Planbeskrivning
Granskningshandling
2022-04-28
Dnr PLEX/2019:39
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Trumpeten 1 m.m. i
Malmköping

Granskningshandling

2 (41)

Sammanfattning
Fastighetsägaren av Trumpeten 1 har ansökt om upprättandet av en ny detaljplan. Syftet
med den nya detaljplanen är att medge en flexibel markanvändning för bostäder och skola.
Planerat projekt är att uppföra ett LSS-boende i en (1) våning med sex (6) lägenheter. Planen
medger 775 m2 byggrätt och byggnation till en nockhöjd om 8 m samt byggnadshöjd om 6 m,
vilket motsvarar två (2) våningar. I planen föreslås även justering av befintlig fastighet, där
utökning av kvartersmark på mark som är allmän platsmark (park och gata) i gällande
detaljplan. Detaljplanens genomförande anses inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planhandlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
Plankarta samråd i skala 1:1000 med bestämmelser
Planbeskrivning (denna handling)
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

●
●
●
●
●

Några utredningar finns som underlag för planarbetet. Utredningarna finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun. Följande utredningar har tagits fram:
●
●
●
●

Undersökning av betydande miljöpåverkan, handlingsnummer 2019:284
Analys över geoteknik/skredrisk, handlingsnummer 2021:567
Geoteknisk utredning VIAK AB, handlingsnummer 2021:590-593
Översiktlig skredriskanalys Bohusgeo
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1. INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Fastighetsägaren av Trumpeten 1, Flens kommunfastigheter AB (FKAB), har ansökt om
upprättande av ny detaljplan för fastigheten. Trumpeten 1 är i gällande detaljplan (MA 80)
planlagd för förskola. Tidigare fanns förskoleverksamhet på tomten, men denna är sedan
några år nedlagd eftersom kommunen beslutade att ändra skolstrukturen 2015.
Förskolebyggnaden finns kvar på fastigheten.
Planerat projekt är att uppföra ett LSS-boende (gruppboende) i en (1) våning med sex (6)
bostadslägenheter. Befintlig detaljplan MA 80 tillåter inte en sådan exploatering varför det
finns ett behov av att ta fram en ny detaljplan.
Syftet med den nya detaljplanen är att medge en flexibel markanvändning för bostäder och
skola på fastigheten Trumpeten 1. Planen medger en byggrätt på 775 m2 och en byggnation
till en nockhöjd om 8 m samt byggnadshöjd om 6 m, vilket motsvarar två (2) våningar.
Planförslaget förordar justering av befintlig fastighet, med utökning av kvartersmark på
mark som är allmän platsmark (park och gata) i gällande detaljplan MA 80. Inom det
område som avses bli kvartersmark finns en lekplats, som planeras att tas bort vid ett
genomförande av planen. Lekplatsen är inom förskoletomten men samtidigt på allmän
platsmark. Diskussioner har förts med den tekniska avdelningen på Flens kommun om att
anlägga en ny lekpark i närområdet, exempelvis på en plats ca 150 m öster om planområdet.
Ingen klassad eller skyddad natur tas i anspråk av planförslaget. Bedömningen är att en
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte
anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planområde
Planområdet är beläget vid Malmakvarnsvägen/Trumpetarvägen i östra Malmköping.
Planområdets areal är ca 3900 m2, varav kvartersmarken ca 3400 m2.
I huvudsak berörs fastigheten Trumpeten 1 av den nya detaljplanen, vilken ägs av
kommunala bolaget FKAB. Vidare berörs en del av den större fastigheten Malmköping 2:75,
som ägs av Flens kommun.
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Planområdets ungefärliga läge i Malmköping.

Befintliga fastigheter inom planområdet. Svart linje markerar planområdets ungefärliga läge. Orange
linje markerar gräns mellan fastigheterna Trumpeten 1 och Malmköping 2:75.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktlig planering
Flens kommuns Översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla (ÖP) antogs av
kommunfullmäktige år 2018. ÖP anger generellt att utveckling av Malmköping ska ske med
hänsyn till platsens och köpingens natur- och kulturmiljövärden. Genom varsam utbyggnad
med omsorgsfullt placerad och utformad bebyggelse kan orten utvecklas samtidigt som
köpingens karaktär behålls oförändrad och förstärks.
Inga särskild redovisning görs för aktuellt planområdet i ÖP. Området är planlagt och
bebyggt sedan tidigare. Detaljplanen bedöms därmed förenlig med gällande översiktsplan.
Till ÖP finns tolv (12) mål som är framarbetade av politiker och tjänstepersoner utifrån flera
strategiska målsättningar. Detaljplanen möjliggör nya bostäder och därmed även ökad
inflyttning. Detaljplanen berör också redan ianspråktagen mark, således en typ av
hushållning av resurser. Detaljplanen anses bidra till att uppfylla följande mål:
●
●

Ger möjlighet till ökad inflyttning
Skapar utveckling genom hushållning av resurser

Gällande detaljplaner
Planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas av två (2) detaljplaner.
Genomförandetiden har utgått för båda planerna. För Trumpeten 1 berörs detaljplan MA 80
som vann laga kraft 1989-11-15. Detaljplanen medger förskola i en (1) våning med en största
byggnadsarea på 500 m2. Även ett mindre område med allmän platsmark i form av
parkmark och gata omfattas av plan MA 80. Norra samt västra delen av planområdet
omfattas av detaljplan MA 45, som vann laga kraft 1977-10-25, vilken anger bland annat park
i norr samt gata i väster.
I direkt anslutning till planområdet i väster gäller detaljplan MA 90 som vann laga kraft
1995-03-31. Planen medger bland annat småindustri och att verksamheter får inte vara
störande för omgivningen. MA 90 medger åtta (8) m byggnadshöjd.
Se nedan bild för ytor för respektive gällande detaljplan i området. Se även planmosaik med
utsnitt av gällande detaljplaner i området i avsnittet Planens genomförande och under
rubriken Plantekniska frågor.
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Gällande detaljplaner inom och utanför planområdet. Planområdet ungefärliga läge är markerat med
orange färg.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-06-17 §68 att ge uppdra till plan- och
exploateringsavdelningen att upprätta en detaljplan för Trumpeten 1.
Flens kommun beslutade 2015 att ändra skolstrukturen, KS/2015:13 beslut
Kommunfullmäktige 2015-10-29 § 140. Förskolorna i Malmköping har för några år sedan
slagits samman till en större enhet (förskolan Knekten) och är på skolområdet vid
Malmaskolan. Malmaskolan är en kommunal skola med förskola upp till årskurs 3.
Malmaskolan ligger drygt 1 km från planområdet.

