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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
TJÄNSTESTÄLLE Plan- och exploateringsavdelningen 
HANDLÄGGARE Daniel Ränkedal  

DIARIENR  PLEX/2019:26 

Förslag på ny bebyggelse inom Fållöknas fritidshusområde 
Samtliga kartor i detta dokument är inkomna handlingar till Flens kommun från 
fastighetsägare till Fållökna 6:109. Kartorna är inte upprättade av Flens kommun. 

Den 16 maj inkom fastighetsägare till Fållökna 6:109 med förfrågan att pågående 
detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna ska utreda möjligheten till utökad 
bebyggelse inom Fållöknas fritidshusområde. Under juni till september 2019  
har fastighetsägaren haft dialog, möten och platsbesök tillsammans med plan- och 
exploateringsavdelningen i Flens kommun. Under denna tid inkom 
fastighetsägaren med ett flertal reviderade förslag på ny bebyggelse inom och 
utanför planområdet, varierade i antal tomter mellan 50 och 70 stycken. 

Plan- och exploateringsavdelningen gjorde tidigt bedömningen att större delen av 
önskad bebyggelse inte var lämplig till följd av regler för strandskydd, större 
intrång på ängsmark och naturen i området samt dess betydelse för 
fritidshusområdets karaktärsdrag. Fastighetsägaren reviderade därefter sitt 
förslag på ny bebyggelse fyra gånger. 

Plan- och exploateringsavdelningen uppmanade fastighetsägaren att söka 
planbesked för bebyggelsen utanför planområdet i en ny detaljplan. Detta i syfte 
att pågående detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna inte fördröjs. Beslut om 
positivt planbesked fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2019-11-11 
§114.

Pågående detaljplan för Malmsjöberg och Fållökna prövar därför enbart 13 nya 
fastigheter, sex nya sjöbodar och nya båtbryggor på två platser inom Fållöknas 
fritidshusområde. Karta daterad 2019-09-19 är det senaste förslaget på ny 
bebyggelse från fastighetsägaren och det förslaget har prövats i planförslaget för 
samråd. 

Daniel Ränkedal 
Planarkitekt  
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