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Kommunstyrelsen 
Ändring av detaljplan för  
Fastigheten Malmköping 2:111  
i Malmköping, Flens kommun, Södermanlands län 
___________________________________________________________________________ 
 
Ändring av detaljplanen har översänts för samråd enligt 5 kap. 11 § i plan- och bygglagen 
(2010:900). Samrådstiden har pågått 23 augusti – 13 september 2017. Planhandlingarna har 
funnits uppsatta på Malmköpings bibliotek, Flens bibliotek och på 
samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla i Stadshuset i Flen. Handlingarna har även varit 
tillgängliga elektroniskt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte ägde rum den 31 augusti 
2017 i Malmaskolans matsal, i Malmköping. 
 
Efter samrådstiden har planförslaget kompletterats samt förtydligats med anledning av 
inkomna synpunkter. Kommunen ger samtliga berörda tillfälle att under två veckor granska 
planförslaget och komma med synpunkter enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. 
Granskningstiden pågår från den 7 mars – 28 mars 2019. 
 
I denna handling har inkomna synpunkter sammanfattats och kommenterats av plan- och 
exploateringsavdelningen i Flens kommun. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning  
Med anledning av inkomna synpunkter har en trafiksäkerhetsutredning utförts över hela 
skolområdet. Utredningen belyser skolmiljöns trafiksäkerhet och pekar på behovet av en ny 
utfart mot Landsvägsgatan. Till följd av utredningen har planförslaget förtydligats men det 
har inte föranlett någon väsentlig ändring av planförslaget. Trafikutredningen och samtliga 
planhandlingar finns tillgängliga i Malmköpings bibliotek, Flens bibliotek och på 
samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla i Stadshuset i Flen. 
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 Sakägare som delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

• Privatperson A 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning, Flens kommun 

 
 
Yttranden utan erinran 

• Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)  
• Trafikverket  
• Lantmäteriet  
• Polismyndigheten region öst  
• Sörmland vatten och avfall AB  
• Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flens kommun  

 
 
Yttranden med synpunkter  

1. Länsstyrelsen i Södermanland  
2. Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning, Flens kommun   
3. Privatperson A   
4. Vattenfall Eldistribution AB  

 
 

 
 
Yttranden med synpunkter och kommentarer 
 
1. Länsstyrelsen i Södermanland (2017-09-05) 

Länsstyrelsen har inget att tillägga i fråga om hur planförslaget beaktar statliga eller andra 
allmänna intressen. Frågor om hur enskilda intressen är beaktade prövas endast om 
kommunens beslut att anta detaljplanen överklagas. Vad gäller upplysning enligt annan 
lagstiftning påminner Länsstyrelsen om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§ 
kulturmiljölagen (1988:950):   
 
- om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till  

      den del som berör fornlämningen och/ eller fornfyndet samt området runt   
      detta/dessa   

- anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen  
 

Kommentar från kommunen:  
Planbeskrivningen har kompletteras enligt ovan. Anmälningsplikt gäller om 
fornlämningar påträffas, enligt 2 kap. 5 och 10§§ kulturmiljölagen (1988:950). 
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2. Samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska avdelningen i Flens kommun (2017-09-21)  
Det är sannolikt att kommunen och Sörmlands vatten AB tappar rätten till garantin på det 
investeringsprojekt som kallas “Landsvägsgatan Etapp 2” om annan än dåvarande 
entreprenör gör ingrepp i den aktuella entreprenaden. Projektet ska garantibesiktas 
våren 2019 och omfattar Landsvägsgatan inklusive gång- och cykelbanor och visst 
sidoområde mellan rondellen vid “Flensvägen” och Tingsgatan. Entreprenaden omfattar 
också alla arbetet som gjorts vid Malmköpings busstorg samt VA-ledningarna på hela 
sträckan eftersom kommunen byggde gatan med SVAAB som samarbetspartner.  
Förutom de brister som kan ha uppstått på såväl gata som VA under de fem år som ska 
omfattas av garantin så finns det ett antal punkter som redan har bestämts ska följas upp 
på garantibesiktningen.  dessa redovisas i bilaga. Av det skälet motsätter sig tekniska 
enheten att några som helst ingrepp görs i trottoar eller den av kommunen ägda delen av 
gräsmattan, av annan än den entreprenör som ansvarade för gatuombyggnationen.  
 