Riksintressen och förordningar
Planområdet omfattas inte av något riksintresse, Natura 2000-område eller strandskydd.
Planområdet ingår i ett yttre skyddsområde för vattentäkt (vattenskyddsområde), se avsnitt
Vattenskyddsområde. Inga särskilda förordningar i övrigt bedöms beröras.

Preliminär tidplan
Detaljplanen avses hanteras med standardförfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan- och
bygglagen (2010:900) (PBL) enligt följande preliminära tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande

4 kvartalet 2021
2 kvartalet 2022
3 kvartalet 2022
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2. BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en förskola, som inte längre används, i en (1) våning. Förskolan är
ca 400 m2 stor och är byggd i början av 1990-talet. Se foton på framsidan.
Längs Trumpetarvägen, som ligger öster om planområdet, är det en blandning av
enplanshus, enplanshus med källare, 1,5 plansvillor samt suterränghus byggda på 1980-talet
som präglar stadsbilden. Det finns totalt tolv (12) bostäder längs gatan. Strax norr om
planområdet, på Generalshöjden längs Malmakvarnsvägen, finns ca 40 lägenheter i radhus.
Bostäderna är i en (1) våning samt suterrängvåning och är byggda omkring år 1980.
Väster om Malmakvarnsvägen finns ett bageri, Switsbake Int AB, på fastigheten Kubben 2.
Switsbake bageriverksamhet hade 69 anställda 2020-12 enligt www.allabolag.se
(2021-09-07). Bageriet byggdes på 1930-talet och har sedan byggts till i olika omgångar.

Befintlig bebyggelse inom och utanför planområdet. Röd streckad linje är ungefärlig plangräns.

Historik och kulturmiljöer
Kulturmiljöprogrammet för Flens kommun, antaget 2019, anger att stora delar av
Malmköping har kulturhistoriskt värde och att delar av orten även är av riksintresse för
kulturmiljövården. Inga utpekade kulturmiljöer/-byggnader inom eller i direkt anslutning
till planområdet finns redovisade i programmet. Bebyggelse inom riksintresseområdet finns
ca 100 m sydväst om planområdet.
Planområdet eller omgivningen omfattas inte av någon skydds- eller
varsamhetsbestämmelse eller liknande i gällande detaljplaner. Ingen påverkan på byggnader
av kulturvärde utifrån kommunens kulturmiljöprogram torde därmed ske.
Riksintresseområdet för kulturmiljön bedöms ej heller påverkas genom aktuell planering.
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Ny bebyggelse
Bostäder och gruppboende
Huvudinriktningen för projektet är att riva förskolan och uppföra bostäder, primärt
LSS-boende. Även ändamålet skola tillåts i planen, se kommande rubrik Skola.
I nu upprättad detaljplan säkerställs i huvudsak mark för bostäder inklusive bostäder med
särskild service (LSS), bestämmelse B1 på plankartan. Med införd bestämmelse om bostäder
ges utöver LSS-boende även möjlighet till varierad husproduktion med villor, radhus, parhus
samt flerbostadshus (exempelvis stadsvillor). Planen är därför flexibel.
Boverket anger att med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I
användningen ingår vanliga bostäder och olika typer av kategoribostäder som till exempel
studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande
typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort.
Gruppbostäder där boendet kräver ständig tillsyn av personal kan därför ingå i
användningen bostäder. Ett hem för vård eller boende däremot har som huvudsakligt syfte
att till enskilda ge individuellt anpassad vård och behandling under en begränsad tid.
LSS-boende
Planerat projekt inom planområdet utgör ett gruppboende för LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer
med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Planerat projekt innebär sex (6)
lägenheter, personalutrymmen mm, i en byggnad om en (1) våning.

Exempel på utformning, LSS-boende.

Granskningshandling

11 (41)

