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Granskningsutlåtande

Antagandehandling

Datum 2022-06-15

Dnr: PLEX/2019:39

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Trumpeten 1 m.m. i Malmköping
___________________________________________________________________________

Granskningsutlåtande

Detaljplan för Trumpeten 1 m.m. i Malmköping har hållits tillgänglig för granskning enligt 5

kap. 18 § i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Granskningen pågick under perioden 5

maj till 26 maj 2022. Till berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter samt till

personer som hade synpunkter under samrådet skickades en underrättelse om

granskningen. Planhandlingarna fanns under granskningstiden tillgängliga på kommunens

hemsida, i Malmköpings bibliotek och på samhällsbyggnadsförvaltningens anslagstavla i

Flens stadshus.
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Inkomna yttranden
Samtliga inkomna yttranden redovisas och kommenteras av kommunens plan- och

exploateringsavdelning i detta granskningsutlåtande. Nedan är ett sammandrag av inkomna

yttranden. Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen i

Flens kommun.

Inkomna yttranden med synpunkter

1. Länsstyrelsen i Södermanlands län (2022-05-23)

Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för granskning enligt 5 kap. 20 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL. Syftet med planen är att medge en flexibel markanvändning för

bostäder och skola. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Trafikverket.

Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om länsstyrelsen

bedömer att

● riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses, miljökvalitetsnormer enligt

miljöbalken inte följs,

● strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

● mellankommunala intressen inte har samordnats på ett lämpligt sätt

● bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller

säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2022-01-11, framfört synpunkter avseende

miljökvalitetsnormer, hälsa eller säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion.

Synpunkterna har i stort sett tillgodosetts i granskningsförslaget.

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu

kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Länsstyrelsens övriga synpunkter

Hälsa och säkerhet - Buller

Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse om uteplats mot ljuddämpad sida

(m1).

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har gjort en indikativ bullermätning av

omgivningsbuller från bageriverksamheten. Bullermätningen visar att den ekvivalenta

ljudnivån ligger mellan 44-49 dBA förmiddag och eftermiddag. Maximal ljudnivå som

uppmätts är 62,6 dBA. Länsstyrelsen saknar en redogörelse för under vilka tidpunkter som

bullermätningar har genomförts då ljudnivåerna enligt Boverkets allmänna råd om

omgivningsbuller (BFS 2020:2), ligger på gränsen till vad som är tillåtet inom zon A.
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Planhandlingarna kan med fördel revideras och kompletteras med en tydligare redovisning

av genomförd bullermätning innan detaljplanen antas. Den indikativa bullermätningen kan

med fördel även kompletteras med en bullermätning kvällstid och helger.

Miljökvalitetsnormer – vatten

Plankartan har kompletterats med tre planbestämmelser (b1, b2 och n1) för att säkerställa

att planförslaget inte medför någon påverkan på miljökvalitetsnormerna och

grundvattenförekomsten.

Länsstyrelsen noterar att planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av

planens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten och en redogörelse om att

planområdet ligger inom grundvattenförekomsten och vattenskyddsområdet

Strömsholmsåsen-Sundbyområdet. I planbeskrivningen redogör kommunen även för hur

föreslagen exploatering påverkar vattenförekomsterna och vattenskyddsområdet.

I planbeskrivningen skriver kommunen att det vid ett genomförande av detaljplanen finns

krav som måste uppfyllas för arbeten inom vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen anser att

planbeskrivningen med fördel kan kompletteras med en beskrivning av de krav som gäller

vid arbeten inom vattenskyddsområden för att underlätta efterkommande

bygglovshandläggning.

Kommentar:

Kommunen har utfört indikativ bullermätning under två tillfällen, en förmiddag (på plats

ca kl. 09:30, 220902) respektive en eftermiddag (på plats ca kl. 13:30, 220125).

Planbeskrivningen förtydligas redaktionellt med denna information.

Kommunen anser att det inte finns behov av att komplettera med ytterligare indikativa

bullermätningar på andra tider än de som utförts. Kommunen har redogjort för skäl kring

detta, skäl som kommunen anser ger tillräcklig grund för ställningstagandet. Se

kommunens kommentarer till Länsstyrelsen kring frågan om buller i samrådsredogörelsen

samt i planhandlingarna i övrigt. Kommunens uppfattning kvarstår. Utöver det som är

beskrivet i planhandlingarna sedan tidigare bör tilläggas att vid indikativ bullermätning

registreras samtliga ljud i omgivningen vid mättillfället, inte enbart från själva

bageriverksamheten eller trafik.

