet 

 Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som vacker och trivsam. 
 Trygg miljö genom bland annat medveten placering av byggnader/entréer och god belysning 
 bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. Området ligger nära ett bebyggt område. 
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 Separat, belyst gång- och cykelbana finns  i närområdet. Utbyggnad av gång- och cykelbana 
 till planområdet förordas. 

 Kollektivtrafik finns inte i direkt anslutning till planområdet (till närmsta hållplats är det är 
 ca 1,5 km). I framtiden om Ängstuberget och även Malmakvarnsområdet i övrigt exploateras 
 bör frågan om ny busslinje aktualiseras. Vändmöjlighet för buss medges i planens norra del. 

 Avstånd till skolor och annan service (inom ca 1,5 km avstånd) är fullt acceptabelt. 

 Barnperspek�vet 

 Förutsättningarna för att skapa en god boendemiljö, utifrån barnperspektivet, i området 
 bedöms som goda. Avståndet från planområdet är kort till rekreationsområden samt friytor 
 för spontan aktivitet. Den före detta fotbollsplanen försvinner vid ett genomförande av 
 planen, till förmån för förskoletomt enligt planens utformning. Eftersom fotbollsplanen inte 
 använts på länge bedöms konsekvenserna som små. Ytor som tidigare använts för fotboll 
 finns strax väster om planområdet. Lekytor med mera kan anordnas inom föreslagen 
 förskoletomt, liksom på allmän plats. Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen 
 att detaljplanen inte påverkar barn av sådan utsträckning att särskild dialog krävs. 

 8. Störningar och risker 

 Klimat 

 Risken för ökad urban värmeöeffekt bedöms vara liten då stora delar av planområdet samt 
 dess omgivning fortsatt kommer att utgöras av vegetation och skogsmark. Endast mindre del 
 av planområdet torde utgöras av hårdgjord mark (byggnader och asfalt m.m.). 

 Översvämning 

 Planerad bostadsbebyggelse ligger i högre terräng vilket är fördelaktigt ur 
 översvämningssynpunkt. I östra delen av Ängstuberget finns ett större sankt parti med grävt 
 dikessystem. I detta område föreslås ingen bebyggelse, utan ytan avsätts för fördröjning av 
 dagvatten. 

 Föreslagen förskoletomt ligger uppskattningsvis cirka 1,5 m över vattennivån för 
 vattendraget från Hosjön till Malmaån. Ett avstånd på cirka 12 m hålls från vattendraget till 
 byggbar mark, enligt planens uppbyggnad, vilket torde vara fördelaktigt ur 
 översvämningssynpunkt. 

 Se även under rubriken  Dagvatten. 

 Risk för ras och skred 

 Inom planområdet finns inget aktsamhetsområde för skredrisk enligt SGU:s karta över 
 förutsättningar för skred i finkornig jordart. Marken för bostadsbebyggelse utgörs av morän 
 och urberg enligt samma karta. Marker för förskoletomten samt bostadsbebyggelse längst i 
 norr utgörs av glacial lera enligt jordartskartan, men samtidigt plana, vilket inte föranleder 
 risk för skred. 
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 Utifrån ovan redovisat gör kommunen bedömningen att risken för skred är liten och att 
 ytterligare undersökningar inte krävs. 

 Förorenad mark 

 Vid Skjutbanevägen strax utanför planområdet har funnits en skjutbana. Skjutbanan har 
 inventerats som potentiellt förorenat område enligt EBH. Objektet är ej riskklassat. 
 Skjutbanan är delvis bebyggd med bostadstomter och gata. Före detta skjutbanans kulfång är 
 strax öster om föreslagen ny gata i nu upprättad detaljplan. 

 Då det i nu upprättad detaljplan införts kvartersmark för förskoletomt relativt nära platsen 
 för kulfånget bör som försiktighetsåtgärd en provpunkt tas i hörnet av förskoletomten under 
 planprocessen, exempelvis i samband med geoteknisk undersökning. 

 Inga kända föroreningar finns i övrigt inom planområdet och marken har inte varit ändamål 
 för verksamhet som kan ge misstanke om föroreningar. 

 Om föroreningar upptäcks ska arbetet avbrytas och upptäckt av förorening anmälas till bygg- 
 och miljökontoret i Flens kommun. 

 Radon 

 Planområdet ligger ca 300 m öster om eventuellt högriskområde för radon. Inom området 
 kan därför generellt bedömas att normal risk för markradon råder. På mark med normal risk 
 för markradon bör radonskyddat byggande ske enligt Boverkets rekommendationer  . 

 Radonskyddat byggande (normalriskområde) innebär att man behöver säkerställa en god 
 cirkulation i krypgrunden och att bottenplattan i grunden är tät. Radonskyddat byggande 
 gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt. 

 Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande ur säkerhetssynpunkt. 

