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Sammanfattning 

Planens syfte 

Syftet med denna detaljplan är att upprätta planhandlingar som tillåter flexibel 
markanvändning genom att medge bostäder, vård, centrumverksamhet och skola på 
fastigheten Mellösa-Näs 10:15. Planerat projekt är att bygga ett LSS-boende. Planen innebär 
även att det vattentorn som idag finns på platsen och bedrivs av Sörmlands vatten består och 
fortsätter användas som vattenreservoar. Planen kommer även justera befintlig fastighet, där 
justeringar av kvartersmark respektive allmän platsmark kommer göras som skiljer sig från 
gällande detaljplan. 

Miljöbedömning 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Tidplan 

Följande tidplan gäller preliminärt. 

Samråd Kvartal 3 2021 
Granskning Kvartal 4 2021 
Antagande Kvartal 1 2022 
Laga kraft Kvartal 1 2022 

 
 
 
 
 

Medverkande tjänstemän 

Björn Rabenius Samhällsbyggnadsförvaltningens chef 

Britt-Marie Elisabeth Andersson F.d. Mark- och exploateringsansvarig 

Johannes Nilsson Planarkitekt  

Casper Gradert Planarkitekt 

Saba Carelli Planarkitekt (konsult, Ramboll) 

Vincent Prats  Planarkitekt (konsult, Ramboll) 

Hanna Aandahl Planarkitekt, granskare (konsult, Ramboll) 



Samrådshandling          3 (34) 

Handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

- Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser   
- Planbeskrivning 
- Fastighetsförteckning  

Utöver planhandlingar så finns det en dagvattenutredning och en undersökning om 
betydande miljöpåverkan att tillgå via kommunen.  
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 INLEDNING 1.
Flens kommunfastigheter AB (FKAB) arbetar med att utveckla och förvalta bebyggelse i 
Flens kommun. Som ett led i att tillföra fler bostäder i kommunen vill FKAB bygga ett LSS-
boende på fastigheten Mellösa-Näs 10:15. Gällande detaljplan är från 1970 och medger 
allmänt ändamål för det bebyggda partiet vilket inte går i linje mot tänkt flexibel 
användning, varvid en ny detaljplan behöver arbetas fram. Fastigheten som ägs av FKAB är i 
nuläget delvis bebyggd med en förskolebyggnad som inte längre är i bruk, samt ett 
vattentorn. Övriga delen består av naturmark.  

Den 25 mars 2020 ansökte FKAB om planbesked för en planändring för fastigheten Mellösa-
Näs 10:15, och den 26 augusti 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun 
att Plan- och Exploateringsavdelningen ska påbörja en ny detaljplan för kvarteret Mellösa-
Näs 10:15. 

 Planens syfte och huvuddrag 1.1.

Syftet med denna detaljplan är att upprätta planhandlingar som tillåter flexibel 
markanvändning genom att medge bostäder, vård, centrumverksamhet och skola på 
fastigheten Mellösa-Näs 10:15. Planerat projekt är att bygga ett LSS-boende. Planen innebär 
även att det vattentorn som idag finns på platsen och bedrivs av Sörmlands vatten består och 
fortsätter användas som vattenreservoar. Planen kommer även justera befintlig fastighet, där 
justeringar av kvartersmark respektive allmän platsmark kommer göras som skiljer sig från 
gällande detaljplan. 

 Plandata 1.2.

Läge och areal 
Planområdet är beläget i Hälleforsnäs tätort. Planområdet är beläget inom de centrala 
delarna med gångavstånd från tågstationen (se bild på s. 7). Planområdet omfattar 
fastigheten Mellösa-Näs 10:15 och har en areal på 11 217 kvadratmeter. Fastigheten består 
huvudsakligen av naturmark varav resten består av ett vattentorn samt en äldre förskola 
med tillhörande komplementbyggnader. Planområdet ligger nära Storgatan, vilket är ett av 
Hälleforsnäs viktiga transportstråk. 
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 Karta över del av Hälleforsnäs tätort samt aktuellt planområde Mellösa-Näs 10:15 markerat i rött. Figur 1.

 Markägoförhållanden 1.3.

Fastigheten Mellösa-Näs 10:15 ägs av FKAB. 

Marken inom planområdet gränsar till Mellösa-Näs 10:34, 10:35, 10:28, 10:29, 10:30, samt 
1:36. Dessa fastigheter består av villabebyggelse och ägs av privatpersoner. 

 
 Fastigheten Mellösa-Näs 10:15 och kringliggande fastigheter med planområdet markerat i rött. Bild Figur 2.

tagen från Lantmäteriet. 
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 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 2.

 Riksintressen 2.1.

Det finns inga riksintressen som berör planområdet. Ett järnvägsområde som är beläget ca 
600 meter norr om aktuellt planområde utgör ett riksintresse för kommunikationer. 
Nämnvärt är också att ett stort område söder om tätorten omfattas av ett riksintresse för 
Försvarsmakten, ett så kallat påverkansområde. 

 Översiktsplan 2.2.

Flens kommuns översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla som antogs år 2018 
konstaterar att kommunen ska spara resurser och bidra till en hållbar utveckling genom att 
lokalisera utbyggnadsområden i nära anslutning till befintlig infrastruktur. Kommunen 
strävar efter att skapa attraktiva och varierande boende- och livsmiljöer genom att i 
samhällsplanering ta hänsyn till olika gruppers behov och möjligheter till eget boende. 
Kommunen ska även arbeta för att skapa attraktiva entréer och offentliga miljöer i nära 
samarbete med näringslivet. 

Vid framtagande av denna detaljplan föreslås att nuvarande detaljplan (som medger allmänt 
ändamål) ersätts med bostäder, vård, centrumverksamhet samt skola. Den föreslagna 
markanvändningen stämmer väl överens med översiktsplanens ställningstaganden för 
Hälleforsnäs då utveckling av orten ska ske genom förtätning av bebyggelse. Vidare 
konstaterar översiktsplanen att kommunen ska ta hänsyn till olika gruppers behov. I 
föreslagen detaljplan finns det möjlighet för utveckling av LSS boende, vilket tillgodoser 
översiktsplanens intention med att ta hänsyn till olika gruppers boendebehov. 

