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Bakgrund 
Framtidens äldreomsorg syftar till att ta fram 120 platser i Särskilda boenden (SÄBO) till 
2022. Dessa platser planeras tillkomma genom tillbyggnad på Slottsängen i Flen samt rivning 
och nybyggnation på Heden i Malmköping. Totalt 120 boendeplatser planeras tas fram, 60 
på Slottsängen i Flen och 60 på Heden i Malmköping. Då nu gällande detaljplan inte tillåter 
tillräckligt höga byggnader samt inte medger bostadsbebyggelse på platsen bedöms en ny 
detaljplan behövas. På grund av platsens höga värden av historia och kulturmiljö måste stor 
hänsyn tas vid utformandet av ny bebyggelse. Vid framtagande av ny detaljplan ska även viss 
flexibilitet vad gäller användning av marken medges, om behovet skulle uppstå för annan 
verksamhet eller användning. Samtidigt ska planen skydda de befintliga värden som finns i 
området.  
 

Planens syfte och huvuddrag 
 
Planen syftar till att möjliggöra ett så kallat äldrecentrum på platsen, som ska bland annat 
möjliggöra fler bostäder för äldre. Den befintliga byggnaden som idag innehåller 
korttidsboende och är byggd i ett plan ska rivas och ersättas med en byggnad i två samt tre 
plan. Som en del i projektet Framtidens äldreomsorg ska 60 platser tas fram på Heden i 
Malmköping. Istället för dagens lösning där korttidsboendet är byggt med byggnaderna som 
omsluter en innergård är syftet att anordna de nya byggnaderna i parallella längor, för att 
bättre spegla platsens historiska värden som regementesort. Hänsyn ska även tas 
beträffande färgen på fasader samt takens utformning på den nya bebyggelsen, för att 
bättre spegla kulturmiljön i omgivningen. För att undvika att byggnaderna tar för stor del av 
stadsrummet i anspråk men samtidigt möjliggör för så många platser som möjligt kommer 
de yttre byggnaderna byggas i två plan medan byggnaderna i mitten, som då kommer 
skymmas, tillåts att bli tre våningar. Taklutning på de nya byggnaderna bör anpassas för att 
undvika att de dominerar den omgivande bebyggelsen.  
 
I södra delen av planområdet finns två lägerhyddor från regementstiden, varav den ena 
innehåller ett museum, som ska bevaras och skyddas.  
I anslutning till bebyggelsen som ska rivas finns en rad med träd som det är angeläget att 
bevara.  
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Plandata 

 
 
Planområdets läge och areal 
Planområdet är beläget i anslutning till Malma hed i centrala delen av Malmköping, och 
följer till största del fastighetsgränserna för fastigheterna Malmköping 2:112 samt Rekryten 
12 och Rekryten 13. Planområdet omfattar en area på cirka 20 000 m2.  Planområdet 
innefattar även en del av Siegrothsvägen i norr, Lägergatan i öster, samt vändplanen på 
Badhusgatan som finns i anslutning till museet.  
 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Malmköping 2:112 ägs av Flens Kommunfastigheter AB. Fastigheterna Rekryten 
12 samt Rekryten 13 ägs av Landstinget Sörmland. Fastigheten Malmköping 2:16 ägs av Flens 
Kommunfastigheter AB.  
 

Tidigare ställningstaganden 

 
Översiktsplan 
För Flens kommun gäller Översiktsplan för Flen 2007. Malmköpings värden som service- och 
handelsort ska tas hand om och utvecklas samtidigt som ortens historia och kulturmiljö ska 
tas hänsyn till. En stor del av Malmköping är utvald som riksintresse för kulturmiljövården. 
Ortens karaktär ska behållas och utvecklas. I den nya översiktsplanen, som för närvarande är 
under utarbetning, bekräftas dessa ställningstaganden.  
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Detaljplaner 
Gällande detaljplan är stadsplan MA70 fastställd 1981-04-15. Denna plan täcker 
vårdcentralen och äldreboendet, som är markerade med beteckningarna A och Aq, allmänt 
ändamål och allmänt ändamål med särskild miljöhänsyn. Planen täcker också den halva av 
Malma hed som ligger söder om Tingsgatan, och är markerat som kulturreservat med 
beteckningen Q. Resterande del av Malma hed norr om Tingsgatan är ej planlagd mark. 
Resterande sidor gränsar till planlagt område, som i huvudsak består av bostäder.  