 Bindande gränsvärden för radon finns till exempel i BBR och Livsmedelsverkets 
 dricksvattenföreskrifter. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m  3  . Byggherren 
 ansvarar för att dessa regler uppfylls. Kommunen har tillsynsansvaret för att den 
 färdigställda byggnaden inte överskrider gränsvärdena. 

 Trafiksäkerhet 

 Hastighetsbegränsningen på gatorna i området med befintlig bebyggelse i Bjurängen är låg, 
 40 km/h. Längs Ängstuvägen finns en separat gång- och cykelväg. Befintlig 
 bostadsbebyggelse i Bjurängen har inte in- eller utfarter direkt mot 
 Ängstuvägen/Skjutbanevägen. 

 På Ängstuvägen/Skjutbanevägen ökar trafiken uppskattningsvis från dagens ca 250 till ca 
 1200 fordonsrörelser per dygn genom aktuell planering (se vidare under rubriken  Biltrafik 
 för uppskattade trafikmängder). Det kommer därmed att ske en trafikökning i området, men 
 framtida trafikmängd blir samtidigt på en relativt låg nivå. 
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 En mindre breddning av befintliga Ängstuvägen (från Reveljvägen till Skjutbanevägen) bör 
 göras vid ett smalt parti i avsnittet över vattendrag vid ett genomförande av planen. 

 Med ovan förutsättningar bedöms trafiksäkerheten i befintligt område vara fullt godtagbar 
 vid ett genomförande av nu upprättad detaljplan. 

 Trafikåtgärder bör dessutom genomföras på Bjurängsvägen, vid idrottsplatsen, ca 400 m 
 väster om planområdet. Idag leder körbanan nära hus på södra sidan vägen, i en backe med 
 kurva och med in- och utfarter från några tomter. Trafikåtgärd bör göras oberoende av nu 
 upprättad detaljplan. 

 En möjlig åtgärd är att byta plats på gång- och cykelvägen och körbanan för fordon, så att 
 gång- och cykeltrafik hamnar närmast tomterna på södra sidan. Dessutom att göra någon 
 fysisk hastighetsdämpning i kurvan vid idrottsplatsen för att öka trafiksäkerheten. Nedan 
 bild visar exempel på princip på ny trafikföring på Bjurängsvägen. 

 Om körbana förläggs där dagens gång- och cykelbanan är, hamnar del av körbana inom 
 område NATUR i gällande detaljplan. Detta bedömer kommunen som en mindre avvikelse 
 från gällande detaljplan som är acceptabel, eftersom gång- och cykelbana redan är anlagd 
 med asfalt mm inom NATUR och nu istället avses användas som körbana för fordon. 

 Ett par fastigheter (Tallbacken 3 och 14) har fastighetsgränser på sådant sätt att 
 fastigheterna, utifrån gällande detaljplan, omfattar del av allmän platsmark (Lokalgata). 
 Fastighetsbildning har därmed inte skett utifrån gällande detaljplans utformning. Detta bör 
 åtgärdas, se vidare under delen  Genomförandefrågor. 

 Gång- och cykelväg - orange, körbana fordon - gult. 
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 Längs Skjutbanevägen och vidare mot Ängstuberget förordas och möjliggörs ytor för gång- 
 och cykeltrafik genom planens uppbyggnad. På föreslagen övergripande gata genom 
 planområdet förordas 40 km/h.  På gator vid bostadsbebyggelsen på Ängstuberget samt vid 
 avsnittet förbi föreslagen förskola bör 30 km/h råda. 

 Siktförhållanden uppmärksammas vid anslutningen med gata uppför backen mot 
 Ängstuberget.  Rapporten "Vägars och gators utformning", Trafikverket (VGU), anger 
 angående sikt vid korsningspunkter en "minsta godtagbar längd" om ca 60 m och en 
 "önskvärd minsta längd" om ca 85 m vid hastighetsbegränsning om 40 km/h. Vid en 
 hastighetsbegränsning om 30 km/h gäller ca 35 m "minsta godtagbar längd" respektive 45 m 
 "önskvärd minsta längd". Dessa rekommendationer bedöms kunna åstadkommas utifrån 
 planens uppbyggnad. 

 Om vägslänter görs med brant lutning (exempelvis med sprängsten) för att inte göra intrång 
 i tilltänkt naturreservat bör gata förses med räcke ur trafiksäkerhetssynpunkt på denna 
 sträcka (en sträcka på uppskattningsvis 200-250 m torde behövas). 

 Sammantaget bedöms trafiksäkerheten i området vara på en acceptabel nivå med de 
 förutsättningar som råder och föreslagna åtgärder enligt ovan redovisat. 

 Trafikbuller 

 Allmänt 

 Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
 i kraft  (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid  bostadsbyggnader)  .  Förordningen 
 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 
 flygplatser vid bostadsbyggnader. 

 Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) 
 om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg 
 och spårtrafik höjs från 55 till 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid 
 bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 m  2  .  Ljudnivån för en ljuddämpad sida har 
 inte ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav 
 för ljudmiljön inomhus. 

 Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kan de nya 
 riktvärdena tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015. De riktvärden som 
 gäller från och med 1 juli 2017 är enligt nedanstående: 

 Buller från vägar bör inte överskrida; 

 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
 ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 För en bostad om högst 35 m  2  gäller i stället att  bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
 ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
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 Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör; 

 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
 ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
 inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå  vid uteplats  enligt ovan ändå överskrids, bör 
 nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
 mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 Trafikbuller - planens påverkan på befintlig bebyggelse 

 Totalt bedöms trafikmängden på den planerade övergripande gatan genom planområdet, vid 
 anslutningen med Skjutbanevägen, uppgå till ca 950 fordonsrörelser per dygn. Se under 
 rubriken  Biltrafik  för uppskattade trafikmängder med  mera. 

 Befintliga bostäder i närheten av Ängstuvägen/Skjutbanevägen från och med korsningen 
 med Malmakvarnsvägen genererar ca 250 fordonsrörelser per dygn. 

 På Ängstuvägen/Skjutbanevägen ökar därmed trafiken uppskattningsvis från dagens ca 250 
 till ca 1200 fordonsrörelser per dygn. 

 De bostäder som är i närheten av Ängstuvägen/Skjutbanevägen, från korsningen med 
 Malmakvarn och österut, är som närmast lite drygt 11 m från  vägmitt  . 

 Vid en översiktlig beräkning enligt bullerprogram (Trivector 8.6) skulle en trafikmängd på 
 1500 fordonsrörelser/dygn med hastighetsbegränsning om 40 km/h, där tung trafik utgör ca 
 1 %, ge en ekvivalent bullernivå på ca 53 dBA. Detta är på ca elva (11) m avstånd från vägmitt 
 till närmaste bostadshus. Således klarar befintlig bebyggelse gällande riktvärden med god 
 marginal. 

 Maximal bullernivå om 70 dBA vid uteplats överskrids då tung trafik passerar förbi befintliga 
 bostäder närmast Ängstuvägen/Skjutbanevägen, såväl idag som i framtiden. Den maximala 
 nivån klaras först vid ca 30 m från  vägmitt  (generellt  avstånd vid 40 km/h när ett tungt 
 fordon passerar). Endast ett mindre antal tunga fordon uppskattas passera planområdet 
 varje dygn, förutom under byggskedet då byggtrafik passerar på 
 Ängstuvägen/Skjutbanevägen. Maxbullernivåer överskrids inte på uteplats 11 m från vägmitt 
 då vanlig fordonstrafik passerar på Ängstuvägen/Skjutbanevägen enligt nämnda 
 bullerprogram. Eventuella störningar bedöms därför som små. 

 Tilläggas kan att ett flertal uteplatser längs Ängstuvägen delvis är inglasade och någon tomt 
 har även plank mot gatan. Detta är fördelaktigt vad gäller eventuella störningar. 

 Trafikbuller - påverkan på planerad bebyggelse 

 Planerad bostadsbebyggelse får inte byggas närmare än 6 meter från den övergripande 
 gatans vägområde. Med gators sidoområden inklusive  slänter, diken etc hamnar 
 bebyggelsen i praktiken som närmast uppskattningsvis cirka 11 meter från  vägmitt  . En 
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 hastighetsbegränsning om 40 km/h rekommenderas för den övergripande gatan förbi 
 Ängstuberget. Utifrån den översiktliga bullerberäkningen under föregående rubrik klarar 
 planerad bebyggelse gällande riktvärden ekvivalent nivå med god marginal. 

 Den maximala nivån klaras först vid ca 30 m från  vägmitt  (generellt avstånd vid 40 km/h 
 när ett tungt fordon passerar) med samma förutsättningar som ovan. För nya bostäder kan 
 den maximala nivån (70 dBA)  vid uteplats  komma att  överskridas vid fåtal tillfällen, 
 beroende på uteplatsens placering, då tunga fordon passerar på gatorna. Dock uppskattas 
 endast ett mindre antal tunga fordon passera planområdet varje dygn. Maxbullernivåer 
 bedöms inte överskridas då vanlig fordonstrafik passerar på den övergripande gatan. 
 Eventuella störningar bedöms därför som mycket små. 

 Bedömningen är att riktvärden för både ekvivalent nivå vid fasad (60 dBA) samt maximal 
 nivå vid fasad (70 dBA) för planerade bostäder kommer att klaras utifrån planens 
 utformning. 

 Riktvärden för buller på skolgård hanteras utifrån vägledning för buller på skolgårdar från 
 vägtrafik, som har tagits fram av Naturvårdsverket. I vägledningen sägs att på ny skolas 
 skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 
 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, 
 vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 
 dessa ytor. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 
 som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 gånger per 
 genomsnittlig maxtimme. 