Översiktsplanen pekar även ut stationsområdet som en viktig komponent vid en hållbar 
utveckling av orten. Kopplingen mellan tågstationen, bruksområdet och de centrala delarna 
framhävs som en viktig aspekt. Planområdet befinner sig i denna koppling. 

Slutligen pekar översiktsplanen ut att delar av fastigheten Mellösa-Näs 10:15 och Mellösa-
Näs 11:1 intill planområdet, har ett närrekreationsvärde. Troligen används grönområdet 
inom och i anslutning till fastigheten för lek och rekreation av närliggande boende samt av 
barn på den tidigare, nedlagda förskolan. 

 Övriga kommunala beslut 2.3.

Hållbarhetsprogram 
Ett hållbarhetsprogram för Flens kommun antogs 2020-10-22. Programmet är ett 
övergripande styrdokument som består av målbilder till 2030 inom de 17 globala 
målområdena. Programmet sätter riktningen för alla nya styrdokument som tas fram i 
kommunen, framförallt den strategiska planen där prioriteringar och uppdrag beslutas för 
de närmaste åren utifrån målbilderna. Samtliga målbilder i hållbarhetsprogrammet följs 
upp med hjälp av indikatorer som beslutas när hållbarhetsprogrammet är på plats. Nedan 
finns ett utdrag av de mest relevanta målen för denna detaljplan. 
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Mål 7 Hållbar energi 

- År 2030 har energiförbrukningen per m2 i kommunägda fastigheter minskat kraftigt. 
Nybyggda kommunala fastigheter har lägre energianvändning än lagkraven för nära-
noll-byggnader. 

- Kommunala verksamheter i samverkan med fastighetsägare ser till att lokaler 
används effektivt och samnyttjas där det är möjligt. 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

- Kommunen använder en större andel trä vid nybyggnationer. Möjligheten att 
använda trä prövas för samtliga bygg- och anläggningsprojekt där det är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt. 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

- År 2030 har Flens kommuns samhällsplanering enligt översiktsplanen resulterat i en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö. 

- Det finns god tillgång till attraktiva och hälsosamma bostäder i olika prisklasser, 
storlekar och upplåtelseformer. Trångboddheten har minskat. 

- Vid planering av områden och bostäder tas alltid hänsyn till värdefulla natur- och 
kulturmiljöer, miljö- och klimatpåverkan minimeras och social sammanhållning 
främjas. 

- Kommunorganisationen arbetar för en effektiv och tillfredsställande 
dagvattenhantering utifrån en aktuell dagvattenpolicy med handlingsplan. 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

- Den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt i kommunens 
skogs- och parkförvaltning samt samhällsplanering. Hänsyn till ekosystemtjänster är 
integrerad i samhällsplaneringen. 

- Människor har tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Det finns gott om tätortsnära natur som 
ger goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. 

Bostadsförsörjningsplan 
En bostadsförsörjningsplan för Flens kommun 2015-2018 med utblick mot 2030 antogs 
2015-12-10. Planen har som mål att bland annat: 

- Främja nyproduktion och ombyggnation av bostäder. Detta mål innebär att tillgodose 
bostadsbehovet genom kontinuerligt bostadsbyggande, främja samverkan mellan 
olika aktörer, säkerställa kommunens markinnehav samt ständigt arbeta med 
planberedskap och översiktsplanering. 

- Utveckla möjligheterna att kombinera ett attraktivt boende med förvärvsarbete. 
Detta innebär att prioritera bostadsbyggande där pendlingsmöjligheter för gång, 
cykel och kollektivtrafik är som bäst.  

- Stimulera tillkomsten av attraktiva bostäder anpassade för en äldre befolkning och 
personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att stimulera tillkomst av ett 
varierat bostadsutbud som sammantaget möter äldre samt funktionsnedsatta 
befolkningens behov. 
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 Detaljplaner 2.4.

Gällande detaljplaner 
Större delen av fastigheten Mellösa-Näs 10:15 omfattas av byggnadsplanen HÄ 19 som blev 
antagen år 1970 (se bild nedan). Byggnadsplanen medger enbostadshus längs med Storgatan 
och Västmarksgatan. Inom fastigheten Mellösa-Näs 10:15 får bebyggelse för allmänt 
ändamål uppföras, vilket i detta fall innebär en förskola och ett vattentorn. Grönområdet är 
utpekat som allmän park eller plantering. Bebyggelsen har uppförts med tiden och 
byggnadsplanen har i sin helhet blivit genomförd. 

 
 Karta över fastighet Mellösa-Näs 10:15 och omgivande detaljplaner. Del av detaljplanen HÄ 19 Figur 3.

kommer att ersättas. Blåmarkerat, skrafferat område är aktuellt planområde. 

 
 Planmosaik över planområdet med gällande bestämmelser. Planområdet är markerat i rött. Figur 4.
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Angränsande detaljplaner 
Aktuellt planområde gränsar till detaljplaner HÄ 42, HÄ 45: 

• HÄ 42 utgör en detaljplan från 1996. Aktuellt planområde gränsar endast till två 
fastigheter söder om planområdet, varpå dessa medger bostadsändamål i en våning. I 
övrigt medger detaljplanen användningarna naturområde, lokalgata och 
transformatorstation. 

• HÄ 45 utgör en detaljplan från 1999 och medger bostadsändamål i form av fristående 
småhus i en våning samt möjliggör inredning av lokal för verksamhet för en av 
fastigheterna. Denna detaljplan angränsar till planområdet i öster. 
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 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 3.

 Om området 3.1.

Hälleforsnäs har en obruten brukstradition sedan mitten av 1600-talet och ortens utveckling 
har följt brukets utveckling. Bruksområdet med industrianläggningen, bruksherrgården och 
arbetarbostäderna utgör ortens kärna. Under 1900-talet har ny bebyggelse uppförts och 
bildar tydliga årsringar i samhällets uppbyggnad. 

På 1930-talet fortsatte samhället att växa med typiska egnahemshus. Främst skedde detta 
kring järnvägen men så småningom utstakades också den nuvarande genomfartsvägen 
Storgatan - Centralvägen. Bebyggelsen växte sakta fram längs vägen och de två delarna av 
samhället, bruksbyn i söder och stationssamhället i norr, förenades och Hälleforsnäs 
brukssamhälle bildades. 

Fram till idag har Hälleforsnäs byggts ut i olika etapper och så småningom förändrades orten 
från utpräglad bruksort till en bostadsort där många människor pendlar till sina arbeten. 

