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Kommunstyrelsen

Detaljplan för
fastighet Strömmen 1:1
i Skebokvarn, Flens kommun, Södermanlands län
___________________________________________________________________________

Planområdet inringat med röd färg.

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
▪ Planbeskrivning
▪ Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser
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Bakgrund
Plan- och exploateringsavdelningen fick i februari 2018 in en ansökan om planbesked för
fastigheten Strömmen 1:1 av fastighetsägaren JBG S-holm AB, samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 20 mars 2018 att ge i samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda
detaljplanearbete. Fastighetsägaren avser att möjliggöra för handelsverksamhet i form av
byggnadsvård samt bostad i ett senare skede. Fastighetsägaren avser även att återskapa den
gamla träbyggnaden inom fastigheten och förädla byggnadens kulturvärde.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för handel, verksamheter och bostäder inom
planområdet. Detaljplanen ska ta hänsyn till kulturhistorisk värdefull miljö och skydda de två
större huvudbyggnaderna inom fastigheten genom bestämmelser om skydd av kulturvärden.

Plandata
Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget i centrala Skebokvarn, ungefär 60 meter från järnvägen som löper
genom samhället. Planområdets areal är 3603 m2. Sjön Båven ligger ungefär 500 meter från
planområdet.
Markägoförhållanden
Fastigheten ägs av företaget JBG S-holm AB. En del från fastigheten Töversta 11:5, som ägs
av Flens kommun, ska överföras till fastighet Strömmen 1:1. En del av träbyggnaden ligger
utanför fastighetsgräns, således ska fastighetsgräns regleras till rådande förhållanden.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt gällande översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla (ÖP) ska ändring av mark
och vatten inom och i anslutning till orten prövas genom detaljplaneläggning. Området är
utpekat i ÖP för verksamheter. Det finns inte någon fördjupad översiktsplan för Skebokvarn.
Planområdet ingår i Flens kommuns utpekade naturvärden under kategorin Ädellövskog,
bete och mosaik.
Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård då planområdet är beläget ungefär 500
meter från sjön Båven. Vidare ingår planområdets yttersta södra del av
naturvårdsprogrammet Båven med omgivningar. Västra stambanan, som är ett riksintresse
för kommunikation, är beläget ca 60 meter från planområdet.
Detaljplan
För området gäller detaljplan Västra delen av Skebokvarn (SK 15), laga kraft 2005-12-21. I
gällande detaljplan redovisas fastigheten Strömmen 1:1 som småindustri och lager (J1U).
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Högsta byggnadshöjd för fastigheten är 6 meter. Samtliga byggnader inom fastigheten
omfattas av skyddsbestämmelse (q1), som innebär att ändring av en byggnad inte får
förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen samt att ny bebyggelse skall
utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Hela fastigheten anses således
utgöra en värdefull kulturmiljö. Byggnaderna omfattas även av rivningsförbud (q1).
Angränsande detaljplaner
Området gränsar till detaljplan Axelsfors 1:1 m. fl. (SK11), laga kraft 1994-06-15, med
användning bostäder och småindustri. Anslutande lokalgata Kaparvägen ingår i detaljplan
Axelfors 1:1 m. fl.
Strandskydd
Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet
gäller generellt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och
omfattar även undervattensmiljöer.
Området är planlagt sedan år 1958, därför har planområdet inte omfattats av strandskydd.
På grund av angränsande vattendrag återinträder strandskyddet vid ny planläggning.
Strandskyddet måste således prövas på nytt vid ny detaljplan.
Miljöbedömning och riksintressen
Genomförandet av detaljplanen medför inte omfattande nybebyggelse utan främst ändrad
markanvändning. I och med ändrad markanvändning kan trafik till och från platsen öka men
inte i den utsträckning att det kan klassas som betydande. Handelsverksamhet inom
fastigheten kommer inte ge upphov till farliga restprodukter eller orsaka föroreningar.
Sannolikheten för allvarliga olyckor bedöms också vara låg.
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och omfattas även av
naturvårdsprogrammet Båven med omgivningar. Fastigheten hyser dock inga utpekade träd
eller naturvärden. Vidare är planområdet beläget ungefär 60 meter från västra stambanan,
som är ett riksintresse för kommunikation. Plan- och exploateringsavdelningen gör
bedömningen att planförslaget inte berör riksintressen eller naturvärden.
Med utgångspunkt i ovanstående gör plan- och exploateringsavdelningen bedömningen att
ett genomförande av ny detaljplan för fastighet Strömmen 1:1 inte medför någon betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen
(PBL) (2010:900). En miljöbedömning enligt MKB förordningens bilaga 2 och 4 bedöms
därmed inte vara nödvändig.
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Befintliga förhållanden
Historia
På fastigheten finns en nedlagd snickerifabrik som under de senaste två decennierna har
varit lager för bilar. Snickeriverksamhet bedrevs mellan åren 1920-1990. Under tidigt
1900-tal utgjordes tillverkning främst av byggnadssnickerier samt på beställning
bowlingbanor. Zig-Zag-fabriken har också haft tillverkning i fastigheten innan den flyttades
till Malmköping. Därefter har det främst bedrivits finsnickeri, såsom tillverkning av fönster
och dörrar.
Natur
● Mark och vegetation
Marken inom fastigheten utgörs till stor del av gräsytor med ett fåtal träd samt grusbelagda
ytor i form av en parkeringsyta och in- och utfartsväg. Planområdet ingår i flertalet
naturvärdesområden, dock hyser fastigheten inga betydande naturvärden.
● Geotekniska förhållanden och radon
Jordlagren inom planområdet består framförallt av vanlig och postglacial lera med mindre
delar morän och urberg. Planområdet ligger inte inom högriskområde för markradon.

