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Bakgrund 
Socialnämnden i Flens kommun arbetar sedan en tid med projektet “Framtidens 
äldreomsorg”. Projektet syftar till att färdigställa 120 lägenheter Särskilda boenden (SÄBO) 
till 2030. Som en del i att uppnå detta mål ska 60-70 vårdplatser möjliggöras för personer 
med demenssjukdomar på platsen där Hedens korttidsboende idag står senast 2022. För att 
möjliggöra för detta behöver befintlig byggnad rivas och byggas nytt. För att få plats med 70 
platser behöver den nya bebyggelsen vara i två plan. Gällande detaljplan medgav inte 
tillräckligt höga byggnader för denna utbyggnad, varvid fastighetsägaren ansökte om 
planbesked för att möjliggöra ny bebyggelse.  
 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syftar till att möjliggöra för en högre bebyggelse på fastigheten Malmköping 
2:112. Detaljplanen ska ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefulla stadsbilden. Detaljplanen ska 
även skydda de byggnader inom Malmköping 2:112 och Rekryten 13 som bedöms som 
skyddsvärda.  

 
Plandata 
 
Planområdets läge och areal 
Planområdet är beläget i anslutning till Malma hed i centrala 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 vändplan på Badhusgatan i 
anslutning till museet.  

 
Planområdet 

 
 
 



3 (20) 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Malmköping 2:112 ägs av Flens Kommunfastigheter AB. Fastigheterna Rekryten 
12 samt Rekryten 13 ägs av Landstinget Sörmland. Fastigheten Malmköping 2:17 ägs av Flens 
kommun. 
 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla anger 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.  
 
  
Viktiga värdebärare 

● Lilla Malma medeltida kyrka, hembygdsgården Lilla Malma by 
● Excercisheden och Plevnahöjden 
● Bebyggelse som speglar militärtiden 
● Gatunät och småskalig trähusbebyggelse, bl.a. hantverksgårdar från tiden som viktig 

handelsort 
● Landsvägen och dess omgivning av bebyggelse tätt inpå 
● Museijärnvägen 

  
Att tänka på 

● Stenåldersboplatserna i området bevaras enligt KML. 
● Miljön kring hembygdsgården, Lilla Malma by, och Lilla Malma kyrka ska hållas 

samman. 
● Excercishedens öppna karaktär måste bevaras. 
● Äldre militärbyggnader ska användas på ett sådant sätt att deras karaktär består och 

underhålls 
● Bebyggelsens struktur, färgsättning och materialval ska vara vägledande vid 

förändringar i bebyggelsen. 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden, angränsande planer 

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. För 
äldreboendet är högsta byggnadshöjden 57,2 meter över nollplanet, vilket motsvarar 
ungefär 4,4 meter byggnadshöjd.  

 
Befintlig detaljplan MA70 upprättad 1981 
 
I östra delen av planområdet gäller detaljplan MA65, fastställd 1981-01-20. Området som 
berörs är Lägergatan, och är i gällande plan planlagt som gata 

 

Framtidens äldreomsorg 

Kommunfullmäktige i Flens kommun har 2017-10-26 beslutat att 120 lägenheter Särskilda 
boenden (SÄBO) ska färdigställas innan 2030. Första etappen ska innehålla 40-90 lägenheter 
som ska färdigställas till 2022, och lokaliseras till Slottsängen i Flen och Heden i Malmköping.  

Naturvårdsprogram 

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, 
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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. 
 

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 

Kommunen gör 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.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.  
 
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 

Utifrån ovan angivna förutsättningar och utformning av planen bedömer kommunen att 
planen väl stämmer överens med översiktsplanen och ej anses strida mot miljöbalken.  
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Befintliga förhållanden 

Natur 

● Mark och vegetation 

Planområdet är till största delen bebyggd. Inom planområdet finns dock gräsytor och 
en innergård. 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. Nordöst 
om planområdet finns en skogsdunge, avgränsad av Bjurängsvägen, Eberhards väg 
och Siegrothsvägen.  

● 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.  

● Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inom vattenskyddsområde för Malmköping.  