 Förskoletomten i nu upprättad detaljplan är relativt djup och innehar större ytor. Såväl den 
 ekvivalenta som maximala nivån kan därmed underskridas i större delen av tomten. 
 Eventuella störningar bedöms som mycket små. 

 Lu�kvalitet 

 Flens kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, som verkar för en bra luftmiljö 
 i östra Sverige genom att bland annat undersöka spridningen av luftföroreningar och hur de 
 påverkar hälsa och miljö. Mätningar genomförs för att kontrollera att gällande 
 miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte överskrids. I Flens kommun är vägtrafikens 
 påverkan på luftkvaliteten begränsad och risken för att någon av miljökvalitetsnormerna ska 
 överskridas till följd av sådana luftutsläpp betraktas som mycket liten. Planförslaget bedöms 
 inte påverka luftkvaliteten. 

 Ljus- och skuggförhållanden 

 Ett längre avstånd hålls från befintlig bebyggelse.  Ingen nämnvärd skuggning kommer att 
 ske på planerad bebyggelse inom planområdet från omgivningen. 

 Höjden på föreslagen byggnation bedöms inte innebära någon påtaglig påverkan vad gäller 
 skuggning för omgivande bebyggelse inom planområdet. 
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 9. PLANBESTÄMMELSER 
 I detta avsnitt redovisas planbestämmelserna ur plankartan under respektive rubrik. 

 Allmänna platser 

 Användning för allmän platsmark består av ytor för natur samt gata. Flens kommun är 
 huvudman för allmänna platser inom området. 

 Delar av Malmakvarnsvägen planläggs som GATA.  Körbana, gång- och cykelväg, 
 dagvattenstråk, slänter inom vägområdet ingår i bestämmelsen. 

 Delar av naturmark säkerställs med bestämmelsen NATUR.  Användningen Natur används 
 för områden för friväxande grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller 
 genom visst begränsat underhåll. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och 
 andra komplement till naturområdets användning ingår. 

 Kvartersmark 

 Med användningen Bostäder (B) avses boende med varaktig karaktär. I användningen ingår 
 vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
 studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande 
 typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. I 
 användningen ingår också bostadskomplement av olika slag. 

 I bestämmelsen Förskola (S  1  ) ingår användningen förskola. 

 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

 Bestämmelsen avser flerbostadshus. Flerbostadshus får uppföras med en sammanlagd 
 byggnadsarea, inklusive komplementbyggnader, om högst 30 % av fastighetsarean. 
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 Bestämmelsen gäller friliggande enbostadshus. Minsta fastighetsstorlek ska vara minst 800 
 m  2  . Den största bruttoarean för huvudbyggnad får uppgå  till 250 m  2  . En huvudbyggnad 
 tillåts per fastighet. Komplementbyggnader får sammanlagt uppta högst 60 m  2 

 byggnadsarea. Samtidigt gäller att största totala byggnadsarean för huvudbyggnad samt 
 komplementbyggnad högst får uppgå till 25 % av fastighetsarean. 

 Bestämmelsen gäller rad- och parhus. Största byggnadsarea, inklusive komplementbyggnad, 
 om högst 35 % av respektive tomtplatsarea tillåts. (Definitionen "tomtplatsarea" används på 
 plankartan då  det är osäkert om det kommer bli en  eller flera fastigheter om radhus/parhus 
 uppförs. Radhus/parhus kan komma att ges tomtplats inom en större fastighet). Bruttoarean 
 för huvudbyggnad per tomtplats får högst vara 180 m  2  . En huvudbyggnad per tomtplats. 
 Komplementbyggnader får sammanlagt högst uppta 50 m  2  byggnadsarea. 

 För förskolans tomt gäller att högst 20 % av tomten får bebyggas. 

 Bestämmelsen innebär att marken inte får förses med byggnad. Prickmark säkerställer en 
 begränsad byggrätt mot exempelvis gata med tanke på sikthänseende och plats för 
 biluppställning. Prickmarken är 6 m från fastighetsgräns mot gata. 

 För bostäder gäller högsta nockhöjd (högsta nivå på byggnad) om 8 m inom planområdet. 

 Högsta byggnadshöjd för förskola är 8 m. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan 
 fasad och 45 graders lutning för tak. Byggnadshöjden mäts utifrån medelmarknivån. 

 För bostäder på Ängstuberget gäller att takvatten ska avledas ovan mark för fördröjning 
 inom respektive bostadstomt. 
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 För friliggande enbostadshus samt flerbostadshus skall huvudbyggnad placeras med minst 4 
 meters avstånd och komplementbyggnad med minst 1 meters avstånd från fastighetsgräns. 
 Mot gata skall garage/carport placeras med ett avstånd på minst 6 meter. 