 Stadsbild/landskapsbild  3.2.

Planområdet ligger på en kuperad terräng med cirka åtta meters höjdskillnad från Storgatan 
och består mestadels av naturmark. Från Västmarksgatan till huvudbyggnaden är 
höjdskillnaden sex till sju meter. Området är relativt glesbebyggt. Förutom några kvarter 
som består av flerfamiljshus präglas omkringliggande strukturen av småhusbebyggelse med 
privata gårdar som byggdes på 1930- och 1950-talet. Förutom Storgatan som utgör 
huvudgatan i tätorten karaktäriseras gatunätet av lokalgator. Precis väster om planområdet 
återfinns ett stort skogsområde. Ett vattentorn med en höjd på cirka 20 meter står inom 
planområdet och utgör ett karaktäristiskt landmärke som syns på långt håll. 

 Kulturhistoriskt värdefull miljö 3.3.

Hela Hälleforsnäs är utpekat som regional kulturmiljö. Stationshuset, bruksområdet och 
bruksherrgården är av stor betydelse för orten. Ny bebyggelse måste underordnas befintlig 
bebyggelsestruktur och utformning. 

Vattentornet är inte klassat som kulturhistoriskt värdefullt. Tornets placering och 
byggnadshöjd bidrar till orienterbarheten i orten och skapar en känsla av trygghet och 
igenkännande, och karaktäriseras som ett landmärke i Hälleforsnäs (Ortsanalys för 
Hälleforsnäs, 2007). 

Det finns inga utpekade fornlämningar eller övrig kulturhistorisk lämning inom eller i direkt 
närhet utanför planområdet. Om eventuella fynd påträffas under markarbete ska detta 
anmälas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. 

 Befintlig bebyggelse 3.4.

Fastigheten Mellösa-Näs 10:15 omges av bostadsfastigheter, inom varje bostadsfastighet 
finns det fristående bostadshus i ett våningsplan med tillhörande komplementbyggnader. 
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Inom fastigheten finns ett vattentorn som ursprungligen försåg Hälleforsnäs med 
dricksvatten. Till följd av att Katrineholms kommun numera förser Hälleforsnäs med 
dricksvatten är vattentornets funktion att hålla konstant vattentryck, utjämna skillnaden 
mellan pumpad vattenmängd och vattenförbrukning samt att tjäna som reserv vid större 
rörbrott eller eldsläckning. Vattentornet har en något sliten fasad och visar tecken på 
skadegörelse. Fönsterrutor är delvis krossade och dörrar är angripna. 

Inom fastighetens östra del finns en byggnad med tillhörande lekyta som tidigare haft 
funktion som förskoleverksamhet. I dagsläget står förskolan tom och ingen verksamhet 
bedrivs i byggnaden. Förskolan är i något bättre skick utvändigt än vad vattentornet är. 
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 Vattentorn och nedlagd förskola som utgör bebyggelsen inom planområde. Sista bilden visar det öppna Figur 5.

rummet i nordväst samt naturmark i bakgrunden (FKAB 2021). 

 Service 3.5.

Offentlig service 
I Hälleforsnäs består serviceutbudet bland annat av låg-och mellanstadieskola, dag- och 
fritidshem samt bibliotek. Det finns även två förskolor, en kyrka och ett Folkets hus. 

Kommersiell service 
I tätortens centrum finns en mataffär (Coop) med Postnordombud, ett café, en pizzeria och 
en liten livsmedelsbutik som ligger ungefär 600-800 meter på gångavstånd från 
planområdet. 

 Gator och trafik 3.6.

Gatunät 
Fordon och fotgängare ansluter till fastigheten genom Storgatan och Västmarksgatan. Den 
ena är huvudgatan som löper precis utanför planområdet i öster och som går igenom 
Hälleforsnäs tätort. Den är en utpekad sekundär genomfartsled för godstrafik. Den andra är 
en lokalgata med prägel av bostäder. 

Parkering 
Parkering finns inom planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 
Storgatan har smala gångbanor på ömse sidor men ingen anlagd cykelbana. Vid korsning 
med Västmarksgatan finns ett övergångställe. Västmarksgatan har dock ingen gångbana. 
Fotgängare, cyklister och bilister delar därmed en och samma yta. 
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Kollektivtrafik 
En busslinje som länkar samman tågstationen, tätorten och Flen löper längs Storgatan och 
betjänar området. Busshållplatsen finns precis vid korsning med Västmarksgatan cirka 
150 meter bort från befintlig byggnad inom planområdet. Vidare finns det en hållplats för 
järnvägstrafik i norra delen av Hälleforsnäs cirka 1 kilometer på gångavstånd från tillfarten 
till planområdet. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten för kollektiv- och biltrafik anses god.  Däremot är det något sämre för 
cykeltrafik samt fotgängare med funktionsnedsättning. Terrängen är kuperad – det är åtta 
meters nivåskillnad mellan Storgatan och befintlig byggnad inom planområdet. Från 
Västmarksgatan till befintlig huvudbyggnad är höjdskillnaden sex till sju meter. 

 

 Princip på gångväg i lutning. Figur 6.

En principskiss på lutning har tagits fram i syfte att klara ca 5 % lutning. Från höjdkurva 77,5 
till ca 81,0 är det 3,5 m höjdskillnad och då behövs ca 70 m gångsträcka för att klara ca 5 % 
lutning. En lutning på ca 5 % bedöms som lämpligt av kommunen för personer med 
funktionsnedsättning att ta sig uppför/nedför backen till och från huvudbyggnad. Söder om 
höjdkurva 77,5 bedöms det som relativt plant. 
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 Natur och vatten 3.7.

Mark och vegetation 
Naturmiljön består av barrskog med gran, tall och mindre inslag av lövbuskar. Terrängen är 
kuperad på olika platser inom fastigheten genom synliga bergspartier. 

Naturvärden 
Det finns inte några särskilt klassade eller utpekade naturvärden inom planområdet. Det 
bedöms finnas tillräckligt med utrymme för LSS-boende utan att bebyggelsen gör intrång på 
grönområdet. Planarbetets bedömning är därför att ingen nämnvärd påverkan på 
naturvärden antas medföras till följd av ett genomförande av detaljplanen. 