● 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 gränsar mot Siegrothsvägen i söder, i öster 
mot fastighetsgräns mot fastigheterna Heden 1-4, i norr mot Förrådsgatan och i väst 
mot allén som sträcker sig från stadshuset till Förrådsgatan.  
 
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.  

 

Bebyggelseområden 

Stadsbild 

Planområdet är beläget i centrala Malmköping, inom riksintresseområde för kulturmiljön 
(D31). Karakteristiskt för området är den tidigare militära bebyggelsen då platsen tidigare var 
mötesplats för Södermanlands regemente. Bebyggelsens och gatornas struktur och 
utformning är central för upplevelsen av stadsmiljön. Gatunätet är utformat med 
Siegrothsvägen i centrum, som sträcker sig från Malmköpings stadshus till Lägerhyddan, där 
anslutande gator ansluter vinkelrätt mot Siegrothsvägen. Norr om planområdet finns Malma 
hed, som utgör en plan och öppen grus- och gräsyta som tidigare använts som övningsplats 
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för regementet. Väster och söder om planområdet domineras stadsbilden av villor i 1-2 plan, 
som uppfördes under första halvan av 1900-talet. Öster om planområdet finns radhus 
uppförda 1980, och en idrottshall. Idrottshallen, som kallas Lägerhyddan, var en 
förläggningsbarack åt regementet och är en av fem ursprungliga lägerhyddor som fanns 
utmed Malma hed och vad som idag är Lägergatan. Radhusen som är belägna längs 
Lägergatan är byggda på samma plats som en av de ursprungliga lägerhyddorna, och har 
utformats för att efterlikna dem.  
 

 
Radhus utmed Lägergatan Lägerhyddan 

Befintlig bebyggelse inom planområdet 

Byggnaden som innehåller korttidsboendet samt vårdcentral, apotek och 
tandläkarmottagning uppfördes i början av 1980-talet. Befintliga byggnader är uppförda i ett 
plan. Befintliga byggnader är beroende på höjdskillnad mellan 9 och 11,5 meter höga. 
Fasaderna är målade i falu rödfärg och taket röd koppar. Barackerna som står inom Rekryten 
13 samt Malmköping 2:112 finns kvar sedan regementets tid. Byggnaderna användes som 
logement för soldaterna. Tillagningsköket i södra delen av planområdet uppfördes i samband 
med att äldreboendet och vårdcentralen byggdes.  

● 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.  

● Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården; Malmköping (D31). För 
bevarandet av riksintresset  är gatunätet och bebyggelsestrukturen sprungen ur 
rutnätsplanen upprättad av von Siegroth, med välbevarad bebyggelse som  vittnar om 
Malmköpings historiska funktion som handels- och regementesort. Exercisheden Malma hed 
och Plevnahöjden med tillhörande militära anläggningar och regementsbyggnader är viktiga 
för bevarandet av Malmköpings kulturhistoriska värden. Vid beslut om planbesked togs en 
kulturmiljöanalys fram för planområdet samt angränsande bebyggelse. Som underlag finns 
även en byggnadsinventering från 1992, som genomfördes på uppdrag av Sörmlands 
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Museum, som beskriver viktig kulturhistorisk bebyggelse i Malmköping. Nedan listas de 
byggnader inom planområdet som ingår i byggnadsinventeringen samt de värden som 
byggnadsinventeringen anger som viktiga.  
 
Byggnadsinventering 
Rekryten 13 
Byggnaden på Rekryten 13 huserar museet Malmahed. Byggnaden uppfördes under 

1870-talet som logemente till soldaterna i regementet. Byggnaden ingår i 

byggnadsinventeringen från 1992. Byggnadskonstruktionen är liggande timmer. Taket består 

av svart falsad plåt. Skorsten består av plåtskodd tegel. Fasaden är målad faluröd, med 

lövsågade fönsteromfattningar och fänsterluckor. Dörrar är utformade som dubbel 

plankdörrmed liggande pärlspont och överljus.  