 För radhus/parhus gäller att huvudbyggnad, komplementbyggnad och uteplats för 
 respektive tomtplats får placeras i gräns mot intilliggande tomtplats. Vid ej samordnat 
 byggande skall huvudbyggnad placeras minst 2 m och komplementbyggnad minst 1 m mot 
 gräns för tomtplats. Huvudbyggnad och garage/carport skall placeras med minst 6 m 
 avstånd från gata. 

 Administra�va bestämmelser 

 Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen beslutet om att anta detaljplanen vinner 
 laga kraft. 

 Strandskyddet upphör att gälla inom kvartersmark (område S  1  samt mindre del av område B) 
 och inom område GATA inom 100 meter från strandlinjen tillhörande vattendrag mellan 
 Hosjön och Malmaån när detaljplanen vinner laga kraft. 

 10. KONSEKVENSER 
 Konsekvenser av förslaget beskrivs under respektive rubrik. 

 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Kommunen ska i samband med framtagandet av en ny detaljplan ta ställning till om planens 
 genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Plan- och exploateringsavdelningen 
 bedömer att detaljplanens genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 
 11 § PBL och 4 kap. 34 § miljöbalken (1998:808) (MB). En miljökonsekvensbeskrivning 
 bedöms inte behöva utföras. Samråd sker med Länsstyrelsen under planprocessen. 

 11. PLANENS GENOMFÖRANDE 
 Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska 
 åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
 samordnat plangenomförande. 

 Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan fungerar som 
 vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör 
 fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar mm regleras, 
 prövas och genomförs enligt respektive lag. 
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 Genomförande�d 

 Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen beslutet om att anta detaljplanen vinner 
 laga kraft. Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets karaktär, storlek samt den 
 efterfrågan på bostäder som kan förväntas. Planen gäller tills den antingen upphävs, ändras 
 eller ersätts av ny detaljplan. 

 Före genomförandetidens utgång får detaljplanen, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
 ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor 
 allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång 
 får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas 
 i enlighet med 4 kap. 39 § PBL. 

 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

 Kommunen  är  huvudman  för  allmän  plats.  Detta  innebär  att  kommunen  i  framtiden  ska  äga 
 och ansvara för allmän platsmark inom planområdet. 

 Allmän plats 

 Flens  kommun  är  ansvarig  för  projektering,  utbyggnad  samt  drift-  och  underhåll  av  allmän 
 platsmark (gator, torg, parker etc). 

 Kvartersmark 

 Exploatören ansvarar för åtgärder och utbyggnad inom kvartersmark. 

 Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark som ligger 
 efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning. 

 Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och avlopp, 
 el, tele etcetera när anslutning är aktuell. 

 Avtal 

 Exploateringsavtal 

 Kommunen avser preliminärt inte att teckna ett exploateringsavtal. 

 Övriga beslut 

 För att införliva detta område i det kommunala ansvarsområdet/verksamhetsområdet för 
 vatten och avlopp behövs ett kommunfullmäktigebeslut. 

 Tillstånd 

 Vid ett genomförande av detaljplanen finns krav som måste uppfyllas för att få utföra 
 arbeten inom vattenskyddsområde. Dessa krav redogörs för i dokumentet “Krav för arbete 
 inom vattenskyddsområde” som finns att tillgå hos Sörmland Vatten AB. För att få utföra 



 Samrådshandling  48  (  55  ) 

 arbete inom vattenskyddsområde måste arbetet först godkännas av Sörmland Vatten innan 
 start  . 

 Strandskyddet avses upphävas när planen vinner laga kraft, enligt 4 kap 17§ PBL, generellt 
 inom 100 meter från strandlinjen inom kvartersmark (förskola och mindre del av 
 bostadstomter) samt område GATA (vägområde för gata och gång- och cykelväg etc). 

 Planområdet ingår i älgjaktsområde (kommunal mark). Denna möjlighet försvinner vid ett 
 genomförande av detaljplanen. Konsekvenserna bedöms inte vara nämnvärda då det endast 
 är mindre del inom ett större  älgjaktsområde berörs. 

 Fas�ghetsrä�sliga frågor 

 Fast  ighetsbildning 

 Planområdet omfattar del av fastigheten Malma 1:10, liksom delar av Malmakvarn 1:1, 
 Malmköping 2:11 samt Malmköping 2:75. Samtliga fastigheter ägs av kommunen. Del av 
 Malma 1:10 liksom Malmköping 2:11 planläggs som kvartersmark för bostäder samt allmän 
 platsmark (NATUR, GATA). Del av Malmakvarn 1:1 planläggs som allmän platsmark 
 (NATUR, GATA). 