Rekreation och friluftsliv 
Enligt Flens kommuns översiktsplan är delar av skogen inom, och i anslutning till 
fastigheten ett närrekreationsområde. Det finns ett flertal upptrampade stigar och det finns 
synliga spår av mänsklig närvaro i naturmiljön. Troligen har den tidigare 
förskoleverksamheten nyttjat skogsområdet för lek. Det går inte heller att utesluta att boende 
i närområdet använder skogen för rekreation och lek. 

Vattenförekomster 
Inga vattenförekomster finns inom eller i närhet till planområdet. 

 Geotekniska förhållanden 3.8.

Markförhållande 
Marken består av sandig morän och urberg. Den del av fastigheten som är bebyggd består av 
till störst del av sandig morän. Sandig morän är generellt bra att bygga på då jordarten har 
goda sättningsegenskaper. 

Enligt den geotekniska utredning som togs fram i samband med byggnationen av befintlig 
förskola, så kunde utredningen konstatera att grunden inom området består i huvudsak av 
sprängstensfyllnings med inslag av lera, grus, matjord och ris. Fyllningen underlagras av 
massor med varierande mäktighet (0-1,8 meter) och låg hållfasthet på grund av hög 
vattenhalt. Fyllningen är spontant avstjälpt utan tanke på eventuell framtida bebyggelse. 
Sonderingen har utförts till stopp mot block eller berg. Endast ett tunt lager av 
friktionsmaterial har observerats på den nivå där sonderingen avbröts. 
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kerat i blått (SGU 2021). 

Enligt den geotekniska utredning som togs fram 1970 så konstaterades det att 
grundförhållandena var dåliga och varierade inom området. Risken för ojämna sättningar 
var stor, till följd av fyllningens och undergrundens varierande mäktighet. Detta har dock 
åtgärdats vid byggnationen av befintlig byggnad (K-konsult Ingenjörer och Arkitekter, 1970). 

Ledningar 
Inom aktuellt planområde finns vattenledningar som ägs av Sörmland Vatten och Avfall AB, 
fiberledningar som ägs av Skanova och lågspänningselledningar (0,4-1,0 kV) i marken som 
ägs av Vattenfall Eldistribution AB. 

Sörmland vatten och avfall AB har fortsatt användning av vattentornet som står på 
fastigheten. För att säkerställa väganslutning till vattentornet måste detaljplanen skapa 
förutsättningar för servitut. 

 Hydrologiska förhållanden  3.9.

Översvämning 
Planområdet ligger inte i ett utpekat översvämningsområde. 

Miljökvalitetsnormer 
Närmast vattendrag som berörs av miljökvalitetsnormer (MKN) är Hälleforsnäsån vilken 
löper söder om planområdet cirka 800 meter på flygavstånd. Ån har en måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. 

Grundvatten 
Inget särskilt utpekat område med grundvattenförekomst finns inom eller i närhet till 
planområdet. 

Avrinning 
Planområdet berörs av två delavrinningsområden. Vattnet från den sydvästra delen avrinner 
till utloppet av Bruksdammen. I övrigt avrinner vattnet till Hälleforsnäsån som mynnar i 
Mellösasjön. Slutgiltig recipient är Nyköpingsån vilken utgör huvudavrinningsområdet. 

 Dagvatten 3.10.

Befintlig bebyggelse är belägen på en höjd omgiven av naturmark. Vid området närmast 
byggnaderna är marken asfalterad samt blandat grus/sand-/grönområde. 

Området är beläget på en höjd (ca + 80,00 m RH2000) omgivet av naturmark. Avvattning 
på fastigheten sker idag via dagvattenledningar och infiltration i gröna ytor. Befintliga 
byggnader avvattnas via stuprör. En del stuprör är kopplade till befintliga ledningar, se Figur 
8 och för en del leds takvattnet via utkastare till gröna ytor för infiltration, se Figur 9 
Gårdsplanen består av asfalt, grus och gröna ytor. På gårdsplanen finns brunnar för 
omhändertagande av dagvatten på hårdgjorda ytor, se Figur 10 på nästa sida för exempel. 
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
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 Bild på befintlig byggnad med kopplat stuprör Figur 8.

(Foto, Flens kommunfastigheter AB) 
 Bild på befintlig byggnad med utkastare Figur 9.

(Foto, Flens kommunfastigheter AB) 

 

 
 Bild på befintlig byggnad med brunn på gårdsplan. (Foto, Flens kommunfastigheter AB) Figur 10.

Vid normal nederbörd bedöms områdets genomsläpplighet vara medelhög. Vid extrema 
skyfall lägger sig vattnet på ytan och samlas i lågpunkter. Inom planområdet finns inga 
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lågpunkter varpå översvämningsrisken vid skyfall blir låg. Sett till områdes flödesvägar 
bedöms det inte att kringliggande bebyggelse påverkas. 

 Störningar och risker 3.11.

Förorenad mark 
Det finns ingen tidigare känd bebyggelse på fastigheten innan vattentornet och förskolan. 
Enligt de byggnadsplaner och detaljplaner som varit upprättade för fastigheten har den 
enbart varit bebyggd av ett ovannämnda markanvändningar. Enligt länsstyrelsens EBH-
portal finns det inga registrerade misstänkta föroreningar på aktuell fastighet. Dock på den 
närliggande fastigheten Mellösa-Näs 1:102 finns en misstänkt förorening som inte blivit 
riskklassad ännu. Avståndet mellan fastigheterna är cirka 65 meter och har avgränsats av 
både bostäder och väg sedan år 1943. Dessutom finns det berg emellan och planområdet 
ligger något högre. 

Då nuvarande bebyggelse inte bedriver någon miljöfarlig verksamhet, och ingen annan 
bebyggelse än nuvarande varit uppförd på fastigheten, samt att avståndet till närmast 
misstänkt förorening är avlägset är det bedömt att fastigheten inte är eller har varit föremål 
för någon miljöfarlig verksamhet. 

Radon 
Det finns ingen känd markradon inom eller i närheten av området. 

Luft och lukt 
Ingen störning i form av luft eller lukt anses förekomma i nuläget eller i framtiden. 

Farligt gods 
Storgatan är en rekommenderad sekundär väg för farligt gods. De sekundära vägarna är 
avsedda för lokala transporter till och från de primära transportvägarna. 