För aktuell detaljplan gäller att 775 m2 av kvartersmarken får bebyggas. Det motsvarar
knappt 23 % av kvartersmarken/tomten (av dagens förskoletomt får drygt 21 % bebyggas
som jämförelse). I illustrationen ovan har LSS-boendet och övriga byggnader en
byggnadsarea på ca 650 m2. Illustrationen ger enbart exempel på möjlig utformning.
Planerat projekt är ett LSS-boende, vilket innebär en typ av bostäder. Enligt Boverkets
Allmänna råd (1996:1 ändrade genom 2002:1) avses med bostadsändamål att boendet ska
vara verksamhetens huvudsyfte och att boendet ska vara av varaktig karaktär. I begreppet
bostadsändamål ingår även gruppbostäder och träningsbostäder även om boendet kräver
ständig tillsyn av personal. Det huvudsakliga syftet med LSS-lagens bestämmelser om
särskilt boende syftar till att tillhandahålla en varaktig bostad åt personer med
funktionshinder. Gruppbostäder där boendet kräver ständig tillsyn av personal kan därför
ingå i användningen bostäder. I plansammanhang görs därmed ingen åtskillnad av ovan
nämnda typer av bostäder.
Följande utdrag från Wikipedia beskriver LSS-boende
(https://sv.wikipedia.org/wiki/LSS-boende): ”Ett LSS-boende, egentligen Bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS (ofta förkortat BmSS), avser en insats enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som innebär en bostad som är anpassad
för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel kan personer
med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Att bo i
ett LSS-boende är frivilligt för den enskilde.
Boendet kan vara ett gruppboende, ett servicehus eller en annan särskilt anpassad bostad.
Målet med LSS-boenden är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo
så likt andra människor som möjligt. I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de
inneboende. Den enskilde får hjälp med dagliga behov. Dagliga behov kan vara att sköta
hygienen, klä på eller av sig, förflytta sig, handla och att kommunicera och umgås med andra
människor. Personen som bor på LSS-boendet har rätt till fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter. LSS-boendet får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata
hem.”
Det går även att läsa om LSS-boende bl a i rapporten ”Bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS”, Socialstyrelsen, 2019.
Kommunen anser att det är viktigt med olika bostadsformer för att tillgodose olika
bostadsbehov. Det finns behov av att ge möjlighet till LSS-boenden i kommunen, ett behov
som kommunen har ansvar att lösa. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd
och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället. Kommunen
anser att LSS-boende utgör en viktig funktion för personer med behov av ett tryggt boende i
samhället.
Bostäder i den begränsade omfattning som kan tillkomma inom planområdet bedöms inte
påverka omgivande bebyggelse på ett olämpligt sätt. Planerat projekt med gruppboende
bedöms inte vara en verksamhet som förväntas ha en större omgivningspåverkan än vad som
i allmänhet annars kan förekomma i ett bostadsområde. Exempelvis bedöms inte
trafikalstringen påverka omgivande bebyggelse på ett olämpligt sätt. Boendet är även av
begränsad omfattning. Vidare kan bemanning dygnet runt på ett LSS-boende medföra en
trygghet även för området i övrigt.
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Sammantaget bedömer kommunen att planens utformning med en flexibel markanvändning
för olika typer av bostäder (inklusive bostäder med särskild service (LSS)) och skola är
lämplig på det sätt den är redovisad.
Alternativ 1 - stadsvillor/flerbostadshus
Inom planområdet kan två (2) stadsvillor vara ett möjligt alternativ. För den som vill lämna
villaboendet så kan man bo kvar i sin invanda sociala miljö i en lägenhet i ett mindre
flerbostadshus. Tänkbart antal lägenheter per stadsvilla är åtta (8) bostäder. Illustrationen
nedan ger enbart exempel på möjlig utformning. I illustrationen är respektive stadsvilla ca
275 m2 i byggnadsarea. Även carport samt förråd visas i illustrationen. Illustrationen visar
byggnation på drygt 700 m2 av kvartersmarken som jämförelse (planen tillåter 775 m2).

Exempel på utformning, stadsvillor.

Alternativ 2 - Radhus
Rad- eller parhus får uppföras enligt nu upprättad detaljplan. Illustrationen nedan ger
enbart exempel på möjlig utformning, som visar sju (7) radhuslägenheter, där respektive
radhuslägenhet är knappt 80 m2 i byggnadsarea. Illustrationen visar en byggnation på drygt
700 m2 utnyttjande av kvartersmarken som jämförelse (planen tillåter 775 m2). Se nästa bild.
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Exempel på utformning, stadsvillor.

Alternativ 3 - Friliggande enbostadshus (villor)
Friliggande enbostadshus är ett möjligt alternativ att bygga inom planområdet.
Illustrationen nedan ger enbart exempel på möjlig utformning. Tänkbart antal är tre (3)
villor. I illustrationen är respektive villa ca 200 m2 i byggnadsarea. Illustrationen visar en
byggnation på drygt 750 m2 utnyttjande av kvartersmarken som jämförelse (planen tillåter
775 m2).

Exempel på utformning, villor.
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Skola
Om tomten kommer att användas för skol-/förskoleverksamhet är det viktigt att säkerställa
tillräckligt stor friyta för barn. Boverket anger att ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2
per barn i förskola. För grundskola redovisas 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Forskning
visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. Samtidigt, om tomten är
bebyggd eller skolverksamheten etableras i en befintlig byggnad får kraven anpassas och ska
tillgodoses i skälig utsträckning.
Vid ett genomförande av planen kan den totala friytan komma att understiga 3000 m2 något
(tomten är ca 3400 m2). Om antalet barn blir ca 35 stycken, som tidigare var fallet enligt
Skolstruktur i Flen - basfakta (uppgifter från 2013), så torde friytan per barn överstiga 40 m2
per barn med god marginal.

Offentlig och kommersiell service
I Malmköpings centrala delar, inom ca en (1) km avstånd, finns ett varierat utbud av
kommersiell och offentlig service.

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget medger en nockhöjd om 8 m samt byggnadshöjd om 6 m, vilket motsvarar två
(2) våningar. Gällande detaljplan för Trumpeten medger en (1) våning. I övrigt finns inga
begränsningar vad gäller byggnadshöjd eller nockhöjd i gällande detaljplan.
Omgivande bebyggelse i öster och i söder är främst villabebyggelse i ett plan samt 1,5 plan.
Norr om planområdet på Generalshöjden finns radhusbebyggelse i två (2) våningar (en (1)
våning samt suterrängvåning). Bostadsbebyggelsen på Generalshöjden har ingen
bestämmelse vad gäller byggnadshöjd eller nockhöjd. Väster om planområdet finns ett
bageri, där gällande plan medger åtta (8) m byggnadshöjd. Det är varierande höjder på
byggnaderna för bageriet. Bygglovritningar visar att högsta delen av byggnaden i väster är ca
9,3 meter.
En viss påverkan på stadsbilden kommer att ske om förändring görs av befintligt hus, eller
vid komplettering med byggnadsvolym inom tomten. Detta då planförslaget tillåter
bebyggelse som är något högre än nuvarande inom och angränsande till planområdet.
Höjderna, nockhöjd respektive byggnadshöjd, som medges i planen är inte så påtagliga att
de inte skulle rymmas i stadsmiljön enligt kommunens bedömning. Likformigheten i
bebyggelseområden är i många fall lämplig. Men i det läge som nu föreslås ger det en
möjlighet att bygga bostäder som kommunen bedömer vara möjligt utifrån de aspekter som
planen nu är redovisad.
Höjden på föreslagen byggnation, tillsammans med avstånd från befintlig bebyggelse,
bedöms inte innebära påtaglig påverkan vad gäller stadsbild, insyn eller skuggning för
omgivande bebyggelse. Påverkan på stadsbilden bedöms som helhet bli liten i jämförelse
med rådande förhållanden. Kommunens bedömning är att en byggnation enligt planens
utformning är lämplig.
Vidare kan en förändring ske eftersom tomten får utnyttjas något ytterligare för byggnation
jämfört med gällande detaljplan. Förändringen är dock relativt liten jämfört med
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förhållandena i gällande plan. Den byggrätt som föreslås inom planområdet motsvarar ca 23
% av kvartersmarken, vilket kommunen bedömer som ett lämpligt nyttjande av marken.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till och inom områdets kvartersmark är i stort sett god för rörelsehindrade.
Planområdet sluttar svagt åt söder. Tillgängligheten inom byggnaderna och kvartersmarken
prövas i detalj i bygglovsskedet. Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt
Boverkets Byggregler (BBR).