Geotekniska förhållandena. Karta hämtad från SGU:s kartgenerator.

● Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämning vid grävning eller
annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt 1 kap. 5 § kulturmiljölagen (1988:950).
Bebyggelse och närområdet
● Byggnader och bostäder
Det finns i nuläget inga bostäder inom planområdet. Utöver de två större
huvudbyggnaderna, vidare benämnda som träbyggnaden respektive tegelbyggnaden, inom
fastigheten finns också två mindre byggnader, en carport och en komplementbyggnad.
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I omkringliggande område finns flertalet enbostadshus med stora variationer i storlek, ålder
och antalet uthus. De flesta bostadshusen byggdes under perioden 1890-1920, förutom tre
villor utmed Skjutsarvägen som byggdes under år 1975 och två villor utmed Åkarvägen som
byggdes mellan åren 1976-1977.
● Arbetsplatser
Inom fastigheten har snickeriverksamhet bedrivits under större delar av 1900-talet. Sedan
början av 1990-talet har fastigheten främst använts som lager för bilar.
● Offentlig service och kommersiell service
Det finns ingen offentlig eller kommersiell service i Skebokvarn. Närmaste tätort med service
är Flen som ligger ungefär 6 km bort.
● Tillgänglighet
Det råder inga större nivåskillnader inom planområdet. Fastigheten ligger i anslutning till
Skebokvarns vägnät och trafiken matas från Sparreholmsvägen (riksväg 57) samt
Kaparvägen.
● Skyddsvärd bebyggelse
Hela tegelbyggnaden återspeglar industritiden i Skebokvarn under tidigt 1900-tal. De
arkitektoniska kvaliteter som tegelbyggnaden innefattar är det rödbrända fasadteglet, det
lutande sadeltaket i plåt, de tidstypiska fönstrena med spröjs och vertikal mittpost samt den
höga skorstenen. Vidare är även dörrarna vid husets västra fasad viktiga för kulturvärdet.
Det har tidigare funnits skärmtak på både den östra respektive västra sidan av byggnaden
som har rivits.
Även träbyggnaden återspeglar industritiden i Skebokvarn. Viktiga arkitektoniska kvaliteter
är de vita fönstrena som samlas i större enheter och bryts upp i spröjs med vertikal mittpost.
Vidare är även fasadmaterialet i trä med röd färg samt tak i plåt viktiga identitetsmarkörer
för byggnaden. En del av byggnaden har även bränt rött tegel som fasadmaterial, precis vid
tegelbyggnaden, och utgör också en viktig identitetsmarkör.

Träbyggnaden ska användas till handel. Tegelbyggnaden ska användas som bostad. Båda byggnaderna bedöms
vara skyddsvärda. Notera monteringshål på bild till höger för skärmtak och pulpettak på lägre byggnad.
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För att säkerställa kulturmiljön inom fastigheten ska en byggnadsantikvarisk utredning
genomföras. Syftet med utredningen är att inventera bebyggelsen samt analysera
kulturhistoriska värden inom fastigheten. Utredningen kommer att redovisas under
granskningsskedet.
● Vattenområden
Fastigheten gränsar till ett vattendrag som ingår i Båvens tillrinningsområde där vatten från
Nedingen passerar Skebokvarn och rinner ut i Båven. För att Båvens vattenkvalitet inte ska
försämras är det viktigt att det inte sker några utsläpp i vattendraget från intilliggande
område.
Gator och trafik
● Gatunät, gång och cykeltrafik
Planområdet är anslutet till Skebokvarns gatunät. Kommunen har förvärvat mark från
fastigheten Strömmen 1:1 i syfte att fortsätta redan existerande gång- och cykelväg som
löper in norrifrån. Detta görs för att underlätta cykel- och gångtrafiken i området. Denna del
ingår ej i detta planförslag, utan ska fortsatt omfattas av gällande plan (SK 15).