Buller 
Enligt tidigare utförd översiktlig bullerkartering belastas östra delen av fastigheten Mellösa-
Näs 10:15 av 40-45 dBA. Bostadsfastigheterna längs Storgatan belastas av 50-55 dBA. Bullret 
härstammar från denna gata på grund av sin status som genomfartsled. Prognos av 
bullervärden från år 2030 redovisar försumbara ökade bullervärden längs med Storgatan. 
Bullervärdet för fastigheten Mellösa-Näs 10:15 ligger inom rekommenderat riktvärde för 
bostäder. 
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 Buller, ekvivalent ljudnivå (Flens kommun. 2021). Figur 11.

 
 Buller, maximal ljudnivå (Flens kommun, 2021). Figur 12.
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 PLANFÖRSLAG 4.
Nedan beskrivs planförslaget i sin helhet. Först presenteras allmän plats och sedan 
kvartersmark. Därefter presenteras egenskapsbestämmelser samt administrativa 
bestämmelser, såsom servitut. Slutligen behandlas tekniska frågor.  

 Allmän plats 4.1.

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

Natur 
 Delar av befintlig naturmark bevaras med bestämmelsen NATUR. 

En del av det som tidigare var kvartersmark förvärvas av kommunen 
för att garantera fortsatt användning som närrekreationsområde (se 
avsnitt 6.5. Fastighetsrättsliga frågor). En liten remsa sparas i 
anslutning till Västmarksgatan för att säkra en alternativ ingång till 
naturområdet utöver den som finns vid Lilla Bangatan. 

 
Gator och trafik 
Gång- och cykeltrafikanter ansluter till planområdet via Västmarksgatan. In- och utfart till 
det planerade LSS-boendet samt vattentornet kommer ligga på kvartersmark, och 
fastigheten kommer ägas och förvaltas av Flens kommunfastigheter AB. 

 Kvartersmark 4.2.

Föreslagen bebyggelse 
Befintlig förskolebyggnad planeras bevaras och omvandlas till LSS-boende med sex 
lägenheter. Varje lägenhet kommer ha sin egen uteplats. Byggnaden planeras behålla 
befintligt uttryck och form. Vissa ändringar måste dock genomföras, såsom fler ytterdörrar 
som leder till respektive lägenhet. Byggnaden omfattas inte av något kulturskydd så 
eventuella arkitektoniska ändringar bör kunna genomföras utan byggnadsspecifika krav. 
Generell hänsyn bör tas till Hälleforsnäs övergripande bebyggelsestruktur och utformning. 
Ny bebyggelse tillkommer och består av komplementbyggnader såsom lägenhetsförråd och 
miljöhus. 

Det befintliga vattentornets funktion och form bibehålls. 
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 Föreslagen situationsplan (Arkitekt Almstedt AB, 2021). Figur 13.

Planbestämmelser  
Planförslaget medger flera markanvändningar för att vara så flexibel som möjligt. Det 
handlar om Bostad (B), Centrum (C), Vård (D) och Skola (S). 

 Med Bostad avses vanliga bostäder, men bestämmelsen möjliggör 
även att andra typer av bostäder, såsom LSS-boende. Denna typ av 
bostäder kräver en viss mängd vård med tillsyn av personal. 

 Med Centrum avses endast verksamheter såsom kontor, samlings- 
och föreningslokaler. Platsens förutsättningar är avgörande även för 
vilken typ av centrumverksamhet som kan förekomma. I nuvarande 
läge bedöms det olämpligt med mer omfattande former av 
centrumverksamheter med avseende på tillgänglighet, 
framkomlighet, omgivande funktioner samt bebyggelsens form och 
tomtens storlek. 

 Med Vård avses den form av vård som likställs med exempelvis 
mindre vårdcentral, tandvård, sjukgymnast och kiropraktor. 
Platsens förutsättningar är avgörande för vilken typ av vård som kan 
förekomma. I nuvarande läge bedöms det olämpligt med större 
former av vårdverksamhet med avseende på tillgänglighet, 
framkomlighet, omgivande funktioner samt bebyggelsens form och 
tomtens storlek. 

 

Med Skola avses alla slags skolor och andra undervisnings- och 
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forskningslokaler. I användningen ingår till exempel förskola, 
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet och 
övrig vuxenutbildning. 

 Det befintliga vattentornet fortsätter bedrivas av Sörmlands vatten 
men kommer att ligga inom fastigheten Mellösa-Näs 10:15 som 
kommer att ägas av Flens kommunfastigheter när denna detaljplan 
träder i kraft. Anläggningens funktion säkerställs med 
bestämmelsen E. Ändamålet preciseras med benämning 
”vattentorn” vilket utesluter andra typer av tekniska anläggningar. 
Användningsgränsen dras mellan 1,5 och 2,5 meter från byggnadens 
fasad för att säkra upp för underhåll. 

 Egenskapsbestämmelser 4.3.

Bebyggandets omfattning 
 Bebyggelsens markanspråk begränsas med en maximal 

byggnadsarea. Detta gäller både för huvudbyggnaden och 
komplementbyggnaderna och markeras på plankartan med 
beteckningarna e1 och e2. Största totala byggnadsarea som tillåts 
inom användningsområdet är 850 m2. 

 Prickmark säkerställer en begränsad byggrätt som också förhindrar 
en för stor exploatering av fastigheten. Detta för att undvika att 
befintlig gatumark inom fastigheten tas i anspråk. Prickmark runt 
vattentornets byggnad säkerställer ett 10 meters avstånd utan 
byggnader för skötsel och eventuell ombyggnation eller rivning av 
den tekniska anläggningen. 

Korsmark finns på två ställen för att möjliggöra uppförande av 
komplementbyggnader, såsom lägenhetsförråd och miljöhus. 

Placering 
 Minimiavstånd till allmännyttig naturmark säkerställs genom 

placeringsbestämmelse p. Komplementbyggnader i berört område 
får därmed inte placeras närmare än 2 meter från 
användningsgräns. 

Utformning 
 Huvudbyggnadens höjd begränsas med en bestämmelse om högsta 

nockhöjd 8 meter. Markens höjd är cirka 82 meter. Med denna 
bestämmelse möjliggörs uppförandet av en andra våning om behov 
av större utnyttjande uppstår. 

Vattentornets höjd begränsas också med en bestämmelse om högsta 
byggnadshöjd om 20 meter. 