 För del av  Malmköping 2:75 , i söder omkring fotbollsplanen, berörs delar av detaljplan MA 
 110 som vann laga kraft 2005-11-24. Förändringar för de delar av detaljplan MA 110 som 
 berörs, medger allmän platsmark, NATUR samt Lokalgata. I nu upprättad detaljplan avses 
 del av allmän platsmark ersättas med kvartersmark för förskola. Även nytt område GATA 
 samt NATUR (allmän platsmark) i nu upprättad detaljplan ersätter tidigare delar av allmän 
 platsmark. 

 Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av kvartersmark inom 
 planområdet. Kvartersmarken kan komma att avstyckas till enskilda fastigheter. Flera 
 fastigheter får bildas inom kvartersmarken. Fastighetsbildning begärs hos 
 lantmäterimyndighet. Förrättning initieras och bekostas av kommunen. 

 Utanför planområdet (ca 450 m västerut) har ett par fastigheter (Tallbacken 3 och 14) 
 fastighetsgränser på sådant sätt att fastigheterna, utifrån gällande detaljplan, omfattar del av 
 allmän platsmark (Lokalgata). Se nedan bild. Fastighetsbildning har därmed inte skett 
 utifrån gällande detaljplans utformning. Detta bör åtgärdas oberoende av nu upprättad 
 detaljplan, bland annat då osäkerhet råder kring ansvarsförhållanden när trafik på allmän 
 plats i praktiken framförs inom privat fastighet. Detta ger bland annat ett oklart rättsligt läge 
 vid exempelvis en olycka på nämnda delar. Resonemang kring trafiksäkerhetsåtgärder förs 
 under rubriken Trafiksäkerhet. Det finns dessutom allmänna ledningar som hamnar inom 
 berört område vilket också är skäl till fastighetsbildningsåtgärder. Lämpligen förvärvar 
 kommunen berörda delar samt initierar och bekostar fastighetsbildningsåtgärder. 
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 Utdrag ur gällande detaljplan från 1981 (detaljplan ca 400 m väster om aktuellt planområdet). 
 Fastighetsgränser är röda linjer, inlagda på detaljplanen från 1981. 

 Servitut och gemensamhetsanläggningar 

 Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning för väg i Malmakvarnsområdet, Malmakvarn 
 ga:1. Del av vägen är planlagd som lokalgata i gällande plan från 2011. Detaljplanen från 2011 
 anger att kommunen ska vara huvudman för lokalgata, men planen är inte genomförd. 
 Väghållare i nuläget är en vägförening (Malmakvarn-Erlandsberg samfällighetsförening). 
 Den del av vägen som ligger inom nu upprättad detaljplan avses kommunen bli huvudman 
 samt väghållare för vid ett genomförande av planen. En omprövning av 
 gemensamhetsanläggningen Malmakvarn ga:1 torde behövas vid ett genomförande då del av 
 denna avses ingå i allmän plats (GATA). 

 Servitut (väg) gäller till skogsskifte inom Malma 1:10. Bedömningen är att nu upprättad 
 detaljplan inte påverkar åtkomsten till skogsskiftet. 

 Inom Malmakvarn 1:1 gäller servitut för vattentäkt. Vattentäkten bedöms ligga cirka 8 m 
 väster om planområdet (inne på område med gällande plan från 2011). 

 Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas inom någon del av planområdet, t ex för 
 gemensamma logistikytor, garage/carport/parkeringsplatser, lekytor mm. Någon fastlagd 
 yta för gemensamhetsanläggning har dock ej införts på plankartan då det är ovisst hur 
 kvarterets utformning kommer att bli. Andelsägare i gemensamhetsanläggningarna ska då 
 vara de blivande bostadsfastigheterna inom respektive område. 

 Ledningsrä�er samt övriga rä�gheter 

 Ledningsrätter torde saknas inom planområdet. Befintliga ledningar bedöms vara inom 
 allmän platsmark. Inga så kallade “u-områden” har införts i aktuell detaljplan. 
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 Tekniska frågor 

 Gata, parkering med mera 

 Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg avses ske vid genomförandet av planen. Se 
 under rubriken  Gång- och cykeltrafik  angående bredder,  sektion mm. 

 Om vägslänter görs med brant lutning (exempelvis med sprängsten) för att inte göra intrång 
 i tilltänkt naturreservat bör gata förses med räcke ur trafiksäkerhetssynpunkt på denna 
 sträcka (en sträcka på uppskattningsvis 200-250 m torde behövas). 

 Lämpligen görs ombyggnation av trevägskorsningen vid Ängstuberget/Skjutbanevägen så att 
 huvudriktningen västerifrån blir mot Skjutbanevägen/aktuellt planområde istället för längs 
 Ängstuvägen åt öster. Exempelvis görs ny trevägskorsning eller mindre cirkulationsplats. 
 Utrymme har skapats för detta i planen. 

 Vändmöjlighet för buss medges i planens norra del. 

 Plats för snöupplag finns exempelvis vid korsningspunkt/naturmark i östra delen av 
 Ängstuberget enligt planens uppbyggnad. 