Plankarta från gällande plan (SK 15). En gång- och cykelväg ska anläggas på naturmark till vänster och ska
förlänga existerande gång- och cykelväg söderut.

● Parkering, angöring och utfart
In- och utfart från planområdet görs via Kaparvägen. In- och utfart från Strömmen 1:2 sker i
dagsläget över Strömmen 1:1, dock utan servitutsavtal. Inom fastigheten finns en yta som är
lämplig för ett antal parkeringsplatser, precis intill träbyggnaden i planområdets östra del.
Störningar
● Buller
Järnväg (Västra stambanan) är belägen ca 60 meter från fastighetsgräns och utsätter
planområdet för trafikbuller. Sparreholmsvägen (riksväg 57) är belägen ca 20 meter från
fastighetsgräns och utsätter också planområdet för buller. Enligt karteringar är ekvivalent

7

bullernivå mellan 40-55 dB(A) och maximal bullernivå mellan 55-80 dB(A) beroende på läge.
För prognosår 2030 är ekvivalent bullernivå mellan 40-60 dB(A) och maximal bullernivå
mellan 55-80 dB(A) beroende på läge.

Ekvivalent resp. maximal bullernivå från järnväg och väg.

Ekvivalent resp. maximal bullernivå prognosår 2030 från järnväg och väg.

Enligt nuvarande förordning bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70
dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
Planförslaget innebär att bostäder ska möjliggöras inom den röda tegelbyggnaden på
fastigheten samt delar av planområdet som har lägre ekvivalent bullernivå än 60 dB(A).
Bullernivåerna vid tegelbyggnadens fasad överstiger inte rekommenderade bullernivåer för
bostäder, mellan 40-50 dB(A), i nuläget eller prognosår 2030.
● Farligt gods
Länsstyrelsen i Södermanlands nuvarande riktlinjer, som kallas för Vägledning farligt gods,
är bostäder och detaljhandel generellt lämpligt mellan 70-150 meter från trafikled med
farligt gods. Sparreholmsvägen (riksväg 57) är utpekat som led för farligt gods och är beläget
ca 20 meter från fastighetsgränsen och 50 meter från närmaste byggnad. Farligt gods
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transporteras även via järnväg nattetid och ligger ca 60 meter från fastighetsgräns samt
närmaste byggnad.
Längs riksväg 57 sker transport av farligt gods sporadiskt. Framförallt är det enstaka
transporter av klass 3 enligt ADR samt några enstaka styckegods av farliga ämnen, samtliga i
liten omfattning. Det finns inga industrier i närområdet, närmaste är GB samt Volvo i Flens
stad. Vidare är ett dike anlagt längs Sparreholmsvägen som skyddar mot läckage och
avkörning. Tillåten hastighet är också relativt låg, 60 km/h, vilket minskar risken för olycka
ytterligare.
Transport av farligt gods på järnväg sker framförallt under nattetid. Mellan planområdet och
järnvägen finns redan befintlig byggnad som enligt existerande riktlinjer hos Länsstyrelsen i
Södermanland fungerar som naturlig barriär mot olyckor. Vidare är även tegelbyggnaden
skyddad av träbyggnaden på grund av dess läge vilket ger ytterligare skydd under nattetid.
Slutligen är fasadmaterialet för den tänkta bostadsbyggnaden tegel, vilket utgör bra skydd
mot värmestrålning. Andra åtgärder eller utredningar bedöms inte vara nödvändiga av planoch exploateringsavdelningen då flödet av transporter via riksväg 57 är av mycket liten
omfattning och via järnväg är planområdet skyddad av omgivande bebyggelse.

Bild till vänster visar rött område markerar dike längs riksväg 57. Bild till höger visar bebyggelse mellan järnväg
och planområdet inringat med röd färg. Planområdet inringat med blå färg.