 

Museet Malmahed, Rekryten 13 

 

Sjukgymnastik- och terapilokal 

I linje med Rekryten 13 finns inom fastigheten Malmköping 2:112 en liknande byggnad som 

inhyser sjukgymnastik- och terapilokal till vårdcentralen och boendet. Även denna byggnad 

uppfördes som förläggning åt regementet under 1870 - 1880-talet. Byggnadskonstruktionen 

är av liggande timmer. takkonstruktionen består av takstolar och taket är täckt av svart 

falsad plåt. Skorstenen är klädd med svart plåt. Grunden består av huggen natursten. 

Fasaden består av liggtimmer och fasspontpanel och är målad faluröd. Snickerierna är vita. 

Fönster omfattningar är lövsågade. Dörrar är moderna och glasade, med överljus. Invändigt 

är den bärande konstruktionen synlig i bland annat gymnastiksalen, där manskapets klotter 

finns bevarat som detaljer. Huset är sammanbyggt med gång med äldreboendet.  
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Restaurang Heden 

Byggnaden är belägen i södra delen av planområdet. Huset byggdes om 1985 och huserar 

bland annat tillagningskök. Husets takkontrution består av takstolar. Taket är täckt av svart 

falsad plåt. Skorstenen är täckt med svart plåt. Grunden är gjuten. Fasaden är målad faluröd 

med vita snickerier. Dörrarna är moderna och glasade.  
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Föreslagen utformning av ny bebyggelse 
Generellt för området runt Malma hed föreslås bebyggelse utformas enligt följande 
värdebärare: 

1. Generella värden och riktlinjer 
 
Stadsbilden/området 

● Bebyggelse som speglar militärtiden 

● Exercisheden och Plevnahöjden, utblickarna över det öppna området med 

skogsridåer på norra och västra sidan av heden 

● Småskalig trähusbebyggelse från 1800-talet och tidigt 1900-tal, bl a 

välbevarade hantverksgårdar från tiden som viktig handelsort 

● Träpanel målad med falu rödfärg, eller oljefärg i ljust gula och gröna nyanser, 

respektive spritputsade fasader i ockra, beige eller gråbrunt 

● byggnader bör inte överstiga två-tre våningar i de centrala delarna och en-två 

våningar i villaområdena. 

● Fönsters storlek, utformning och placering är ett av de viktigaste elementen i 

fasadens arkitektur.  

 

Byggnadsinventeringen anger även vilka värden som bör ges extra varsamhet. Se bilaga.  

Gator och trafik 

 
● Gatunät, gång och cykeltrafik 

Gatunätet i planområdets omgivning består av rutnätsstruktur. Tillfartsvägen till 
planområdet sker främst via Siegrothsvägen. Lägergatan och badhusgatan ingår även 
inom planområdet.  

 
● 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 som får 
användas av personal som jobbar inom planområdet. Boende i kvarteret Ramlisten 
har tillåtelse att använda parkeringen genom servitut. Övrig parkering får ske utmed 
gata.  

Planförslag 

Inom Malmköping 2:112 planeras för nytt äldreboende med tillhörande verksamheter. Inom 
Rekryten 12 finns vårdcentral och apotek.  
 
Inom Rekryten 13 finns i dagsläget ett museum. Vid händelse av att museet behöver flyttas 
från fastigheten möjliggör detaljplanen att fortsätta bedriva verksamhet för besöksnäringen, 
samt  inreda enklare handel eller bostäder.  
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Bebyggelseutformning  

Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och anknyta till 
platsen historiska värden som förläggning och övningsplats för Södermanlands regemente. 
Färgsättning och utformning av fasader ska utformas enligt kulturmiljöanalysens värden och 
riktlinjer.  
 
Ny bebyggelse föreslås utformas som parallella längor, för att anknyta till platsens militära 
historia. För att byggnadens verksamhet ska ges så bra förutsättningar som möjligt 
möjliggörs en byggnadshöjd och nockhöjd tillräckligt hög för att rymma 2 våningar samt 
gångar som länkar ihop alla byggnader. Mellan byggnaderna föreslås en innergård för 
boendets behov. Fasader, fönster och tak ska utformas med hänsyn till de kulturhistoriska 
värden som finns på platsen utifrån den framtagna kulturmiljöanalysen samt 
byggnadsinventeringen.  
 