Det finns även viktiga trafiksäkerhetsaspekter som måste beaktas.  
Eftersom den nya in- och utfarten är avsedd mestadels för tung trafik så måste särskild 
vikt läggas vid att anordna vändmöjligheter på tomtmark för att undvika backande fordon 
över trottoaren. Vidare behöver det finnas en utmärkningsplan för hur infarten resp 
gångbanan ska se ut och skyltas i befintlig trafiksituation. Detta för att 
“korsningspunkten” ska kunna användas av alla utan fara eller olägenheter. Det vill säga 
fordonsförarna måste göras uppmärksamma på fotgängarna och tvärtom. Tekniska 
enheten vill ta del av den planen innan åtgärderna utförs. 
 
Vid den upphöjda gångpassagen har barnen tidigare kunnat korsa Landsvägsgatan och 
sedan kunnat fortsätta rakt fram och gå rakt in på skolområdet. Den tidigare passagen in 
mot skolområdet har nu stängts av med staket. Det innebär att den upphöjda 
gångpassagen som byggdes för detta ändamål inte längre fyller sin funktion i sin 
nuvarande placering. Barnen kan inte längre välja att direkt komma in på skolgården 
direkt från passagen. Det innebär också att ett flertal av dem måste välja att gå på den 
trottoar där man efter att in-/utfart anordnas kommer att ha kontinuerlig korsande 
lastbilstrafik. I kartbilagan framgår tydligt hur de gående barnens skolväg ändras. 
 
Tekniska avdelningen vill framhålla att både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren i 
och med ombyggnationen har ett ansvar för att studera och utreda vilken påverkan 
förändringen har för trafiksäkerheten när det gäller barnens väg till skolan samt vilka 
åtgärder som kan behöva vidtas. I synnerhet när det gäller punkterna ovan. Tekniska 
avdelningen vill ta del av det åtgärdsförslag innan några fysiska åtgärder vidtas. 
 

Kommentar från kommunen: 
Antagandet av detaljplanen kommer inte ske förrän garantibesiktning har genomförts, 
samt garantitiden upphört. En eventuell utmärkningsplan för fordon och gångtrafik är 
inget en detaljplan styr över. Ärendet bör istället drivas i dialog mellan fastighetsägare 
och ansvarig förvaltare av Landsvägsgatan. I samband med planändringen har 
trafiksäkerheten lyfts fram vilket har medfört att en trafiksäkerhetsutredning utförts av 
Trivector och planändringen har kompletterats därefter. 
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3. Privatperson A  (2017-09-13) 
Vi har tagit del av planförslaget angående fastigheten Malmköping 2: 111. Som ägare 
av/boende i fastigheten på Landsvägsgatan 64 har vi följande synpunkter att framföra:  
 
Vi anser att en in- och utfart ( enligt förslaget) i kombination med avfallshantering och 
matleveranser har en negativ inverkan på den allmänna miljön och trivseln i området. 
Karaktären på det berörda området förändras på ett icke önskvärt sätt. Detta har särskilt 
stor inverkan på vår fastighet som ligger på motsatta sidan av Landsvägsgatan. Det finns, 
som vi ser det, inga garantier för att ytan inte kommer användas exempelvis som tillfällig 
avlastningsplats med påföljande negativ inverkan på det visuella intrycket.  
 
Vi anser dessutom att det finns en betydande risk att infarten används i större 
utsträckning än vad som anges i den information som kommit oss till del. Denna risk 
innefattar såväl omfattningen (en matleverans om dagen + sophämtning var 14:e dag), 
som den typ av fordon (minibuss för matleverans) som används. Den provisoriska infart 
som iordningställts under byggfasen, har redan använts för andra ändamål och av 
betydligt större fordon. En infart, när den väl är på plats, kommer givetvis att användas 
när behov uppstår. Vilka garantier finns för att transporterna inte ökar i omfattning i 
framtiden?  
 