 För planområdet gäller att parkering ska lösas inom respektive fastighet. 

 Längs Skjutbanevägen och vidare mot Ängstuberget förordas och möjliggörs ytor för gång- 
 och cykeltrafik genom planens uppbyggnad. På föreslagen övergripande gata genom 
 planområdet förordas 40 km/h.  På gator vid bostadsbebyggelsen på Ängstuberget samt vid 
 avsnittet förbi föreslagen förskola bör 30 km/h råda. 

 En mindre breddning av befintliga Ängstuvägen (från Reveljvägen till Skjutbanevägen) bör 
 göras. 

 In- och utfart till förskola placeras lämpligen i östra delen av tomten. 

 En mindre justering bör göras för Sörmlandsleden vid passage över den övergripande gatan 
 som planeras, så att säker passage kan åstadkommas vid ett genomförande av planen. 

 Ett par tomter på Ängstuberget behöver studeras särskilt vad gäller byggande på tomten vad 
 gäller tillgängligheten, med anledning av den kuperade terrängen. Tillgängligheten inom 
 byggnaderna och kvartersmarken prövas i detalj i bygglovskedet. 

 Teknisk infrastruktur 

 Se under kapitel 6 under rubriken  Teknisk försörjning  för redovisning kring den tekniska 
 infrastrukturen. 

 Befintliga ledningar bedöms hamna inom allmän platsmark. Lågspänningsledning, 
 teleledning, och fiberledningar uppmärksammas vid planområdets norra gräns vid 
 byggnation av gata med mera.  Lågspänningsledning, teleledning, VA- och 
 dagvattenledningar uppmärksammas vid ett genomförande av planen, exempelvis vid 
 ombyggnad av gata vid Skjutbanevägen/Ängstuvägen. 
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 Möjlighet att flytta ledningar/anläggningar kan eventuellt medges via överenskommelse med 
 ledningsägare. Vid flyttning av ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på 
 exploatörens bekostnad. 

 Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med genomförandet av planen. 

 Undersökningar, utredningar med mera 

 Följande tekniska utredningar avses genomföras under planprocessen; 

 ●  Förprojektering av väg, vatten- och avloppssystem. 

 ●  Kapacitetsutredning vatten och avlopp. 

 ●  Under planprocessen avses översiktlig geoteknisk undersökning utföras. Det är 
 exploatörens ansvar att genomföra en detaljerad geoteknisk undersökning vid 
 bygglovsskedet. 

 ●  En översiktlig miljöteknisk markundersökning avses utföras vid föreslagen 
 förskoletomt i närheten av tidigare skjutbana. Se vidare under rubriken  Förorenad 
 mark.  Vidare gäller att om föroreningar upptäcks i  samband med markarbeten skall 
 arbetet avbrytas och marken undersökas. 

 I övrigt uppmärksammas följande: 

 ●  Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonskyddat 
 byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en annan 
 utgångspunkt. 

 ●  Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
 anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

 ●  Analys angående trafikbuller redovisas i planhandlingarna, se under rubriken 
 ”Störningar och riskfrågor” och underrubriken ”Trafikbuller”. 

 Ekonomiska frågor 

 Planekonomi 

 Planarbetet bekostas av kommunen. 

 Planavgift ska tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglov. Taxan som avses är den 
 som gäller vid bygglovsansökan. 

 Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

 Kostnader för fastighetsbildning och eventuellt bildande av gemensamhetsanläggningar 
 kommer att bekostas av framtida exploatörer. 
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 Medverkande tjänstemän 

 Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet. 

 Johannes Nilsson  Sara Molander 

 Planarkitekt  Samhällsutvecklingschef 
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 Detaljplan steg för steg 

 Vad är en detaljplan? 

 En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett begränsat område, 
 exempelvis att man får bygga bostäder eller industri inom det berörda området. Planen kan 
 omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller en enstaka fastighet. En detaljplan styr 
 också utformningen av byggnader samt mark och vegetation, exempelvis hur mycket, hur 
 högt och vart man får bygga. Det är bara kommuner som får ta fram och anta detaljplaner. 
 En detaljplan är juridiskt bindande. 

 Det är plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå till. Enligt plan- och 
 bygglagen ska kommunen pröva om marken är lämplig att bygga på och om byggnadens 
 utformning är lämplig, och den ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. 

 När görs en detaljplan? 

 Kommunen avgör om en detaljplan ska tas fram eller inte. Initiativet till att starta arbetet 
 med en detaljplan kan komma från kommunen själv, markägare, enskilda personer eller 
 företag. 

 För att få ett besked om kommunen avser att påbörja ett planarbete kan den som planerar en 
 åtgärd ansöka om ett s.k.  planbesked  . I beslutet ska  det framgå om kommunen avser att 
 påbörja detaljplanearbete eller inte. 