● Markföroreningar
Eftersom det har bedrivits olika typer av verksamheter inom planområdet mellan
1930-1990-talet kan det finnas kvar föroreningar i marken. Det är dock högst osäkert hur
föroreningssituationen ser ut. Det finns inte mycket tillgängligt material om verksamheterna
som har bedrivits inom planområdet. Området är också sedan tidigare identifierat som
potentiellt förorenat och är enligt Naturvårdsverket branschklass 4. Markföroreningar kan
således inte uteslutas. Därmed anses det lämpligt att genomföra en MIFO för att identifiera
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eventuella markföroreningar. Utredningen kommer att redovisas under granskningsskedet.

Planförslag
Användning av kvartersmark
HZB Den nya detaljplanen möjliggör för bostäder (B) och handel (H) inom planområdet. För att ge
ytterligare flexibilitet för nuvarande och framtida fastighetsägare används också
bestämmelsen verksamhetsområde (Z). Markanvändningen handel, verksamhetsområde och
bostäder ges till hela planområdet förutom träbyggnaden. Träbyggnaden ges enbart
bestämmelsen handel och verksamhetsområde. Detta görs för att säkerställa lämpligheten
av ändamålet bostäder.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning

e

Byggrätt på 150 m2 ges till området som omfattas av bostäder, handel och
verksamhetsområde samt korsmark, vilket betyder att byggrätten utökas med 100 m2 utöver
redan existerande bebyggelse inom egenskapsgräns. Detta görs för att ge ytterligare
flexibilitet och för att möjliggöra mindre ny bebyggelse inom fastigheten.
Prickmark planeras längs plangräns i samtliga riktningar samt vid parkering. Detta görs för
att säkerställa att ingen ny bebyggelse uppförs vid fastighetsgräns och att parkering till
verksamhet anordnas på ett lämpligt sätt. För att säkerställa utfart över Strömmen 1:1 från
1:2 planeras marken däremellan som prickad mark. Fastighetsägarna har uppmanats att
teckna servitutsavtal för att säkerställa utfart över fastighet.
Korsmark planläggs för de delar inom planområdet som inte omfattas av prickmark eller de
två huvudbyggnaderna. Detta görs för att säkerställa att enbart komplementbyggnader
tillkommer på fastigheten. På korsmark får komplementbyggnader, såsom garage, och
orangeri/växthus byggas.
Fastighetsägarna vill ha möjlighet att uppföra ett uterum vid tegelbyggnaden. För
uterummet sätts högsta nockhöjd till 5 meter, för att samspela med byggnadshöjden för
huvudbyggnader.
Byggnadshöjd för tegel- samt träbyggnaden ska fortsatt vara 6 meter.
Utformning
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f1

För att säkerställa att ny bebyggelse inte skadar kulturmiljön ges även bestämmelsen (f1)
inom egenskapsgräns, vilket innebär att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till
områdets egenart.
För komplementbyggnader tillåts 3,5 meter som högsta nockhöjd. Detta görs för att
säkerställa låg bebyggelse och som inte skadar områdets kulturvärden.
Markens anordnande och vegetation

n1

Parkering för handelsverksamhet. För att parkering ska lösas på ett lämpligt sätt för
verksamhet regleras besöksparkering genom egenskapsbestämmelse för kvartersmark.
Parkeringsbehovet ska således tillgodoses på kvartersmark.

n2

I dagsläget består ungefär 70 % (2600 m2) av planområdet av genomsläppliga ytor, såsom
gräs- och grusytor. För att säkerställa att dagvatten kan hanteras på ett tillfredsställande sätt
ska parkering inom fastigheten bestå av genomsläpplig yta, vilket regleras genom att marken
ska möjliggöra för infiltration av dagvatten. Vidare ges även bestämmelsen till delar i
planområdets västra del för att säkerställa dagvattenhantering.

n3

Största andel hårdgjord yta fastställs till 30 % inom egenskapsgräns. Detta görs för att
säkerställa att dagvattenhanteringen inom fastigheten. Andelen takyta bedöms inte öka
markant, utöver komplementbyggnader kan max 50 m2 ny bebyggelse tillkomma inom
fastigheten.
Skydd av kulturvärden

q1

Skyddsbestämmelse ges till tegelbyggnaden. Ändring av byggnad får inte förvanska dess
karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn
till omgivningens egenart. Taket ska vara belagt med plåt. Takform ska vara sadeltak. Dörrar
ska bevaras och överljus ska finnas. Skorsten ska bestå av tegel och får inte rivas. Fönster ska
bestå av tvåluftsfönster och vara indelade i spröjs med vertikal mittpost. Skärmtak i plåt får
monteras på byggnaden vid existerande monteringshål.

q2

Skyddsbestämmelse ges även till träbyggnaden. Ändring av byggnad får inte förvanska dess
karaktär eller anpassning till omgivningen. Fönster ska samlas i större enheter och brytas
upp i spröjs med vertikal mittpost. Taket ska vara belagt med plåt. Takform ska vara
sadeltak. Fasadmaterial ska utgöras utav en blandning av rött trä och bränt rött tegel.

q3

Den lägre delen av tegelbyggnaden har fått egen skyddsbestämmelse för att möjliggöra för
byggnation av uterum. Tillbyggnaden på den lägre delen får inte förvanska befintliga delar av
tegelbyggnaden och måste ta hänsyn till dess arkitektoniska kvaliteter. Tak ska vara belagt
med plåt och fasad bestå av bränt rött tegel. Sadeltak får inte finnas. Delar av tillbyggnad får
vara inglasad.