 
Föreslagen utformning 
 

 
Befintlig och föreslagen utbyggnad av äldreboendet sedd från luften 
 
Längs Siegrothsvägen finns en tydlig enhetlig struktur där villorna ungefär har samma höjd 
och volym. Eftersom byggnaden på fastigheten Rekryten 12 syns tydligast från Malma hed 
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och längs Siegrothsvägen begränsas höjden för denna byggnad så den hamnar i linje med 
intilliggande villorna, för att på så sätt “möta upp” den etablerade strukturen. Bebyggelsen 
på Malmköping 2:112 framgår inte lika framstående då den döljs bakom närliggande 
skogsdungen. Byggnaden på fastigheten Rekryten 12 är 8,5 meter hög. Dock står den 
betydligt lägre än intilliggande byggnad på Rekryten 10, då markens höjdskillnad är nästan 
en halvmeter mellan byggnaderna. För att möjliggöra för en eventuell ut- eller ombyggnad 
på fastigheten medges en högsta nockhöjd för fastigheten Rekryten 12 till 10 meter, vilket 
skulle få de båda husens tak att hamna i linje med varandra. Äldreboendet och vårdcentralen 
ska utformas för att efterlikna militära baracker. Inspiration kan hämtas från närliggande 
Lägerhyddan (fastigheten Tallbacken 1). Fasader ska vara målade i faluröd slamfärg. Fönster 
ska samlas i större enheter och brytas upp med spröjs. Snickerier, spröjs och andra detaljer i 
anslutning till fönster ska vara målade vita. Taket ska utformas med minst två och högst 4 
takkupor i samma stil som på Lägerhyddan. Taket ska vara svart och täckas i svart plåt. I 
övrigt ska utformningen utgå från de värden som kulturmiljöanalysen anser viktiga.  
 
Nockhöjd 
Nytt äldreboende inom Malmköping 2:112 anges högsta nockhöjd till 12 meter. För 
byggnaden som idag är entréhall tillåts högsta nockhöjd 6 meter För Rekryten 12 anges 
högsta nockhöjd till 10 meter.  
 
Byggnadshöjd 
För nya äldreboendet anges högsta byggnadshöjd till 6 meter för de yttre byggnaderna. För 
att spegla kulturmiljön och den omgivande stadsbilden har högsta tillåtna byggnadshöjden 
inspirerats av närliggande Lägerhyddan (Tallbacken 1), som har en byggnadshöjd på ungefär 
6 meter.  
 
För byggnader i centrala delarna av äldreboendet anges en byggnadshöjd på 8 meter. Då 
bebyggelsen i centrala delen av planområdet skyms från omkringliggande bebyggelse görs 
bedömningen att det är möjligt att tillåta något högre bebyggelse utan att påverka 
riksintresset nämnvärt. För byggnaden som idag utgör entréhall för vårdcentralen och 
korttidsboendet tillåts högsta byggnadshöjd till 4 meter.  
 
Rekryten 12 tillåts bebyggas med 1500 kvadratmeter byggnadsarea. Det som idag är 
gemensam entré för äldreboendet och vårdcentralen tillåts bebyggas med 260 kvadratmeter 
byggnadsarea. 
 
För att säkerställa att utformningen av fasader och tak anknyter till stadsbilden regleras 
följande i planbestämmelserna:  
Fasad ska kläs med träpanel. Panelen ska målas med faluröd slamfärg (NCS-kod S 
5040-Y80R). Knutar och övriga detaljer får vara vita (NCS-kod 0502-Y). Omfattar ej 
länkbyggnader 
Taktäckning ska vara svart plåt. Taket ska utföras som sadeltak. Takformen får ej vara 
bruten. Omfattar ej länkbyggnader 
Utanpåliggande balkonger får ej uppföras på fasad mot gata.  
Taket ska utformas med minst 2 och högst 4 takkupor på motsatt sida från innergård. 
Takkupor ska efterlikna samma utformning som takkupor på Lägerhyddan (Tallbacken 1). Se 
illustration nedan förutformning 
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Fönster ska utformas för att efterlikna fönster från 1700-talet. Fönster ska samlas i större 
enheter. Spröjs och snickerier ska vara vita (NCS-kod 0502-Y). Se illustration nedan för 
fönsterutfromning 
 
Skyddsbestämmelser 
Förläggningsbarackerna som innehåller museet Malmahed samt sjukgymnastik- och 
terapilokaler ges skyddsbestämmelser samt rivningsförbud. Tak och fasad får ej ändras. 
Byggnaderna ska bevaras och underhållas enligt byggnadsinventeringen.  
 