 I Flens kommun är det oftast i tätorter och i större fritidshusområden som det finns 
 detaljplaner. Detaljplan krävs oftast i stadsmiljöer. En detaljplan ska bland annat göras för 
 ny sammanhållen bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad vars användning påverkar 
 omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras för befintlig bebyggelse när någon vill 
 ändra hur marken ska användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden 
 att den ska bevaras. 

 Hur görs en detaljplan? 
 Kommunen avgör hur en detaljplan ska göras. Ibland arbetar kommunen tillsammans med 
 en beställare eller exploatör för att få fram en detaljplan.  Under planarbetet gör kommunen 
 avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur planen utformas. 
 Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. Under denna tid får 
 fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer som står i planen – det är det som kallas byggrätt. 
 När genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har kommunen större 
 möjlighet att ändra planen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov. 

 Enligt plan- och bygglagen kan man ta fram förslag till detaljplaner genom två olika 
 förfaranden; standard- eller utökat förfarande: 

 Standardförfarande  kan tillämpas om förslaget är förenligt  med översiktsplanen, inte är 
 av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Den får inte heller antas medföra en 
 betydande miljöpåverkan. 
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 Utökat förfarande  ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av 
 betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en 
 betydande miljöpåverkan. 

 Detaljplanens innehåll 

 En detaljplan består alltid av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är det 
 dokument som är juridiskt bindande som talar om vad som får byggas inom området. 
 Planbeskrivningen finns till för att förklara bakgrund, syftet och bestämmelserna i 
 detaljplanen. Planbeskrivningen ska också beskriva genomförandet av detaljplanen, vem 
 som gör vad, kostnader samt rättigheter och skyldigheter för inblandade parter. 

 Detaljplanens olika skeden 

 Planprogram 

 Programmet är frivilligt och kommunen avgör om det behövs eller inte. Vid komplicerade 
 detaljplaner kan ett program upprättas för att underlätta planarbetet. I programmet anges 
 förutsättningar, utgångspunkter, mål och kommunens vilja med planen. I programskedet får 
 de som är berörda av planen möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
 ställningstaganden är låsta. Det innebär att kommunen tidigt kan få igång en dialog med 
 berörda. 

 Samråd 

 Samråd ska hållas med olika intressenter såväl vid upprättandet av ny detaljplan, ändring av 
 gällande detaljplan och vid upphävande av detaljplaner. Samrådet ger tillfälle för kommunen 
 att få tillgång till kunskap och synpunkter samt ger berörda intressenter möjlighet till insyn 
 och påverkan. Ett förslag till detaljplan skickas ut till berörda sakägare, sammanslutningar 
 och myndigheter med väsentligt intresse. Handlingarna ställs också ut i stadshuset samt 



 Samrådshandling  55  (  55  ) 

 digitalt på kommunens hemsida för allmänheten. När samrådet berör många personer hålls 
 ofta offentliga möten. 

 Granskning 

 Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Förslaget 
 skickas sedan ut till berörda för granskning och läggs ut på kommunens hemsida under två 
 (2) eller tre (3) veckor (beroende på förfarande). De som har haft synpunkter under 
 samrådet får också del av handlingarna under granskningstiden. Granskningen är i princip 
 en redovisning av vilka synpunkter som kommit in och vilka kommunen har kunnat 
 tillgodose. Samtidigt kan de som fortfarande har synpunkter på planförslaget lämna 
 skriftliga synpunkter till kommunen. 

 Antagande 

 Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs 
 samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen 
 ska antas. Den som tidigare lämnat skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts under 
 granskningstiden har rätt att överklaga beslut om antagande. Överklagan skall ske inom tre 
 veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 

 Detaljplaner antas sedan den 1 januari 2019 av kommunstyrelsen i Flens kommun. 

 Laga kra� 

 Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut (tre (3) 
 veckor efter antagande) och planen inte överklagas. Detaljplanen får genomföras först efter 
 att beslutet om antagande vunnit laga kraft. Till exempel kan inte bygglov ges innan 
 detaljplanen vunnit laga kraft. 

 En detaljplan har en genomförandetid mellan 5 och 15 år. Genomförandetiden börjar 
 normalt den dagen planen vinner laga kraft. Under denna tid finns en garanterad rätt att 
 bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att gälla men kan 
 ersättas, ändras eller upphävas. 

 När är det möjligt a� påverka detaljplanen? 

 Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen får möjlighet att delta i 
 planprocessen. Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden som kommer in. 
 Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Du kan bara 
 påverka sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens placering och 
 utformning. Exempel på saker som inte går att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar 
 och upplåtelseform på bostäder. 

 Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt (gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och 
 din fastighetsbeteckning. Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och granskning 
 på vår webbsida:  https://flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/  , 
 i stadshuset på våning tre (3) eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa en 
 handläggare kan du boka en tid. 

https://flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/