3. MARK
Natur och vegetation
Ingen klassad eller skyddad natur berörs av detaljplanen. Ett fåtal träd finns inom
förskoletomten, varav inga är utpekade eller skyddade. Gällande detaljplan anger inga
restriktioner för byggande vad gäller naturvärden inom nämnda tomt.
Lite drygt 1000 m2 allmän platsmark föreslås övergå till kvartersmark enligt nu upprättad
detaljplan. Ingen särskild värdefull natur finns inom denna yta, ej heller några träd. Ytan i
norr används i huvudsak för lekanordningar till förmån för förskolan. En mindre bit
parkmark samt gatumark enligt gällande detaljplan försvinner även i södra delen (vid
gränsen mot fastigheten Tuban 1). Även denna yta föreslås övergå till kvartersmark enligt nu
upprättad detaljplan. Se vidare under Rekreation.
Sammantaget bedöms ingen nämnvärd påverkan ske på naturmiljö vid ett genomförande av
planförslaget. Ingen naturmiljö eller enstaka träd avses heller att skyddas i detta planförslag.

Rekreation
Ett större sammanhängande naturområde finns på ca 100 m avstånd i nordöst. Även andra
rekreationsområden i Malmköping finns inom gångavstånd från planområdet.
Den yta i norra delen, som i gällande detaljplan utgör parkmark, innehåller lekanordningar
som i praktiken används för förskolans ändamål. Ytan är omgärdad av staket och ligger inom
förskoletomten men på allmän platsmark i gällande detaljplan. Lekplatsen avses tas bort vid
ett genomförande av planen. Diskussioner har förts om att anlägga en ny lekpark i
närområdet, exempelvis på en plats ca 150 m öster om planområdet. Överenskommelse
avses ske mellan kommunen och FKAB angående flytt av lekplats.
Den gångpassage inom allmän platsmark som finns mellan Trumpetarvägen och
Malmakvarnsvägen längs planområdets södra gräns avses övergå till kvartersmark enligt
planen. Denna åtgärd bedömer kommunen inte ger några påtagliga konsekvenser.
Alternativt gångstråk finns utmed Trumpetarvägen och vidare till
Ängstuvägen/Malmakvarnsvägen idag. Möjlighet finns även att ta sig mellan
Trumpetarvägen och Malmakvarnsvägen via parkmark som medges utmed östra och norra
gränsen till Trumpeten 1. Kommunen bedömer att detta ger tillräcklig tillgänglighet för
allmänheten. De olägenheter som uppstår genom att nämnda gångpassage tas bort enligt
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planens uppbyggnad bedömer kommunen inte vara till sådan påtaglig nackdel för
allmänheten att planen inte kan genomföras. Kommunen bedömer att nämnda alternativa
förbindelser ger tillräcklig tillgänglighet för allmänheten.

Geoteknik
Planområdet gränsar till aktsamhetsområde för skredrisk, se rubrik Risk för ras och skred.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en översiktlig jordartskarta som inkluderar
planområdet. I huvudsak består marken inom planområdet av glacial lera, men allra längst i
norr förekommer postglacial sand. Jorddjupet är uppskattningsvis 10-20 m enligt SGU:s
jorddjupskarta.

Jordartstyper inom planområdet. Hämtat från SGU:s översiktliga jordartskarta.

Översiktlig geoteknisk undersökning från 1974
En geoteknisk undersökning gjordes år 1974 för två (2) större områden i Malmköping,
benämnda ”Norra området” respektive ”Södra området”. Aktuellt planområde ligger inom
”Norra området”. Se nästa bild.
Utredningen konstaterar att jorden inom området består av maximalt ca 2,5 m fast lera på
6,5 m lersiktad silt och sand på grövre friktionsjord av grus eller morän. I provtagningshålen
har vatten påträffats ca 2,5 m under mark. För provpunkten inom planområdet anges att det
är skiktad kohesionsjord (Ko 1.4) samt friktionsjord (Fr 7.0).
Utredningen anger generellt att marken inom det s.k. “Norra området” ur
grundläggningssynpunkt är gynnsam. Grundläggning kan ske med plattor eller förstyvad
platta direkt i mark eller på packad fyllning.
Jorden inom utredningsområdet är flytbenägen vilket kan medföra svårigheter vid schakt
under grundvattennivån eller i samband med riklig nederbörd. I övrigt erfordras inga
särskilda förstärkningsåtgärder i utredningen.
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Efter utredningen gjordes har en ca 415 m2 stor förskola i en (1) våning byggts ca år 1990.
Kommunen har inga uppgifter om några sättningsskador e dyl. Se även under rubrik Risk för
ras och skred.