Planbeskrivningen anger under rubriken “Tillstånd” att det vid ett genomförande av

detaljplanen finns krav som måste uppfyllas för att få utföra arbeten inom

vattenskyddsområde samt att dessa krav redogörs för i dokument som finns att tillgå hos

Sörmland Vatten AB. Vidare står i planbeskrivningen att för att få utföra arbete inom

vattenskyddsområde måste arbetet först godkännas av Sörmland vatten innan start.

Det förutsätts att kommunens bygg- och miljöavdelning har kännedom om

vattenskyddsområdet i Malmköping samt de skyddsföreskrifter som gäller vid arbete inom

detta skyddsområde. Kommunen anser att lista med flera punkter på krav ur detta

dokument inte behöver redovisas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras

redaktionellt med informationen att dokumentet som finns att tillgå hos Sörmland Vatten

AB heter “Krav för arbete inom vattenskyddsområde”. I övrigt bedömer kommunen att den

redovisning som är gjord i planbeskrivningen är tillfyllest.
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2. Sörmland Vatten AB (2022-05-20)

Efter granskning av planförslaget har vi några synpunkter på förslaget.

VA

I och med att fastigheten Trumpeten 1 ombildas så att tidigare allmän platsmark övergår till

kvartersmark bör allmänna VA-ledningar mellan Trumpeten 1 och Tuban 1 skyddas med en

ledningsrätt. Ledningsrätt ska bekostas av kommunen/exploatören.

Renhållning

När projektet kommit till fasen sophus och val av placering vid Malmakvarnsvägen eller

Trumpetarvägen, önskar vi att ni kontaktar Robin Persson, driftchef renhållning Sörmland

Vatten och Avfall AB för att lokaliseringen ska bli så bra som möjligt.

Kommentar:

Planbeskrivningen anger att det finns befintliga ledningar (vatten, avlopp, dagvatten samt

tele) som leder genom planområdets södra del inte omfattas av ledningsrätt. Vidare anger

beskrivningen att ett u-område har införts för nämnda ledningars ändamål, vilket

möjliggör att ledningsrätter kan bildas för dessa ledningar. Planbeskrivningen

kompletteras redaktionellt med att Sörmland Vatten önskar att bildande av ledningsrätt

görs för allmänna VA-ledningar inom u-området. Beskrivningen förtydligas även

redaktionellt med att bildande av ledningsrätt bekostas av exploatören.

Planbeskrivningen kompletteras redaktionellt med att Sörmland Vatten och Avfall AB

(avdelning renhållning) bör kontaktas vid placering av sophus vid Malmakvarnsvägen

eller Trumpetarvägen.

3. Solör Bioenergi AB (2022-05-04)

Med fördel förtydligas under ”6. Teknisk försörjning: - Värme” att fjärrvärmen i Malmköping

drivs av Solör Bioenergi Öst AB.

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen förtydligas redaktionellt utifrån ovan

information.

4. Privatperson A (2022-05-25)

Yttrande från boende

Vi har tagit del av ert utsända dokument Underrättelse om granskning, Trumpeten 1 m.m.

Daterat 2022 05 02.

Dock står vi fast i alla delar i de synpunkter/kommentarer som vi tidigare överlämnat i

dokumentet ” Samrådsyttrande för detaljplan Trumpeten 1 m.m daterat 2021 12 19”.

Med ytterligare synpunkter/kommentarer:

Vi anser fortfarande att planförslagets fastighetshöjder är för höga.
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Att inte tillräcklig hänsyn tas till närliggande befintlig bebyggelse i likformighet och

landskapets topografi och struktur.

Bageriets fastighetshöjder anser vi ej ska tas hänsyn till eller påverka då det är en

fabriksbyggnad.

Att/om det nu finns ett behov av andra typer av boendeformer borde det vara lämpligt att

hantera detta i den kommande detaljplaneprocessen för Malmakvarnsområdet.

Kommentar:

Kommunen bedömer  att en byggnation enligt planens utformning är lämplig, att planens

utformning inte innebär någon betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivningen.

Se kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen. Kommunens uppfattning kvarstår.

En redovisning av bageriets höjder på byggnader bedömer kommunen som relevant då

bageriverksamheten är i nära anslutning till planområdet.

Kommunen bedömer att aktuell detaljplans utformning med en flexibel markanvändning

för olika typer av bostäder (inklusive bostäder med särskild service (LSS)) och skola är

lämplig på det sätt den nu är redovisad. Vad gäller Malmakvarnsområdet kan det bli

aktuellt med olika typer av boendeformer i det området.