Byggnaden får ej rivas eller förvanskas. Tak- och fasadutformning får ej ändras. Byggnaden 
ska underhållas med för byggnaden ursprungliga arbetsmaterial och arbetstekniker 
 
Takkonstruktionen ska bestå av takstolar. Taket ska täckas av svart falsad plåt. Fasaden ska 
bestå av liggtimmer och fasspontspanel. Fasaden ska vara målad faluröd (NCS-kod: S 
5040-Y80R). Snickerier ska vara vita (NCS-kod 050-Y). Skorsten ska vara av plåtskodd tegel. 
Den bärande konstruktionen ska bevaras synlig. Klotter och detaljer från regementestiden 
ska bevaras. Fönsteromfattnignarna ska vara lövsågade 
 
Taket ska vara belagt med svart falsad plåt. Fasaden ska vara faluröd (NCS-kod S 5040-Y80R). 
Dörren ska bestå av dubbel plankdörr med liggande pärlspont och överljus. Skorsten ska 
bestå av plåtskodd tegel. Fönsteromfattningar och fönsterluckor ska vara 
lövsågade 
 
 
Varsamhetsbestämmelser 
Byggnaden som innehåller tillagningsköket ges ingen utökad byggrätt. Befintlig utformning 
ska bevaras enligt byggnadsinventeringen.  
 
Byggnadens färgsättning ska vara anpassad till befintlig kulturmiljö. 
Taket ska vara konstruerat med takstol. Taktäckningen ska bestå av svart falsad plåt. 
Fasaden ska vara faluröd (NCS-kod S5040-Y80R). Snickerier ska vara vita (NCS-kod 0502-Y). 
Skorsten ska vara klädd med svart plåt. 
 
Totalhöjd 
Befintliga byggnader inom Malmköping 2:112 och Rekryten 13 som ej ska rivas förses med 
en högsta totalhöjd. Denna är satt utifrån byggnadernas nuvarande höjder.  
 
Takvinkel 
Takvinkel begränsas till högst 30 grader.  

Markens anordnande 

Marken är avsedd för park. Komplementbyggnader, tekniska anläggningar, lekpark samt 
terass får finnas. Området delas i en västlig och en östlig del av ett u-område. I det västra 
området får enskild konstruktion inte uppta större yta än 30 kvadratmeter. För det östra 
området får enskilda konstruktioner inte uppta mer än 15 kvadratmeter. Sammanlagt får de 
inte uppta större yta än 190 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd inom båda områden är 3 
meter.  
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Runt byggrätterna i norra delen av planområdet läggs så kallad prickmark. Marken får ej 
förses med byggnad. Vid nuvarande huvudentré säkerställs trädallen genom prickmark och 
utöka lovplikt. En innergård för äldreboendets behov säkras även genom prickmark.  
 

Konsekvenser 

Planförslagets och föreslagen bebyggelses påverkan på omkringliggande stadsrummet är en 

avgörande faktor för upplevelsen av denna del av Malmköping. För att försäkra att 

planförslaget inte medför skada för stadsrummet och i förlängningen riksintresset har 

nuvarande bebyggelse jämförts med föreslagen bebyggelse från olika platser runt 

planområdet som bedöms som viktiga. För kulturmiljön bedöms det som nödvändigt att 

eventuell ny bebyggelse inte dominerar intrycket i stadsbilden. För att bedöma detta har tre 

platser tittas närmare på, från Malma hed, Lägergatan längs östra delen av planområdet, och 

Siegrothsvägen, enligt förslag från kulturmiljöanalysen.  

 

1. Från Malma hed 

Från Malma hed är det viktigt att ny bebyggelse inte dominerar utblickarna över Malma hed. 