Ungefärlig planområdesgräns för aktuell detaljplan utritad i den geotekniska utredningen från 1974.
En (1) provpunkt har tagits inom det området som idag utgör planområdet.

Fornlämningar
Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. Närmaste registrerad fornlämning
är på ca 150 m avstånd, väster om Museispårvägen. Planområdet är i huvudsak planlagt som
kvartersmark för förskola och är redan bebyggt. Planförslaget innebär en mindre förändring
med omdisponering av byggrätten gentemot gällande detaljplan.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med
Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

4. VATTEN
Vattenskyddsområde
Planområdet ingår i ett yttre skyddsområde för vattentäkt som i princip omfattar hela
Malmköping. Det finns skyddsföreskrifter som gäller vid arbete inom detta skyddsområde, se
avsnittet Tillstånd. Se även nedan under rubriken Miljökvalitetsnormer.
Planområdet är redan bebyggt och förslag ges för dagvattenhantering, se vidare under
rubriken Dagvattenhantering. Ingen påverkan på vattenskyddsområdet bedöms ske genom
aktuell planering.
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Strandskydd
Ingen vattenförekomst finns i anslutning till planområdet. Planområdet berörs inte av
strandskydd.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. Miljökvalitetsnormerna ska
följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter har
beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av åtgärderna är direkt riktade till
kommunerna. Det finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten
och ytvatten.
Planområdet ligger inom Strömsholmsåsen, Sundbyområdet grundvattenmagasin som är en
vattenförekomst i VISS och omfattas av miljökvalitetsnormer. Den kemiska och kvalitativa
statusen är god för grundvattenförekomsten. Del av grundvattenförekomsten är samtidigt ett
vattenskyddsområde (Malmköpings VSO) och en skyddad dricksvattenförekomst.
Planområdet ingår i ett yttre skyddsområde för vattentäkt för vilken det finns
skyddsföreskrifter som gäller vid arbete inom detta skyddsområde. Vid ett genomförande av
detaljplanen finns krav som måste uppfyllas för att få utföra arbeten inom
vattenskyddsområde. Stor försiktighet ska vidtas vid arbete inom vattenskyddsområdet och
skyddsföreskrifterna ska följas.
Ett genomförande av planen bedöms endast innebära en mindre förändring av hårdgjorda
ytor och därmed endast marginell påverkan i dagvattenhanteringen. För viss typ av
byggnation (t ex villabebyggelse, stadsvillor, radhusbebyggelse) kan t o m en minskning av
hårdgjorda ytor komma att ske jämfört med dagens situation. Planbestämmelser har införts
på plankartan om att dagvatten ska fördröjas inom respektive fastighet, liksom att högst 45
% av respektive fastighet inom kvartersmarken får hårdgöras samt att endast källarlösa hus
tillåts.
Utifrån den översiktliga geotekniska undersökningen redovisas att grundvatten påträffats ca
2,5 m under mark i området. Grundvattennivån lämpligen kontrolleras i bygglovsskedet, i
samband med att ett klarlagt byggobjekt finns. Inga kända föroreningar finns inom
planområdet och tomten har inte varit ändamål för verksamhet som kan ge misstanke om
föroreningar.
Med ovan redovisade förutsättningar bedömer kommunen att ingen påverkan på
grundvatten kommer att ske genom föreslagen planering. Utifrån ovan förutsättningar och
åtgärder bedöms att nu upprättad detaljplan är utformad på ett sätt så att
miljökvalitetsnormer, god status, kan bibehållas i grundvattenförekomsten.
Vattendrag från Hosjön till Malmaån finns ca 150 m öster om planområdet. Vattendraget har
en måttlig ekologisk status och dålig kemisk status. Tidigare verksamhet ger ingen misstanke
om föroreningar. Endast en marginell förändring av hårdgjorda ytor kan komma att ske
inom planområdets kvartersmark. Genom att planbestämmelser enligt ovan införs på
plankartan till granskningsskedet ges minst lika bra förutsättningar som råder idag.
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Utifrån ovan förutsättningar och åtgärder vad gäller dagvattenhanteringen bedömer
kommunen att nu upprättad detaljplan är utformad på ett sätt så att miljökvalitetsnormer
inte försämras i vattenförekomsten. Se även under rubriken Dagvattenhantering.

5. GATOR OCH TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg finns strax söder om planområdet längs Ängstuvägen och
Bjurängsvägen, som löper vidare mot Malma hed. Möjligheten till gångpassage mellan
Trumpetarvägen och Malmakvarnsvägen försvinner i samband med aktuell planering, se
vidare under rubriken Rekreation. Inga förändringar i övrigt för gång- och cykeltrafiken
avses ske med anledning av aktuell planering.

Kollektivtrafik
Malmköpings busstation är på knappt 1 km avstånd från planområdet. Inga förändringar för
kollektivtrafiken bedöms ske med anledning av aktuell planering.

Biltrafik
Trafik - nuläge
Gator i anslutning till planområdet är Malmakvarnsvägen samt Trumpetarvägen, som är en
återvändsgata. För att komma till planområdet nyttjas även närliggande Ängstuvägen.
Hastighetsbegränsningen är idag 40 km/h på gatorna.