5. Privatperson B (2022-05-26)

Jag vill att kommunen genomför en särskild bullerutredning för att försäkra sig om att

platsen uppfyller alla bullerkrav.

Detta är nödvändigt då resultaten från den indikativa bullermätningen inte kan garantera

godkända nivåer för lågfrekvent buller inomhus enligt FoHMFS 2014:13 tabell 2.

Mätdata för enskilda tersband i intervallet 31.5Hz - 200Hz på Trumpeten 1 finns i dagsläget

inte tillgängliga på bygg- och miljöavdelningen som utfört den indikativa mätningen.

Då LSS-boendet är avsett för personer som ofta är känsliga för ljud och intryck, s k sensorisk

överkänslighet är det extra viktigt att utreda alla former av buller.

Jag motsätter mig bedömningen i detaljplanen om att ett LSS-boende för bl a sensoriskt

överkänsliga personer är förenliga med omgivningen gällande eventuella störningar.

Trumpeten 1 är med stor sannolikhet en av de mest bullriga platserna i hela kommunen.

Lågfrekvent bullrande från industrifläktar, kylcontainrar och lastbilar på tomgång upptar en

stor del av ljudbilden dygnet runt.

Anledningen till att ingen i närområdet klagat på buller från industrin kan bero på att

personer utan sensorisk överkänslighet med tiden vänjer sig vid buller[3].

Socialstyrelsen skriver[1]:

"Beroende på hur vår perception fungerar är vi olika känsliga för sinnesintryck via syn,

hörsel och känsel, dvs. hur vi uppfattar ljus, ljud och beröring. De flesta av oss kan
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exempelvis filtrera bort ljud som vi inte vill eller behöver höra. För den som inte kan

utestänga bakgrundsljud i omgivningen kan ljud från en fläkt, sus i element,

bakgrundsmusik eller trafikbrus ta mycket energi och bli oerhört påfrestande. Personen kan

ha svårt att vistas på en viss plats eller att utnyttja sina förmågor i en för dem påfrestande

ljudmiljö. Däremot kan en lugn ljudmiljö minska oro eller utåtagerande beteende hos

personer som är ljudkänsliga".

Så här beskriver en person med autism upplevelsen av sensorisk överbelastning [2]:

"Sensorisk överbelastning är den värsta känslan i världen! Jag får det när jag är bland för

många människor samtidigt, eller om jag hör för många ljud på samma gång. När flera

människor i ett rum pratar fångar min hjärna upp deras samtal. Jag kämpar med att filtrera

rösterna och lyssna till den jag pratar med. Det är så frustrerande! Det är som att jag har 100

surrande bin i mitt huvud, huvudet gör ont och känns som det ska sprängas som en ballong.

Det är det mest obekväma någonsin.

Jag slår huvudet mot saker för att försöka lätta på trycket i mitt huvud, för att försöka stoppa

känslan. Medan jag upplever sensorisk överbelastning, finner jag det svårt att prata eller

formulera meningar.

Mina ord kommer inte ut som jag vill. Jag vill blockera allt buller och blunda för att få lugn

och ro. Jag tror inte att någon någonsin verkligen kan förstå hur det känns att uppleva det,

men om du tänka dig att ha 50 personer som försöker prata med dig på en gång och du

behöver replikera varenda en av dem, så kanske – bara kanske – du får en liten inblick i hur

det känns."

Socialstyrelsen skriver om LSS-boenden[1]:

"Miljön bör vara genomtänkt för att minimera individuella stressorer och undvika sensorisk

överbelastning".

Varför vill Flens kommun placera ett LSS-boende på en plats som maximerar antalet

stressorer när Socialstyrelsen avråder från detta?

Vad händer om sensoriskt överkänsliga personer börjar klaga på buller från industrin? Ska

Flen då be Malmköpings största arbetsgivare att begränsa sin verksamhet för att det ska bli

lugnare i området?

Sunt förnuft och empati borde rimligen sätta stopp för detta. Eller en väl utförd

bullerutredning.

Referenser:

[1] https://www.specialnest.se/liv-hem/sa-kanns-sensorisk-overbelastning

[2] Socialstyrelsen: Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

[3] https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2015/07/sensorisk-

hyperkanslighet-vid-autism-underluppen/

Granskningsutlåtande Antagandehandling



8 (12)

Kommentar:

Kommunens bygg- och miljöavdelning har utfört indikativ bullermätning under

planprocessen. Det är en indikativ bullermätning (alltså ingen formell bullerutredning)

som är utförd. Det står kring den indikativa bullermätningen i planbeskrivningen

tillhörande “Detaljplan för Trumpeten 1 m.m. i Malmköping”. Se under rubriken 8.