Genom ett avsteg från detaljplanen förändras, enligt oss, Landsvägsgatans karaktär. I 
kontrast till övrig bebyggelse, som är vänd mot gatan eller utgörs av fasader, skapas här 
en yta med tydlig karaktär av baksida. När en förändring väl genomförts kan detta 
användas som argument för ytterligare förändringar i framtiden. Beslutet gäller en 
begränsad del av gatan, men helheten bör vägas in.  
På denna del av Landsvägsgatan föreligger dessutom en omfattande problematik med 
hastighetsöverträdelser och då särskilt i samband med yrkestrafik. Hur påverkar en in- 
och utfart för större fordon trafiksäkerheten? Även här efterlyser vi ett helhetstänk.  
 
Sammantaget framstår förslaget som en nödlösning. Vi ställer oss frågande till att det inte 
i ett tidigare skede var möjligt att hitta en lösning via befintliga lokalgator och 
soputrymmen. Detta gäller särskilt om omfattningen av transporterna är så begränsade 
som uppgetts. Vi noterar dock att vissa förbättringar gjorts sedan tidigare förslag. Detta är 
positivt. Flera av de problem som angivits ovan går även att åtgärda genom att begränsa 
insynen. Vi föreslår därför plantering av lämpligt buskage för att åstadkomma detta, 
förslagsvis i kombination med ett plank.  
 
Avslutningsvis ställer vi oss mycket tveksamma till förslaget i dess nuvarande form. Vi 
förutsätter därför att ovanstående synpunkter och förbättringsförslag beaktas.  
 

 
Kommentar från kommunen:  
Synpunkterna är betydelsefulla för Flens kommun och plan- och 
exploateringsavdelningen har tagit till sig åsikterna. Planbeskrivningen har följaktligen 
kompletterats med ett avsnitt som förtydligar att upphävandet av utfartsförbudet sker 
i syfte att uppföra en enkelriktad utfart som ska tillämpas för varutransport, i enlighet 
med trafiksäkerhetsutredningens slutsats. Att körbanan endast kommer nyttjas för 
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varutransport är dock inget en detaljplan styr över. Det är fastighetsägarens ansvar och 
eventuellt tillkommande trafikföreskrifter som fastställer det. 
 
Plank eller buskage längs med gatan är inte aktuellt med anledning av att det kan 
orsaka trafikfara och upplevas som otryggt för förbipasserande. 
 
En planändring är aldrig en nödlösning men den är nödvändig, även om delar av det 
berörda området ändrar karaktär. Landsvägsgatan utanför skolområdet har trots allt 
redan ändrat karaktär sedan utbyggnaden av riksväg 53 vilket har medfört att gatan 
inte är lika trafikbelastad längre. Den delen av vägen som berörs av planändringen 
kommer fortfarande att ha en hastighetsbegränsning på 30 km/h vilket anses vara 
lämpligt för att möjliggöra en fortsatt god trafiksäkerhet. 
 
Med hänsyn till nuläget samt trafiksäkerhetsutredningen är kommunens 
ställningstagande att varutransporter till och från förskolan med fördel sker på skolans 
baksida i stället för i närheten av skolgården. 
 
 

 
 
 
 
 

4.  Vattenfall Eldistribution AB (2017-09-07) 
Vattenfall Eldistribution AB  har tagit del av handlingarna för rubricerad detaljplan och 
lämnar följande yttrande. Vattenfall har en  0,4 kV markkabel blå streckad linje. Se bif 
karta. 0,4 kV-kablarna är inte inmätta. Begär kabelanvisning i fält vänligen kontakta vår 
Kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 00. 

 
Kommentar från kommunen:  
Markkabeln ligger inte inom området för den planerade utfarten.  
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Medverkande tjänstemän 
Sammanställningen av de inkomna synpunkterna har tagits fram av planarkitekt Daniel 
Ränkedal på samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun i samarbete med planarkitekt 
Assienah Mooki Morosini på Total arkitektur och urbanism AB. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Flen den 6 mars 2019 
 
 
 
Daniel Ränkedal    Karin Tibbelin 
Planarkitekt     Plan- och exploateringschef 