Gator inom och utanför planområdet.
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De ca 40 hushållen på Generalshöjden samt verksamheten Switsbake (bageri) trafikerar
Malmakvarnsvägen idag. Hushållen på Generalshöjden genererar uppskattningsvis ca 200
fordonsrörelser/dygn.
Enligt uppgift från Switsbake sker 10-20 transporter per dygn till norra delen av
verksamhetsbyggnaden, vilket genererar 20-40 fordonsrörelser/dygn. Vidare finns 60
parkeringsplatser inom verksamhetens fastighet, fordon som trafikerar Malmakvarnsvägen
förbi planområdet eftersom infart till parkeringen är belägen på fastighetens nordöstra del.
För bageriverksamheten förekommer skiftarbete. En grov bedömning är att verksamheten
(biltrafik till/från parkeringen samt transporter till/från norra sidan av bageriet) vid vissa
perioder kan generera ca 300 fordonsrörelser/dygn.
Trafik - aktuell planering
Aktuell planering inom Trumpeten 1, med upp till uppskattningsvis ca åtta (8)
bostadslägenheter, bedöms generera ca 40 fordonsrörelser/dygn. Stadsvillor med exemplet 8
lägenheter bedöms generera något mer trafik än LSS-boende (med 6 lägenheter). Om det
istället blir skola/förskola bedöms trafiken grovt uppskattat uppgå till ett 70-tal
fordonsrörelser/dygn (baserat på en avdelning med 35 barn). Den huvudsakliga trafiken lär
sannolikt likt idag angöra via Malmakvarnsvägen då denna färdväg torde vara mest
tillgänglig. Utifrån detta resonemang torde inte trafiken nämnvärt öka med aktuell planering
gentemot förhållanden med gällande detaljplan för förskola. Total trafik från
bageriverksamheten, bostäder på Generalshöjden samt från aktuell planering bedöms
uppskattningsvis uppgå till 500-600 fordonsrörelser/dygn.
Ingen utbyggnad av gata avses med anledning av aktuell planering. Trafiken torde inte
nämnvärt öka med aktuell planering gentemot förhållanden med gällande detaljplan för
förskola. Trafiken som kan komma att uppstå på Malmakvarnsvägen genom aktuell
planering inom Trumpeten bedöms vara på en acceptabel nivå vad gäller trafiksäkerhet längs
omgivande gator. Inga särskilda trafikåtgärder bedöms behövas i samband med aktuell
planering. Se även nästa rubrik Angöring och parkering angående in- och utfarter m.m.
Malmakvarn
Malmakvarn är ett område en bit norr om aktuellt planområde. Enligt gällande detaljplan för
Malmakvarn samt fördjupad översiktsplan (från 2007) avses trafik till/från Malmakvarn
passera aktuellt planområde på Malmakvarnsvägen. En framtida trafik till Malmakvarn
bedöms uppskattningsvis uppgå till ca 600 fordonsrörelser/dygn baserat på 120 nya hushåll
som nämns i gällande detaljplan samt fördjupad översiktsplan.
En total trafikmängd på Malmakvarnsvägen bedöms i framtiden (om Malmakvarn byggs ut)
kunna uppgå till uppskattningsvis 1100-1200 fordonsrörelser/dygn utifrån ovan. Eventuella
trafikåtgärder på Malmakvarnsvägen om Malmakvarn byggs ut får ske i samband med
genomförandet av Malmakvarn, i särskild ordning utöver nu upprättad detaljplan för
Trumpeten 1 m.m.
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Angöring och parkering
För planområdet ska parkering lösas inom kvartersmark. Flens kommun har ingen
parkeringsnorm men jämförelse har gjorts med andra kommuners parkeringsnorm för
liknande projekt (LSS-/gruppboende), t.ex. Sala kommun. Sala kommun är ungefär
motsvarande storlek som Flens kommun, vilka har en parkeringsnorm från år 2015.
Parkeringsnormen redovisar fem (5) bilplatser per 1000 m2 bruttoarea (BTA). Med BTA
menas den totala arean för alla våningsplan begränsat av omslutande ytterväggars utsida.
Rapporten, som ligger till grund för parkeringsnormen, hänvisar till flera andra kommuner
som har samma norm för gruppboende.
Planerat projekt är ett LSS-boende, med sex (6) lägenheter, i en (1) våning. Det skulle
innebära ett behov på ca 4-5 parkeringsplatser. Om det istället byggs LSS i två (2) våningar
innebär det att ca nio (9) parkeringsplatser behövs vid fullt utnyttjande av tomten. Inom
tomten finns möjligheter till ytterligare parkeringsplatser och parkeringsbehovet bedöms
utan svårighet kunna lösas inom planområdet. Även för annan typ av bostadsbebyggelse
liksom eventuell förskoleverksamhet inom planområdet bedöms utan svårighet kunna lösas
inom planområdet.
Idag sker tillfart från Malmakvarnsvägen via en mindre bit tillfartsgata, som är planlagd som
allmän platsmark. Denna mindre tillfartsgata avses ej vara kvar som allmän gata utan
planeras övergå till kvartersmark för bostäder/förskola. Se vidare under avsnitt
Fastighetsrättsliga frågor. In- och utfart mot Malmakvarnsvägen tillåts endast i detta läge i
nu upprättad detaljplan, i likhet med gällande detaljplan. Bedömningen är att en infart, och
med denna placering, är lämplig i avsnittet mot Malmakvarnsvägen.

6. TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Befintliga
ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten) finns längs Trumpetarvägen och
Malmakvarnsvägen. Ledningarna anknyter även mellan nämnda gator, förlagda inom allmän
platsmark enligt gällande detaljplan.
Eftersom en mindre remsa allmän platsmark avses övergå till kvartersmark (området mellan
Trumpeten 1 och Tuban 1) vid ett genomförande av planen har ett s.k. “u-område” införts i
planen för denna sträcka. På sådant sätt kan befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar
fortsättningsvis vara kvar. Se avsnitt Ledningsrätter och övriga rättigheter för vilka
fastighetsrättsliga påföljder detta får vid genomförandet av detaljplanen.
En eventuell avstyckning av fastigheten måste utformas så att samtliga fastigheter kan
anslutas till det allmänna ledningsnätet. För att kunna ansluta fastigheter inom planområdet
måste dessa angränsa mot Malmakvarnsvägen alternativt Trumpetarvägen där möjlighet
finns att ansluta sig till det allmänna ledningsnätet.
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Dagvatten
Fastigheten är ansluten till allmänna dagvattensystemet. Se föregående rubrik Vatten och
avlopp angående allmänna dagvattenledningar.
Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta utgörs större delen av tomten av glacial lera och den
norra delen består av postglacial sand. Lera har generellt en låg genomsläpplighet medan
postglacial sand generellt har hög genomsläpplighet.
Idag är planområdet försett med större ytor som är hårdgjorda. Inom fastigheten Trumpeten
1 är ca 1200 m2 hårdgjord mark. Infartsgatan västerifrån till fastigheten består av ca 100 m2
hårdgjord yta. Totalt är därmed ca 1300 m2 av planområdet hårdgjort idag.
Kommunen bedömer att dagvattenhanteringen inte utgör något problem idag och att det
inte heller kan komma att uppstå problem i framtiden utifrån områdets förutsättningar och
aktuell planering. Fastigheten är idag, och kommer även i framtiden vara ansluten till det
kommunala dagvattennätet. Med anledning av att kommunen generellt försöker att få
fastigheter att minska belastningen på dagvattennätet bör dock dagvattnet fördröjas lokalt i
möjligaste mån. Planområdet är bebyggt och försett med större hårdgjorda ytor (tak- samt
asfaltsytor). Inom kvartersmarken är ca 1300 m2 hårdgjord yta, vilket motsvarar ca 38 % av
kvartersmarken.
Planen medger ett flexibelt utnyttjande av bostäder. Ett genomförande av planen bedöms
endast innebära en mindre förändring av hårdgjorda ytor och därmed endast marginell
påverkan i dagvattenhanteringen. För viss typ av byggnation (t ex villabebyggelse,
stadsvillor, radhusbebyggelse) kan t o m en minskning av hårdgjorda ytor komma att ske
jämfört med dagens situation. För ett LSS-boende kan möjligen en mindre ökning av
hårdgjorda ytor ske. En grov uppskattning är att ca 45 % av kvartersmarken kan komma att
hårdgöras (en ökning med knappt 250 m2 hårdgjord yta).
Erfarenhetsmässigt innebär en ökning av hårdgjord yta med 250 m2, där grönyta övergår till
takyta/asfaltsyta, att en volym på knappt 13 m3 behöver fördröjas vid ett 100-årsregn. De
volymer som behöver fördröjas vid skyfall är därmed små. Samtidigt är det alltså inte säkert
att någon ökning av hårdgjorda ytor överhuvudtaget kommer att ske.
Detaljplanen har i dagsläget inte ett klarlagt byggobjekt, utan medger olika av typer av
byggnation. Det bedöms att en höjdsättning i planen därför inte är relevant i planskedet.
Området innehåller inga betydande höjdskillnader eller lågpunkter som innebär risk för
ansamling av vatten eller översvämningsrisker. Framtida marknivåer bedöms bli relativt
oförändrade. Höjdsättning av mark studeras i bygglovsskedet då byggprojekt är klarlagt.
Utifrån ovan är det endast en marginell förändring som kan komma att ske vid ett
genomförande av planen. Kommunen bedömer därför att det inte finns behov av någon
dagvattenutredning. Dock föreslås följande i planen;
-

Plankartan kompletteras med bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom
respektive fastighet.

Granskningshandling

23 (41)

-

Samtidigt införs på plankartan bestämmelse om att högst 45 % av respektive
fastighet inom kvartersmarken får hårdgöras.

-

Plankartan kompletteras även med bestämmelse om att endast källarlösa hus
tillåts.

Utifrån den översiktliga geotekniska undersökningen redovisas att grundvatten påträffats ca
2,5 m under mark i området. Grundvattennivån kontrolleras lämpligen i bygglovsskedet, i
samband med att ett klarlagt byggobjekt finns. Tidigare verksamhet ger ingen misstanke om
föroreningar. Med ovan redovisade förutsättningar bedömer kommunen att ingen påverkan
på grundvatten kommer att ske genom föreslagen planering.
Vid eventuellt behov av fördröjning kan fördröjningsytor och -stråk för dagvatten exempelvis
vara gräsbeklädda diken/svackdiken, krossdiken, fördröjningsdammar eller magasin,
kassetter, stenkistor mm under mark. Lämplig typ av fördröjning studeras i samband med
klarlagt byggobjekt. Eftersom en mindre volym bedöms behöva fördröjas bör såväl
tillräckliga fördröjningsytor som infiltrationsstråk utan svårigheter kunna åstadkommas.
Uteplatser bör i möjligaste mån förses med genomsläppliga beläggningar, t ex grusade ytor,
beläggning med genomsläppliga fogar, beläggning av hålsten m.m. Sammantaget bedöms
dessa åtgärder ge goda förutsättningar vad gäller dagvattenhantering. I bygglovsskedet
klarläggs dagvattenhantering ytterligare.

Värme
Befintlig fjärrvärmeledning ligger i Trumpetarvägen och befintlig fastighet (Trumpeten 1) är
ansluten till fjärrvärmenätet. Möjlighet ges därmed till fjärrvärmeanslutning.
Övrig fjärrvärmeledning längs Trumpetarvägen bedöms ligga inom gatumark, strax utanför
kvartersmarken.

El, tele och fiber
Trumpeten 1 är ansluten till allmänt elnät, med servisledning från Trumpetarvägen.
Elledningar i övrigt finns i Trumpetarvägen samt Malmakvarnasvägen och ligger inom
gatumark utanför kvartersmark.
Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av exploatören.
Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.
Fastigheten är ansluten till allmänt telenät, med servisledning från Trumpetarvägen. En
teleledning leder även genom planområdets sydvästra del, inom föreslagen kvartersmark. I
planen har ett “u-område” införts för att säkerställa ledningar i denna del.
Fiberkabel finns längs Trumpetarvägen. Fastigheten är ansluten till nätet.