“Störningar och risker” och underrubriken “Störningar från verksamhet”. Se även

samrådsredogörelsen.

Viktigt att påtala är att när det gäller lågfrekvent buller enligt tabell i FoHMFS 2014:13 så

gäller det mätning inomhus. Kommunens mätningar i aktuellt planarbete har genomförts

utomhus, vilket gör att kommunen i aktuell detaljplan följer BFS 2020:2 (“Boverkets

allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan

verksamhet med likartad ljudkaraktär”). I detaljplanesammanhang är det utomhusnivåer

som är det väsentliga vad gäller ljudnivåer.

När det gäller ljudnivåer inomhus så preciseras dessa i Boverkets byggregler, BBR, avsnitt

7. Ljudnivåerna inomhus i en byggnad måste alltid klara kraven i BBR oavsett var

byggnaden är placerad och oavsett ljudnivån utomhus. Det är byggherren som är ytterst

ansvarig för att den slutliga utformningen av byggnaden innebär att BBR:s krav klaras.

De regleringar som finns i detaljplanen för hur byggnadsverk ska placeras och utformas

syftar till att förordningens nivåer ska klaras utomhus. Tekniska krav på byggnadernas

utförande för att klara BBR:s nivåer inomhus ska inte ställas i detaljplanen utan hanteras i

byggprocessen med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked.

Ingen särskild bullerutredning eller i övrigt behöver göras inför antagande enligt

kommunens bedömning. Planhandlingarna kompletteras dock med att vid eventuell

etablering av LSS-boende inom planområdet rekommenderas att undersökning avseende

lågfrekvent buller inomhus sker i samband med byggnation, då risk finns att personer med

sensorisk överkänslighet kan uppleva störningar vad gäller lågfrekvent buller.

Det förutsätts att verksamhetsansvariga är väl informerade om de krav som skall ställas

vid ett LSS-boende. Är en LSS-verksamhet uppbyggd med de krav socialstyrelsen har i sina

anvisningar, bygglagstiftningen och planbestämmelser, så skall det rimligen säkerställa en

god boendemiljö så att ingen klagan uppstår. Noterbart att aktuell detaljplans utformning

ger en flexibel markanvändning för olika typer av bostäder (inklusive bostäder med

särskild service (LSS)) och skola. Det är därmed inte säkert att det blir ett LSS-boende som

uppförs.

Kommunen anser att så som planen är utformad torde användningarna bostad, inklusive

bostäder med särskild service (LSS),  och skola vara förenliga med omgivningen vad gäller

eventuella störningar, hälsa och säkerhet. Kommunen bedömer att en byggnation enligt

planens utformning är lämplig, att aktuell planering inte innebär någon betydande

miljöpåverkan. Även Länsstyrelsen har bedömt att planens genomförande inte kan antas

medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har vidare inte ansett att upprättande

av bullerutredning krävs.

Vidare bör tilläggas att om eventuella störningar skulle uppstå från intilliggande

verksamhet torde en sådan hantering ske via tillsyn på aktuell verksamhet, eftersom
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verksamheten inte får vara störande enligt gällande detaljplan. Skulle det vid tillsyn

framkomma att verksamheten inte klarar gällande nivåer är det verksamhetens ansvar att

se till att gällande regler följs.

Sammantaget bedöms inga oacceptabla störningar från nämnda verksamheter eller i

övrigt att föreslagen planering inte skulle vara lämplig.

Inkomna yttranden utan synpunkter

6. Lantmäteriet (2022-05-13)

Lantmäteriet har ingen erinran mot detaljplanen.

Kommentar: Noteras.

7. Trafikverket (2022-05-10)

Trafikverket har inget att invända mot att detaljplanen antas.

Kommentar: Noteras.

8. Statens Geologiska Institut (SGI) (2022-05-25)

SGI har tidigare lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttranden är daterade

2020-03-27 samt 2022-01-17. SGI har, geotekniskt sett inget att invända mot planförslaget.

Kommentar: Noteras.

9. Svenska Kraftnät AB (2022-05-05)

Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2021-12-14 svarat på berörd remiss. Utöver tidigare

lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.

I samband med yttrandet informerar även Svenska kraftnät om sina anläggningsobjekt som

kan hämtas via Geodataportalen. Likaså hänvisas till Systemutvecklingsplan 2022-2031

angående övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för

stamnätet för el. Vidare informeras om att Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när

åtgärder planeras inom 250 meter från stamnätsledningar och stationer. Mer ingående

information finns att tillgå i yttrandet  från Svenska Kraftnät, yttrandet finns tillgängligt i sin

helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommentar: Noteras.
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10. Region Sörmland (2022-05-23)

Region Sörmland har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar: Noteras.