Föreslagen bebyggelse är dock inte synlig från heden, vilket gör att en något högre byggnad 

inte ger någon större inverkan på utblickarna över heden. Den del som syns, som idag 

innehåller vårdcentralen, föreslås att vid eventuell ombyggnad utformas i linje med 

grannfastigheten Rekryten 10.  

 
Befintlig och föreslagen utbyggnad av äldreboendet sedd från Malma hed 
 
2. Längs Lägergatan 
På grund av höjdskillnaden inom planområdet blir det längs Lägergatan naturligt mycket 
högre bebyggelse. Nuvarande bebyggelse mäter på vissa platser runt 11,5 meter från mark 
till taknock.  
 
För att behålla gatans karaktär tillåts inte ny bebyggelse placeras närmare Lägergatan än 
dagens bebyggelse. Från fasaden som står närmast Lägergatan är det idag 5,85 meter. 
Planförslaget tillåter inte ny bebyggelse närmare Lägergatan.  
 
Mot Lägergatan är kortsidorna på föreslagen bebyggelse belägna vilket medför att fasaden 
inte kommer upplevas lika omfattande. Då ny bebyggelse uppförs i längor bildas släpp 
mellan längorna. Husen i mitten av längorna föreslås mer indragen än de två yttre 
byggnaderna.  
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Illustration som visar hur centrala bebyggelsen är indragen från gatan.  
 

 

 
Befintlig bebyggelse Föreslagen bebyggelse 

 
Sektionsskiss med fasad mot öst.  
Längs Lägergatan upplevs bebyggelsen högre. Från taknock till markplan är nuvarande 
bebyggelse ungefär 11,5 meter. Då ny bebyggelse inte tillåts placeras närmare gatan än 
befintlig gör föreslagen bebyggelse inget intrång på gaturummet sett längs med Lägergatan. 
Den något högre tillåtna bebyggelsen vägs upp av att bebyggelsen bryts, då ny bebyggelse 
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ska utformas som parallella längor, och därmed bildas släpp mellan huskropparna. Fasaden 
som idag är helt sluten, bryts då upp.  
 
3. Längs Siegrothsvägen 
Siegrothsvägen sträcker sig från Malmköpings stadshus i sydväst till Lägerhyddan i nordost. 
Mellan dessa byggnader finns förutom byggnaderna inom planområdet även ett antal 
friliggande bostadshus, uppförda under första halvan av 1900-talet. För riksintresset bedöms 
det som väsentligt att ny bebyggelse inte skymmer eller dominerar utblicken längs med 
Siegrothsvägen, där speciellt Lägerhyddans framtoning bedöms som viktig. Bebyggelsen 
placeras på samma avstånd från Siegrothsvägens kant som befintlig bebyggelse. 
Byggnadshöjd och takvinkel har anpassats för att följa den etablerade strukturen längs med 
Siegrothsvägen, vilket medför att föreslagen bebyggelse inte sticker ut eller dominerar över 
de andra byggnaderna. Den något högre bebyggelsen som tillåts är till största delar ej synlig 
längs Siegrothsvägen, då den skyms av bebyggelse och vegetation.  

 
Befintlig bebyggelse     Föreslagen bebyggelse 
 

 

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 
Den nya bebyggelsen kommer uppta ungefär likvärdig yta som den befintliga. Då 
planområdet är beläget i utkanten av en rullstensås så är genomsläppligheten i 
marken god. En separat dagvattenutredning bedöms därmed ej behövas.  

● Värme 
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Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme.  
● El 

Vattenfall Eldistribution 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. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

 
Kulturmiljö 
Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att en ny detaljplan, och i 
förlängningen den planerade bebyggelsen, bättre kan bidra till den den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön i området än nuvarande bebyggelse. Plan- och exploateringsavdelningen 
bedömer att planförslaget faller väl in i kulturmiljöanalysens upprättade värdebärare. 
Befintlig bebyggelse föreslås skyddas i plan i enlighet med byggnadsinventering.  
 