Komplementbyggnadernas nockhöjd begränsas även och den ska 
högst vara om 3,5 meter. Det finns ingen beteckning då det gäller för 
hela planområdet. 
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 Administrativa bestämmelser 4.4.

Rättighetsområden 
 Ett servitut bildas på fastigheten Mellösa-Näs 10:15 med rätt att 

nyttja in- och utfartsväg (från Västmarksgatan) till förmån för E-
området och markeras med (a) i plankartan. Flens 
kommunfastigheter AB äger fastigheten Mellösa-Näs 10:15. Syftet 
med planbestämmelsen är att säkerställa åtkomst till vattentornet. 
Sträckan för in- och utfart regleras även med prickmark och får inte 
bebyggas. 

 Ett markreservat skapas på fastigheten Mellösa-Näs 10:15 för att 
säkerställa fortsatt nyttjande av de befintliga allmännyttiga 
underjordiska ledningarna som finns inom planområdet.  

 Teknisk försörjning 4.5.

Fiber 
Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningarna som 
finns/planeras inom planområdet. Anslutning av nya fastigheter bekostas av respektive 
fastighetsägare. 

Inom Mellösa-Näs 10:15 finns befintliga fiberledningar. En kabel går längs med infarten till 
bebyggelsen, varav en kabel korsar vägområdet. Vid en eventuell flytt, bekostas detta av 
byggherren. Ledningarna behöver inte flyttas vid ett plangenomförande, då ingen ny 
bebyggelse (bortsett från komplementbyggnader) planeras. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det finns 
befintliga VA-ledningar och VA-anordningar förlagda inom Mellösa-Näs 10:15. Ledningarna 
behöver inte flyttas vid ett plangenomförande, då ingen ny bebyggelse (bortsett från 
komplementbyggnader) planeras. 

Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens vatten och 
avloppsanläggningar. Bebyggelsen är ansluten till det kommunala vatten‐ och avloppsnätet, 
och vid ett plangenomförande kommer den fortsatt vara ansluten till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet då inga förändringar i bebyggelsens fotavtryck är planerade. 

Värme 
Fjärrvärme saknas i Hälleforsnäs idag. 

El 
Planområdet är anslutet till stadens elnät. 

Avfall 
Avfallshantering sköts av Sörmlands Avfall AB. 
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 KONSEKVENSER  5.
Flens kommuns översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla ser positivt på att 
Hälleforsnäs förtätas. Hälleforsnäs är en av två orter i kommunen som har tågstopp, vilket 
medför att det, ur ett hållbarhetsperspektiv, är lämplig att utveckla orten. Vidare strävar 
Flens kommun att skapa attraktiva och varierande boende- och livsmiljöer genom att i 
samhällsplanering ta hänsyn till olika gruppers behov och möjligheter till eget boende. Ett 
nytt LSS-boende är ett sätt att förverkliga detta. Slutligen konstaterar översiktsplanen ut att 
delar av fastigheten har ett närrekreationsvärde. Troligen används grönområdet inom och i 
anslutning till fastigheten för lek och rekreation. 

Frågorna som behöver belysas under detaljplanearbetet: 

• Eftersom LSS-boende utgör en känslig verksamhet samt att Storgatan är utpekad 
som sekundär genomfartsled bör en riskbedömning göras för att säkerställa att 
skyddsåtgärder vidtas om behov påvisas. 

 Miljöbedömning 5.1.

Med utgångspunkt i ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av 
detaljplan för Mellösa-Näs 10:15 inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
MB 6 kap 11 § och PBL 4 kap 34 §. En undersökning enligt MKB förordningens bilaga 2 och 4 
bedöms därmed inte behöva göras. 

 Naturmiljö  5.2.

Befintligt naturområde planeras att bevaras och delar av dessa kommer att förvärvas av 
Flens kommun (kartbild under avsnitt 6.5. Fastighetsrättsliga frågor). Detta för att 
säkerställa att området fortsatt kan användas för närrekreation. 

 Parkeringsbehov  5.3.

Flens kommun har i dagsläget ingen parkeringsnorm, det är fastighetsägarens egna ansvar 
att tillgodose ett lämpligt antal parkeringsplatser för boende inom fastigheten. I Sala 
kommun, som är ungefär motsvarande Flens kommuns storlek, har en parkeringsnorm från 
2015 som anger 5 p-platser/1000 m2 BTA för äldre-/vård-/gruppboende. En jämförelse har 
gjorts med Salas parkeringsnorm. 

Planerat projekt i nu upprättad detaljplan är LSS-boende, med sex lägenheter, i en våning. 
Det skulle innebära ett behov på 4-5 parkeringsplatser. I situationsplanen (exempel på 
utformning) tillhörande planerat projekt finns inritat sex p-platser, varav en HKP-plats invid 
huvudbyggnad. Dessutom en p-plats invid vattentornet för det ändamålet. Inom tomten 
finns möjligheter till ytterligare parkeringsplatser. 

Plan- och exploateringsavdelningen bedömer att parkeringsbehovet kan tillgodoses om 
fastighetsägaren anpassar och placerar kommande bebyggelse utefter parkeringsbehovet. 
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 Dagvatten och MKN 5.4.

Inom området planerat projekt innebär ej ny bebyggelse eller höjdsättning, utan skillnaden 
ligger i att detaljplanen ska medge LSS-boende. 

Enligt jordartskarta hämtad från SGU (2021) domineras jordarterna till största del av sandig 
morän. Sandig morän har generellt en medelhög genomsläpplighet och är en jordart som ger 
goda förutsättningar för dagvatten att infiltrera.  

 Jordartskarta från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Ljusblå med vita prickar är sandig Figur 14.
morän och röda visar utbredning för urberg. 

 Landskapsbild och kulturmiljö 5.5.

Då planförslaget inte föreslår en större förändring för bebyggelsen, så kommer inte 
landskapsbilden eller kulturmiljön i området att förändras. Planen möjliggör dock två 
våningar om byggaktören skulle vilja utöka sin verksamhet. Även om byggnaden skulle 
utökas till två våningar skulle detta inte påverka landskapsbilden. Den befintliga bebyggelsen 
runtom planområdet består av två våningar, och på så sätt så avviker inte detta 
möjliggörande från omgivande bebyggelse. Bebyggelsen underordnar sig fortsatt 
vattentornet, vilket är en förutsättning med hänvisning till Ortsanalys för Hälleforsnäs samt 
Flens kommuns kulturmiljöprogram. 