11

Rivningsförbud

r1

Byggnad får inte rivas. Denna bestämmelse ges till både trä- och tegelbyggnaden. Den lägre
delen av tegelbyggnaden som kan påbyggas omfattas också av rivningsförbud, påbyggnad
omfattas dock ej av rivningsförbud.

Administrativ bestämmelse
Markreservat

u

Längs fastighetsgräns mot Strömmen 1:2 är ledningar anlagda. Området ska vara tillgängligt
för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Upphävande av strandskydd
Området har varit bebyggt sedan tidigt 1900-tal och har kontinuerligt används av olika
verksamhetsidkare. Den existerande bebyggelsen och den långa kontinuerliga användningen
gör att strandskyddet inte kan uppfylla sitt syfte. Som särskilt skäl för att upphäva
strandskyddet i området åberopas 7 kap. 18 § p. 1 miljöbalken (1998:808). Området har
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Strandskyddet är således upphävt. Detta gäller för hela planområdet.

Teknisk försörjning
● Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
● Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Sörmland Vatten
har dagvattenledningar i angränsning till planområdets västra del.
● El
Planområdet är anslutet till kommunens elnät.
● Avfall
Området är anslutet till kommunens avfallshantering som sköts av Sörmland Vatten och
Avfall AB.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
En miljöteknisk markundersökning kommer att redovisas under granskningsskedet, som
genomförs av konsultföretaget Projektengagemang AB. Undersökningen omfattar sex (6)
jordprover med laboratorieanalyser. Två (2) grundvattenprover ska också insamlas och
analyseras.
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Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget innebär till största del en ändring av användningen inom fastigheten, från
industri till handel och bostäder. Planens genomförande medför fler besökare och därmed
mer trafik till planområdet på grund av handelsverksamhet. Vidare tillkommer det en
begränsad byggrätt som möjliggör mindre ny bebyggelse och komplementbyggnader.

Administrativa frågor
Fastighetsreglering
Det pågår fastighetsförrättning inom fastigheten Strömmen 1:1 enligt gällande detaljplan (SK
15). En del av fastigheterna Strömmen 1:1 och 1:2 västra del ska överföras till kommunens
fastighet Töversta 11:5. Vidare ska fastighetsreglering göras vid träbyggnaden för att
anpassas till existerande förhållanden då en del av byggnaden ligger utanför gällande
fastighetsgräns. Grundkarta är inte uppdaterad då fastighetsreglering inte är genomförd. Vid
granskningsskedet ska uppdaterad grundkarta användas.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen avses hanteras med standardförfarande enligt följande tidplan:
Beslut för samråd……………………………………………………..23 april 2019
Samråd……………………………………………………………………..3-20 maj 2019
Samrådsmöte……………………………………………………..….…8 maj 2019
Beslut för granskning………………………………………………..12 augusti 2019
Granskning……………………………………………………………....2-16 september 2019
Beslut för antagande…………………………………………………25 november 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dagen beslutet om att anta planen vinner laga
kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planområdet omfattar Strömmen 1:1 som är kvartersmark och därmed har fastighetsägarna
ansvaret för samtliga åtgärder. Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Planavtal
Detaljplanens genomförande avseende fastighet Strömmen 1:1 regleras i plankostnadsavtal
mellan kommunen och fastighetsägaren. Fastighetsägaren bekostar detaljplan enligt
plankostnadsavtal. Utredningar som tillkommer under planarbetet bekostas enligt
plankostnadsavtal.
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Medverkande tjänstepersoner:
Casper Gradert, Planarkitekt
Karin Tibbelin, Plan- och exploateringschef
Britt-Marie Andersson, Mark- och exploateringsansvarig
Ricky Meharabi, Bygglovshandläggare
Kjell-Åke Källström, Räddningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(

Flen den 4 april 2019
�
Casper Gradert
Planarkitekt

(

�TCLA
Karin Tibbelin

Plan- och exploateringschef