11. Polismyndigheten (2022-05-09)

Polismyndigheten har ingen ytterligare erinran med hänsyn till det brottsförebyggande och

trygghetsskapande perspektivet i detta skede, utan hänvisar till yttrandet i

samrådsförfarandet:

”Erfarenheten visar att om kommunen har för avsikt att fortsätta planerna att uppföra ett

LSS-boende kan detta skapa en del synpunkter i den intilliggande bebyggelsen. Av omsorg

för de boende på ett LSS-boende bör kommunen planera för insynsskydd. I övrigt har

Polismyndigheten ingen erinran mot detaljplanen.”

Kommentar: Noteras. Se kommunens kommentar i samrådsredogörelsen. Kommunens

uppfattning kvarstår.

12. Vattenfall Eldistribution AB (2022-05-04)

Vattenfall Eldistribution AB noterar att tidigare yttrande har beaktats och har därmed inget

mer att tillägga.

Kommentar: Noteras.

13. Räddningstjänsten (2022-05-04)

Vad gäller Trumpeten 1, utifrån brandsäkerhet och tillfartsvägar för blåljusverksamhet, har

räddningstjänsten inget att erinra.

Kommentar: Noteras.

Sammanfattning av justerat planförslag

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har föranlett justeringar, kompletteringar

och förtydliganden i planhandlingarna enligt följande:

- Planbeskrivningen har förtydligats redaktionellt med information om de tidpunkter då

kommunen har utfört indikativ bullermätning.
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- Planbeskrivningen har kompletterats redaktionellt med information om namn på

dokument med skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde (“Krav för arbete inom

vattenskyddsområde”).

- Planhandlingarna har kompletterats redaktionellt med att vid eventuell etablering av

LSS-boende inom planområdet rekommenderas att undersökning avseende lågfrekvent

buller inomhus sker i samband med byggnation, då risk finns att personer med sensorisk

överkänslighet kan uppleva störningar vad gäller lågfrekvent buller.

- Planbeskrivningen har kompletterats redaktionellt med att Sörmland Vatten önskar att

bildande av ledningsrätt görs för allmänna VA-ledningar inom u-området. Beskrivningen har

även förtydligats redaktionellt med att bildande av ledningsrätt bekostas av exploatören.

- Planbeskrivningen har kompletterats redaktionellt med att Sörmland Vatten och Avfall AB

(avdelning renhållning) bör kontaktas vid placering av sophus vid planområdet.

- Planhandlingarna har redaktionellt kompletterats med information om att fjärrvärmen i

Malmköping i nuläget drivs av Solör Bioenergi Öst AB.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

De kompletteringar, justeringar och förtydliganden som har utförts efter granskningsskedet

bedöms inte vara av den väsentligheten eller storleksordningen att ytterligare samråd

behöver ske.

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda

Synpunkterna som inte tillgodosetts under samrådsskedet berör i huvudsak följande

frågor: ändamålet LSS-boende, höjd och storlek på byggnation, planens påverkan på

omgivningen, borttagande av gångpassage, dagvattenutredning avseende

dagvattenhantering samt eventuell påverkan på grundvattenförekomst, införande av

planbestämmelse om huvudmannaskap.

Synpunkterna som inte tillgodosetts under granskningsskedet berör i huvudsak följande

frågor: beskrivning av de krav som gäller vid arbeten inom vattenskyddsområden,

bullermätning, bullerutredning avseende lågfrekvent buller inomhus, ändamålet

LSS-boende, höjd på byggnation, planens påverkan på omgivningen.

Nedan listas intressenter som helt eller delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda under

planprocessen (se även yttranden samt kommentarer i samrådsredogörelsen utöver detta

granskningsutlåtande).

Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda:

- Privatperson A i samrådsredogörelsen

- Privatperson B i samrådsredogörelsen

- Privatperson C i samrådsredogörelsen
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- Privatperson A i detta granskningsutlåtande

- Privatperson B i detta granskningsutlåtande

Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda:

- Länsstyrelsen

- Lantmäteriet

Ställningstagande

Kommunstyrelsen föreslås att anta Detaljplan för Trumpeten 1 m.m. i Malmköping,

tillsammans med detta granskningsutlåtande, daterad 2022-06-15.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Flen den 15 juni 2022

Johannes Nilsson Björn Rabenius

Planarkitekt Tf. Plan- och exploateringschef
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