 Störningar och risker 5.6.

Förorenad mark 
Föreslagen bebyggelse beviljar inte verksamheter som kan generera förorening, och på så 
sätt föreligger ingen risk för ökad risk för förorenad mark. 

Radon 
I dagsläget finns ingen känd markradon inom eller i närheten av området. Det är 
fastighetsägarens ansvar att utföra radonmätningar. Riktvärden finns i Boverkets byggregler 
(BBR). 
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Farligt gods 

 
  Planområdets läge i Hälleforsnäs, vid Skogshyddans förskola/vattentornet. Figur 15.

För farligt godstransporter finns rekommenderade transportvägar (utfärdade av 
Länsstyrelsen). Det finns både primära och sekundära transportvägar. Det primära vägnätet 
utgör stommen i vägnätet och bör användas så långt som möjligt av genomfartstrafiken. Det 
sekundära vägnätet är avsett för lokala transporter till och från det primära vägnätet och 
leverantör eller mottagare av farligt gods. Det sekundära vägnätet ska inte användas för 
genomfartstrafik. Storgatan är idag en sekundärled för farligt gods. 

Endast sporadiska transporter/mindre mängder farligt gods transporteras genom 
Hälleforsnäs enligt kommunens räddningstjänst. I Hälleforsnäs finns numera endast mindre 
verksamheter. Det finns inga särskilda verksamheter som kräver farligt godstransporter, 
exempelvis finns inga tillståndspliktiga verksamheter. Tidigare bensinstationer har för ett 
antal år sedan avvecklats. Den större bruksverksamheten har likaså avvecklats från orten. 
Inga riskreducerande åtgärder har utförts utmed vägen eller på bebyggelsen i Hälleforsnäs 
med anledning av risker med farligt godstransporter. Befintlig bebyggelse ligger ca 60 m från 
Storgatan och byggrätten i gällande detaljplan är ca 50 m från Storgatans körbana. 
Hastighetsbegränsningen på Storgatan vid aktuellt planområde är 40 km/h. Trafikmängden 
på Storgatan vid planområdet var 1590 fordonsrörelser/dygn, varav 90 tunga fordon (mätår 
2009). Mellan tomten för befintlig bebyggelse och Storgatan finns några bebyggda 
bostadstomter. Terrängmässigt ligger befintlig bebyggelse ungefär sex till sju meter över 
Storgatans nivå.  

Bebyggelsen som föreslås möjliggöra för LSS-boende klassificeras som verksamhetsklass 5b, 
vilket innebär att de boende har begränsade eller inga förutsättningar att sätta sig själva i 
säkerhet vid olycka. Sett till de förutsättningar som beskrivits ovan, samt att kommunen 
varit i dialog med räddningstjänsten, bedöms det att någon utredning avseende risker med 
farligt gods för aktuellt planområde inte är aktuellt.  
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Buller 
Med hänsyn till dagens bullersituation anses det obehövligt att vidta några skyddsåtgärder. 
Riktvärdena för både ekvivalent och maximal ljudnivå underskrids inom planområdet. 

Översvämningsrisk 
Figuren nedan redovisar befintliga flödesvägar inom planområdet. Avledningsvägarna för 
dagvatten bör inte påverkas i någon större utsträckning efter genomförande av detaljplan 
och antas förbli desamma som i befintlig situation.  

Inom planområdet finns inga lågpunkter varpå översvämningsrisken vid skyfall blir låg. 

 
 Översvämningsrisk vid skyfall (100 års regn med antagande om 60 mm) och befintliga flödesvägar Figur 16.

(SCALGO Live, 2021). 

Området med bebyggelse består till största del av sandig morän vilket har medelhög 
genomsläpplighet. Förutsatt att befintlig bebyggelse bibehålls, hårdgörningsgraden inte 
utökas ytterligare och ingen risk för översvämning föreligger görs bedömningen att vidare 
utredning av dagvatten inte behövs. Vid genomförande av detaljplanen, baserat på 
nuvarande situationsplan, påverkas inte andelen hårdgjord yta nämnvärt och avvattning 
förväntas ske på samma sätt som för befintlig situation.  

 Barnperspektiv 5.7.

Dagens förskoleverksamhet är inte längre i bruk. På så sätt är bedömningen att det inte 
behövs en särskild dialog med barn i framtagandet av denna detaljplan.  

 Inverkan på befintliga detaljplaner 5.8.

Del av HÄ 19 kommer upphöra, varpå ersättas med denna detaljplan. För avgränsningar, se 
kartbild som visar avgränsning mellan befintlig detaljplan och föreslagen detaljplan. 
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 Svart planområdesgräns visar den föreslagna detaljplanens avgränsning. Rött område är det som Figur 17.

blir kvar av den befintliga planen HÄ 19, resten omfattas av föreslagen detaljplan. 
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 GENOMFÖRANDE  6.

 Organisatoriska frågor 6.1.

Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap 7 § med följande tidplan: 

Beslut om planbesked och planuppdrag Kvartal 3 2020 
Samråd Kvartal 3 2021 
Granskning Kvartal 4 2021 
Antagande i KS Kvartal 1 2022 

 Genomförandetid 6.2.

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

 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 6.3.

Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för drift- och underhåll.  

Grönområdet blir allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och säkerställs med 
bestämmelsen NATUR. 

Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för och bekostad all projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark. Exploatören ansvarar vidare för att utbyggnad av kvartersmark under 
pågående arbete utförs så att befintlig bebyggelse kan nyttjas utan hinder. 

 Avtal  6.4.

Exploateringsavtal 
Kommunen avser inte att teckna ett exploateringsavtal. 

Planavtal 
Detaljplanens genomförande avseende fastighet Mellösa-Näs 10:15 regleras i 
plankostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Fastighetsägaren bekostar 
detaljplan enligt plankostnadsavtal. Utredningar som tillkommer under planarbetet bekostas 
enligt plankostnadsavtal. 
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 Förändringar i markanvändning 6.5.

Delar av kvartersmark blir allmän platsmark och delar av allmän platsmark blir 
kvartersmark. Syftet med dessa förändringar är att skapa en mer ändamålsenlig användning 
av kvarteret Mellösa-Näs 10:15. 