 
Befintlig detaljplan MA70 upprättad 1981 

 
Naturvårdsprogram 
 
Malmaåsen 
 
Malmaåsen är en cirka 10 km lång del av Strömsholmsåsen, mellan Malmköping och             
Mortorp.  Åsen består av isälvssediment.  
 
Malmaåsen är viktig för friluftslivet. Sörmlandsleden följer åsens sträckning från Malmköping           
till Mortorp. På Plevnahöjden finns elljusspår och skidbacke.  
 
Malmaåsen, som är förhållandevis oskadad av större grustäkter, ligger i öppen bygd och har              
därför stor betydelse för landskapsbilden. För att skydda vissa tidigare exploateringshotade           
delar av åsen har en del av åsen söder om Sundbysjön inköpts av staten och avsatts som                 
naturreservat - Malma naturreservat. 
  

 



5 (12) 

 
 
Program för planområdet 
Kommunen bedömer att ett planprogram för området inte behöver upprättas med 
motiveringen att planen inte är av den omfattning att ett planprogram krävs.  

 
Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning 
Genom vissa anpassningar av bebyggelseförslaget bedöms det vara möjligt att tillgodose 
kulturmiljöintressena samtidigt som byggherrens önskemål kan uppfyllas. Genom att 
upprätta en detaljplan finns det möjlighet att förstärka den befintliga bebyggelsens skydd. 
Kommunen gör därigenom bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kommer 
medföra någon betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 
MKB-förordningens bilaga 2 och 4 inte är nödvändig. 
 
Bedömningen har varit på samråd till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer dock att 
betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta. 
Detaljplanens påverkan på riksintresse för kulturmiljövården Malmköping behöver utredas 
vidare.  
Synpunkter som måste beaktas i det kommande planarbete enligt länsstyrelsen är: 
 

- För att inte riksintresset ska skadas påtagligt bör nockhöjden på ny bebyggelse inte 
överstiga nockhöjden på de intilliggande lägerhyddorna och radhusen från 1990-talet 
längs med Lägergatan. 

- Ny bebyggelse föreslås utformas i form av parallella längor.  
- Befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse, lägerhyddorna inom fastigheterna 

Malmköping 2:112 och Rekryten 13, är att betrakta som särskilt värdefulla byggnader 
enligt PBL 8 kap. 13 §. De bör förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser samt 
rivningsförbud i enlighet med PBL 8 kap. 13 och 17 §§. Bestämmelserna bör vara 
preciserade, så att det tydligt framgår vilka aspekter som är skyddade och vilken 
karaktär som ska bevaras. Bestämmelserna kan omfatta såväl exteriör som interiör. 

- Ny bebyggelse bör utformas i enlighet med PBL 2 kap. 6 §, dvs med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.  

- En miljöteknisk undersökning ska göras för att utreda om byggnaden är förorenad.  
- Det finns ett antal träd utmed västra sidan av den bebyggelse som ska 

ersättas/byggas om. Dessa träd kan eventuellt omfattas av det generella 
biotopskyddet.  

 
 
Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Översiktsplan 2007 för Flens 
kommun anger att Malmköpings karaktär ska  bibehållas och förstärkas. Service och 
arbetsplatser ska lokaliseras i lämpliga lägen. För närvarande är en ny kommuntäckande 
översiktsplan på samråd. Den nya översiktsplanens rekommendationer för Malmköping är 
dock densamma; att behålla och förstärka ortens karaktär genom omsorgsfullt placerad och 
utformad bebyggelse.  
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Befintliga förhållanden 

 
Natur 

● Mark och vegetation 
Planområdets omgivning är till största delen bebyggd med bostäder. Nordväst om 
planområdet finns tidigare exercisheden för Södermanlands regemente Malma hed, 
som består av en öppen yta bestående av gräs- och grusytor. Framför huvudentrén 
finns en skogsdunge, avgränsad av Bjurängsvägen, Eberhards väg och 
Siegrothsvägen. Marken i och runt om planområdet är praktiskt taget helt plan.  

 
● Geotekniska förhållanden 

Jordlagren i planområdet består av isälvssediment och urberg för en liten del. 
Geoteknisk undersökning har inte utförts då planen innehåller ändring av befintlig 
bebyggelse.  

 
● Radon  

Planområdet ligger inom eventuellt högriskområde för radon. Byggnaderna ska 
uppföras i radonsäkert utförande. 