 
Föreslagen utbyggnad av äldreboendet sedd från Siegrothsvägen 
 
Volymer 
Malma hed 
Från Malma hed bedöms inte stadsbilden påverkas av planförslaget, då bebyggelsen till 
största delen är skymd från heden. Den bebyggelse som syns tydligast, Rekryten 12, 
utformas vid eventuell ombyggnation med hänsyn till omkringliggande bebyggelse, där ny 
bebyggelse inte tillåts bli högre än intilliggande bebyggelse.  
 
Lägergatan 
Då bebyggelsen inte tillåts närmare gatan än nuvarande, samt att bebyggelsen struktur bryts 
upp genom att utformas som längor, där centrala byggnaderna är indragna, gör att en något 
högre bebyggelse kan tillåtas utan att ny bebyggelse blir alltför dominerande i stadsrummet.  
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Siegrothsvägen 
Från Siegrothsvägen är det viktigt att bevara gatans och bebyggelsens struktur. Planförslaget 
medger inte att bebyggelse flyttas närmare gatan. Då föreslagen bebyggelse får likvärdig 
takvinkel, samt endast tillåts bli 2-3 meter högre än befintlig bebyggelse längs 
Siegrothsvägen, bedöms inte planförslaget påverka utblicken längs vägen negativt.  
 
Skuggstudie 
En skuggstudie har genomförts för att undersöka hur den planerade bebyggelsen påverkar 
sol- och skuggförhållandena i omgivningen. Av skuggstudien bedöms inte den planerade 
bebyggelsen ha tillräckligt stor inverkan på omgivningen för att hindra planens 
genomförande. Se separat bilaga för resultat.  

 
Vårdagsjämningen klockan 15, befintlig bebyggelse till vänster och föreslagen bebyggelse till 
höger.  
 
Slutsats 
Eventuellt negativ påverkan måste vägas mot behovet av fler bostäder. I detta fall är 
behovet av äldrevårdsplatser ett stort allmänt intresse inom Malmköping såväl som inom 
Flens kommun. Med dessa konsekvenser gör Flens kommun bedömningen att planens 
konsekvenser inte är tillräckligt stora för att inte kunna genomföra detaljplanen.  
 

Administrativa frågor 

 
Ändrad lovplikt 
Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 20 cm, 1 m över 
marknivån.  
 
Markreservat 
Underjordiska ledningar och strukturer säkras med ett så kallat u-område. Marken får ej 
bebyggas.  
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt följande tidplan 

21  februari 2017 
24 oktober 2017 
6 - 27 november 2017 
23 november - 14 
december 2018 
januari 2019 

Beslut om planbesked och planuppdrag 
Beslut om samråd
Samråd
Granskning 

Antagande i samhällsbyggnadsnämnden

Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dagen beslutet om att anta planen vinner 
laga kraft.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Flens kommun är ansvarig för projektering, utbyggnad samt drift- och underhåll av allmän             
platsmark (gator, torg, parker etc). Exploatören ansvarar för åtgärder på tomtmark. 

Exploateringssamverkan 

Avtal 
Plankostnadsavtal är tecknat med exploatör. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för genomförandet av detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Fastighetsägaren ansvarar för planens genomförande och bekostar detaljplanen i enlighet 
med plankostnadsavtal. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
För att undersöka var möjliga ledningar finns inom planområdet har tjänsten Ledningskollen 
använts. Övriga utredningar bedöms inte behövas. Fastighetsägaren ansvarar för 
geotekniska förhållanden inför byggnation. 
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Medverkande tjänstemän: 
Följande tjänstemän har deltagit vid framtagande av föreliggande planhandling 
Martin Malmgren, planarkitekt  
Karin Tibbelin, plan- och exploateringschef 
Eduardo Llanos Sepulveda, bygglovshandläggare 
Anna Dejerud, teknisk chef 
Britt-Marie Andersson, mark- och exploateringsansvarig 
 
Övriga medverkande: 
För AIX Arkitekter: 
Karl von Schmalensee 
Fredrik Olsson 
Lisa Wikström 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Flen den 19 november 2018 
 
 
 
 
 
Martin Malmgren Karin Tibbelin 
Planarkitekt Plan- och exploateringschef 