 
 Kartbilden visar förändringar i markanvändning i fastigheten Mellösa-Näs 10:15 som föreslås i Figur 18.

denna detaljplan. Den röda, solida linjen visar gränsen för kvartersmark i gällande detaljplan (HÄ 19). Den blå 
ytan visar föreslagen kvartersmark som tidigare varit planlagt som NATUR i gällande detaljplan. Den blå ytan 
föreslås omvandlas till kvartersmark och kommer tillfalla Mellösa-Näs 10:15 där FKAB är markägare. De 
gröna ytorna i figuren visar det som tidigare varit kvartersmark i gällande plan, som nu tillfaller Flens 
kommun och föreslås planläggas som NATUR. 

Fastighetsjustering 
Mark överförs från Mellösa-Näs 10:15 till Flens kommun 
Delar av det som i gällande detaljplan är kvartersmark kommer överlåtas till Flens kommun 
och markeras ut som NATUR i plankartan. Dessa delar är markerade i grönt i kartbilden 
ovan. Sammanlagt handlar det om ca 2 825 kvm yta som tillfaller Flens kommun. 

Den totala ytan för NATUR är ca 3 450 kvm. 

Mark överförs från Flens kommun till Mellösa-Näs 10:15 
Delar av det som i gällande detaljplan är allmän platsmark kommer överlåtas till FKAB (och 
fastigheten Mellösa-Näs 10:15) och markeras ut som kvartersmark i plankartan. Dessa delar 
är markerade i blått kartbilden ovan. Sammanlagt handlar det om ca 1 300 kvm yta som 
tillfaller FKAB. 

Den totala ytan för kvartersmark är ca 7 850 kvm. 
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Servitut och gemensamhetsanläggningar 
Servitut kan bildas för delar av Mellösa-Näs 10:15 för att säkerställa väganslutning till 
vattentornet så underhåll och service kan tillämpas. Servitutet är till förmån för Sörmlands 
vatten. Kartbilden nedan visar servitutets utbredning. 

 
 Lila område visar servitutets utbredning. Figur 19.

Ledningsrätter samt övriga rättigheter 
Det planeras tre (3) ledningsrätter inom fastigheten Mellösa-Näs 10:15. Den ena planerade 
ledningsrätten är till förmån för Sörmlands Vatten och Avfall AB avseende underjordiska 
ledningar för dagvatten och spillvatten. Ledningen löper längs in- och utfarten till 
planområdet via Västmarksgatan. I dagsläget behöver inga ledningar flyttas då ingen ny 
byggnation planeras utöver komplementbyggnader. Skulle en omplacering vara nödvändig 
prövas detta av Lantmäteriet, varav byggaktören initierar och bekostar processen för 
prövningen. VA- och dagvattenledningarna som löper till vattentornet markeras som (u)-
område i plankartan. En kortare spilledning som leder till den befintliga huvudbyggnaden 
ses som servisledning, varav kommunen bedömer att denna ledning inte behöver markeras 
som ett (u)-område. Denna spilledning ligger i kvartersmark och omfattas delvis av 
föreslaget servitut (a) i plankartan. Det finns osäkerhet gällande befintliga ledningsrätter för 
Sörmlands Vatten och Avfall AB i området, därav önskar kommunen besked från 
Lantmäteriet i frågan. 

Den andra planerade ledningsrätten inom Mellösa-Näs 10:15 är till förmån för Skanova. 
Ledningsrätten löper längs med in- och utfarten till planområdet via Västmarksgatan. Inom 
det planerade ledningsstråket föreligger även kopparledningar som går mellan fastigheten 
Mellösa-Näs 1:28 och Mellösa-Näs 10:15. Samma ledning går sedan genom allmän platsmark 
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(NATUR), vidare till Mellösa-Näs 10:35 för att sedan ta sig till vattentornet. Dessa markeras 
inte ut som (u)-område i plankartan. Skulle detta ändras och ledningsrätten upphävs eller 
om ledningarna planeras att flyttas, prövas detta av Lantmäteriet. Prövningen av 
ledningsrätten initieras och bekostas av byggaktören. Det finns osäkerhet gällande befintliga 
ledningsrätter för Skanova i området, därav önskar kommunen besked från Lantmäteriet i 
frågan. Huruvida kopparledning omfattas av ledningsrätt är något som kommunen önskar 
svar på från Lantmäteriet. 

Den tredje planerade ledningsrätten inom Mellösa-Näs 10:15 är till förmån för Vattenfall 
Eldistribution. Ledningen går från Västmarksgatan och ansluter till planområdets byggnader 
vid två platser. Den ena är på vattentornets södra del, och den andra är på huvudbyggnadens 
södra del. Den ledning som löper till vattentornets södra del markeras som (u)-område i 
plankartan. Den ledning som ligger inom kvartersmark som är till förmån för befintlig 
huvudbyggnad ser kommunen som nuvarande, alternativt framtida servisledning och 
bedömer att denna inte behöver markeras ut som (u)-område i plankartan. Markägaren 
ansvarar själv för registrering av servisledningar på kvartersmark. Skulle detta ändras och 
ledningsrätten upphävs eller om ledningarna planeras att flyttas, prövas detta av 
Lantmäteriet. Prövningen av ledningsrätten initieras och bekostas av byggaktören. Det finns 
osäkerhet gällande befintliga ledningsrätter i området, därav önskar kommunen besked från 
Lantmäteriet i frågan. 

Överenskommelser om fastighetsreglering  
Kostnader för fastighetsrättsliga ärenden som exempelvis fastighetsreglering eller 
ledningsrätter sker under genomförandet av detaljplanen, och initieras och bekostas av 
byggaktören. 

 Tekniska frågor 6.6.

Bygglov 
Planavgift ska ej tas ut vid bygglov. 

 Ekonomiska frågor 6.7.

Planekonomi 
Exploatör bekostar framtagandet av detaljplanen, enligt plankostnadsavtalet. Detta 
inkluderar allt arbete som kommunen utför samt de konsultkostnader som uppstår.  

Befintliga ledningar inom Mellösa-Näs 10:15 kan behöva flyttas. I sådant fall bekostas flytt av 
ledningar av byggaktören. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Flen den 30 juni 2021 

 

 

Casper Gradert     Björn Rabenius 

Planarkitekt      Samhällsbyggnadsförvaltningens chef 
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