  
● Fornlämningar och byggnadsminnen 

RAÄ-nummer Lilla Malma 49:1  
Fornlämningsområdet Lilla Malma 49:1 sträcker sig  

 
Malma hed är ett fornlämningsområde. Eftersom planområdet inte sträcker sig över 
Malma hed undviks fornlämningarna. Om man vid grävning eller annat arbete 
påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. Det finns 
inga byggnadsminnen inom planområdet.  
 

● Kulturmiljö 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. En kulturmiljöanalys har utförts 
av Kraka kulturmiljö AB under 2017. Kulturmiljöanalysen föreslår att ny bebyggelse 
ska utformas på ett sådan sätt att de nya byggnaderna passar in i stadsrummet och 
inte tar det i anspråk. Utformningen av tak och fasader är viktigt för hur området 
upplevs.  

 
Radhus utmed Lägergatan 
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Bebyggelseområden 

 
● Bostäder 

Planområdet ligger intill den tidigare exercisplatsen för Södermanlands regemente. 
Bebyggelsen runt om planområdet består till största delen av bostadshus, där 
majoriteten består utav större villor från regementstiden, men även nyare radhus 
finns placerade utmed Lägergatan.  

 
 
FKAB:s förslag på utformning 
Bebyggelsen föreslås anläggas i parallella längor parallellt längs med Siegrothsvägen. 
Bebyggelsen föreslås anläggas i två och tre plan, där de yttre byggnaderna blir lägre för att 
bevara småskaliga utemiljön i området, och ha bebyggelsen i centrala delarna i tre plan. 
Fasad och tak ska utformas med hänsyn till kulturmiljön i området.  
 

 
Ritning för Hedens äldrecentrum inkommet 2017-10-11 

 
● Offentlig service 

Vårdcentral, folktandvård, apotek och äldreomsorg finns inom planområdet.  
 

● Kommersiell service 
Längs Kungsgatan och Landsvägsgatan samt Stortorget finns det ett stort utbud av 
kommersiell service, bland annat bank, livsmedelsbutiker, café, och restauranger. 

 
● Tillgänglighet 

Då platsen ska användas för äldreomsorg kommer tillgängligheten vara central i 
utformningen av lokalerna. Inne- och utemiljön måste anpassas för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  
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Gator och trafik 

 
● Gatunät, gång och cykeltrafik 

Gatunätet i planområdets omgivning består av rutnätsstruktur. Tillfartsvägen till 
planområdet sker främst via Siegrothsvägen.  

 
● Kollektivtrafik 

500 meter från planområdet finns Malmköpings busstation med avgångar mot bland 
annat Flen, Sparreholm, Strängnäs, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.  

 
● Parkering, angöring och utfart 

Parkering finns i anslutning till Siegrothsvägen och Eberhards väg. Inom fastigheten 
Malmköping 2:112 finns idag parkering i södra delen av planområdet somsom får 
användas av personal som jobbar inom planområdet samt boenden i kvarteret 
Ramilisten har tillåtelse att använda genom ett servitut. För bostäderna finns det 
parkering i kvarteret Industriområdet.  

 
Störningar 
 
Buller 
Eftersom Malmköping fått en förbifart och genomfartstrafiken därigenom blivit i stort sett 
obefintlig genom centrala Malmköping, samt att  Malmköping har inte har någon järnväg, 
finns ingen risk för skadliga bullernivåer inom planområdet.  
 

 

Bullernivå i Malmköping 
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Planförslag 

Planbestämmelser 
 
GATA Lokalgata 
 
Vänd Vändplan 
plan 
 
D Vård 

Vård bedrivs redan på fastigheten Malmköping 2:112 i form av äldrevård samt 
Rekryten 12 i form av bland annat vårdcentral. För att inte låsa planen vid specifika 
användningar ges bestämmelsen D (vård) för båda fastigheterna.  

R Museum 
Bestämmelsen R (museum) medges för fastigheten Rekryten 13, har idag ett 
museum. 

 
B Bostäder 

Möjlighet för att inreda med bostäder medges.  
 
C Centrum 

Möjlighet att inreda för mindre handel, kontor eller bostäder medges.  
 
e Största exploatering är 5000 m2 byggnadsarea 

Inom egenskapsgränsen får högst 5000 m2 byggnadsyta byggas. Syftet är att hindra 
hela ytan från att tas i anspråk av bebyggelse och säkerställa att byggnadsstrukturen 
efterlevs. 

 
f Ny bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär och särart 

Eftersom Malmköping är av riksintresse för kulturmiljön är det viktigt att 
kulturhistoriska värden tas tillvara på vid uppförandet av ny bebyggelse.  

 
b Byggnader ska uppföras med radonsäkert förfarande 
 
n1 Parkering ska finnas tillgänglig 

Parkering för personal inom planområdet samt boende i närområdet ska finnas 
tillgänglig.  
 

n2 Marken får ej hårdgöras. Träden får ej fällas 
Träden i anslutning till befintliga äldreboendet ska skyddas.  

 
q Bebyggelseområdets karaktär vad gäller kulturmiljön ska bevaras 

Eftersom Malmköping är av riksintresse för kulturmiljön är det viktigt att 
kulturhistoriska värden bevaras.  
 

r Rivningsförbud; byggnaderna får inte rivas.  
 
k Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller kulturmiljön ska bibehållas 
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Eftersom Malmköping är av riksintresse för kulturmiljön ska kulturhistoriska värden 
tas hänsyn till.  
 

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
 
 
 
 
Planen syftar till att möjliggöra för en utbyggnad av äldreboendet samtidigt som hänsyn tas 
för de kulturmiljövärden som finns i omgivningen. Äldreboendet ska byggas i tre parallella 
längor som löper längs med Siegrothsvägen. För att säkerställa detta har prickmark lagts för 
att “tvinga” fram strukturen som eftersträvas.  
 
För att ge lite ge lite frihet vad gäller byggnation har nuvarande äldreboendet och 
vårdcentralen fått en gemensamt avgränsad egenskapsyta där maximalt 5000 m2  av den 
totala ytan på ungefär 5600 m2 får bebyggas. Högsta nockhöjd får vara 13 m. Förutom det 
får byggnaderna högst ha takvinkeln 38o.  
 
För det nuvarande museet läggs huvudbestämmelsen R (museum) med C (cetrum) och B 
(bostad) som övriga bestämmelser 

 
 

Teknisk försörjning 
 

● Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
ny bebyggelse ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Dagvatten har 
inte utretts närmare då den den hårdgjorda marken ej kommer att öka nämnvärt.  

 
 
● Värme 

Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme.  
 
● El 

Vattenfall AB är huvudman för elnätet i området. Telia Sonera Skanova Access AB är 
huvudman för telenätet. 

 
● Avfall 

Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för hämtning av avfall. Uppsamling av avfall 
bör organiseras så att backningsrörelser undviks. Sörmland Vatten och Avfall AB 
hänvisar till Allmänna råd och anvisningar kring avfallshantering. 
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Konsekvenser av planens genomförande 
Plan- och exploateringsenheten ser positivt på förändringarna i planen eftersom det innebär 
ett bättre utnyttjande av planområdet.  
 
Då platsen redan är bebyggd tas ingen ny mark i anspråk. Utformningen av bebyggelsen sker 
med stor hänsyn till den befintliga kulturmiljön för att bevara och förstärka Malmköpings 
karaktär som regementesort. Planen ger möjlighet till bostäder men innebär i övrigt ingen ny 
eller förändrad verksamhet på platsen, då vårdcentral och äldreomsorg redan nu är 
etablerad på platsen.  
 
Administrativa frågor 
 
Utökad lovplikt 
Bygglov krävs för omfärgning av fasad och för byte av takmaterial.  
 
Utformning av nya byggnader 
Nya byggnader ska utformas med hänsyn till omgivningens karaktärsdrag.  
 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt följande tidplan 
  
Beslut om planbesked och planuppdrag 21  februari 2017 
Beslut om samråd 24 oktober 2017 
Samråd november 2017 
Beslut om granskning april 2018 
Granskning maj 2018 
Antagande i samhällsbyggnadsnämnden juni 2018 
 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dagen beslutet om att anta planen vinner 
laga kraft.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Exploatören ansvarar för åtgärder på tomtmark. 
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Ekonomiska frågor 
 
Planekonomi 
Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande och bekostar detaljplanen i enlighet 
med plankostnadsavtal. 
 

 
Tekniska frågor 
Ledningskollen 2017-08-30 
Miljöteknisk utredning 
 
Medverkande tjänstemän 
Följande tjänstemän har deltagit vid framtagandet av denna planhandling 
  
Karin Tibbelin, Plan- och exploateringschef   
Nassim Pourshah Badinzadeh, planarkitekt  
Britt-Marie Andersson, Mark- och exploateringsansvarig  
Kristoffer Brorsson, Byggnadsinspektör 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Flen  
 
 
 
 
 
Martin Malmgren Karin Tibbelin 
Planarkitekt Plan- och exploateringschef 