Avfall
Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för hämtning av avfall. Sophus går med fördel att
anlägga vid både Malmakvarnsvägen samt Trumpetarvägen.
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7. SOCIALA PERSPEKTIV
Trygghet
Lokalerna inom Trumpeten 1 har stått tomma under en längre tid. Då förskolan rivs och
ersätts med nya bostäder kommer tryggheten i området troligtvis att öka eftersom fler
människor vistas i området. Vidare bör ambitionen vara att åstadkomma en trygg miljö i det
planerade projektet, bland annat genom en medveten placering av byggnader och entreér
samt god belysning.

Barnperspektivet
Förutsättningarna för att skapa en god boendemiljö, utifrån barnperspektivet, i området
bedöms som goda. Avståndet från planområdet är kort till rekreationsområden samt friytor
för spontan aktivitet. Lekplats inom förskoletomten kan komma att försvinna vid ett
genomförande av planen, men diskussion har förts om att anlägga en ny lekpark i
närområdet, exempelvis på en plats ca 150 m öster om planområdet. Plan- och
exploateringsavdelningen gör bedömningen att detaljplanen inte påverkar barn av sådan
utsträckning att särskild dialog krävs.

8. Störningar och risker
Störningar från verksamhet
Allmänt
Förutom bageriet (Switsbake) på fastigheten Kubben 2 finns inga verksamheter i
planområdets närhet. Malmakvarnsvägen förbi planområdet används inte för tunga
godstransporter i övrigt då inga andra verksamheter finns längs vägen och vägen är en
återvändsgata. Gatan är inte heller utpekad farligt godsled.
Bageriverksamhet - förutsättningar
Enligt uppgifter från Switsbake sker transporter in till bageriet i huvudsak sydväst om
planområdet (mindre än tio (10) transporter per dag). Transporter från Switsbake sker i
huvudsak på norra sidan av byggnaden. Godstransporterna på norra sidan är relativt få,
10-20 transporter (vilket innebär 20-40 fordonsrörelser/dygn). Tung trafik till fabriken sker
mellan klockan 06:00-21:00, men kan även förekomma övriga tider och helger. Farligt
godstransporter sker inte till verksamheten.
Verksamheten har i nuläget under ett par månader (maj-juni ungefär) produktion under hela
dygnet (treskift). Övriga delar av året är det tvåskift med produktion från ca 06.00 till kl
01.00.
Bageriverksamhet innebär viss luktpåverkan på omgivningen. Samtidigt kan denna lukt
upplevas som angenäm för vissa. Någon risk torde inte finnas vad gäller att lukten skulle ge
upphov till några negativa hälsoeffekter. Inga klagomål har inkommit till kommunen på
senare år vad gäller lukt.
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För några år sedan gjordes det anmälan om oljud från fläktsystem. Åtgärder har därefter
gjorts på fläktsystemet med ljuddämpare. Även tidigare störningar från kompressorer har
åtgärdats med att man byggt in dessa tillsammans med isolering. Inga klagomål vad gäller
ljud- eller luktstörningar har skett på senare år.
En cistern med nitrogen och biogon (kvävgas och kolsyra) finns i nordöstra delen av
fastigheten. Dessa ämnen är inte brandfarliga eller giftiga. Från cisternen har sporadiskt
pysljud från ventil förekommit.
Bageriverksamhet - bedömning i samband med aktuell planering
Boverket har upprättat allmänna råd avseende buller från verksamheter. Gällande riktvärden
enligt ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet
och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär” är enligt nedan tabell:

Kommunen gör bedömningen att pågående verksamhet varken är riskfylld eller störande för
omgivningen. Gällande detaljplan medger småindustri, som per definition innebär småskalig
produktion, samt reglerar planen att verksamheten inte får vara störande för omgivningen.
Gällande detaljplan är även försedd med 15 m prickmark mot Malmakvarnsvägen, vilket
innebär att nämnda mark inte får bebyggas. Byggrätt i gällande detaljplan, för Trumpeten 1,
för förskola är på ca 50 m avstånd från verksamhetsbyggnaden. Byggrätt för bostäder direkt
söder om förskolan är likaså ca 50 m från verksamhetsbyggnaden. Även i nu upprättad
detaljplan har ett avstånd på ca 50 m införts mellan aktuella planens byggrätt och
verksamhetsbyggnaden.
Bostäder finns närmare nämnda verksamhet än de som planeras i aktuellt planförslag.
Eventuell bullerpåverkan bör således redan vara anpassad för befintlig bebyggelse i enlighet
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med gällande plan och bör därmed vara inom godtagbara nivåer även för planerade bostäder
enligt planförslaget.
Avståndet från verksamhetens huvudsakliga lastningsområde är ca 80 m till planerad
bebyggelse inom Trumpeten 1. Mellan lastningsområdet i norr och Trumpeten 1 finns
verksamhetsbyggnad som avskärmar ljud. Inga nämnvärda störningar bedöms ske för
aktuellt planområde vad gäller godshanteringen.
Kommunens bygg- och miljöavdelning har under planarbetet utfört indikativ bullermätning
under två tillfällen, en förmiddag respektive en eftermiddag, då produktion samt transporter
bedömts vara mest påtaglig. Vid båda tillfällena har det pågått produktion från Switsbake
samt lastning av varor. Resultatet från bullermätningar visar en ekvivalent ljudnivå på
mellan 44-49 dB (olika mättillfällen och platser mot Malmakvarnsvägen).
Noterbart: Mätningen har skett på fastigheten Trumpeten 1, med Malmakvarnsvägen
placerad mellan planområdet och bageriverksamheten, vilket innebär att det är inte enbart
från själva verksamheten som värdena från mätningen härstammar från. I samband med
mätningen behöver därför poängteras att transporter och övrig biltrafik (såväl till/från
verksamheten som till/från omgivande bostäder) förbi planområdet ingår i de uppmätta
värdena och därmed ger ett tillskott till de uppmätta ljudnivåerna.
Det är främst under lastning som maxljudet uppstår. Maxljudet som uppmätts uppnår 62,6
dB. Den tunga trafiken som bidrar till högre ljudnivåer för omgivningen sker normalt inte
sen kväll, nätter eller helger.
Vidare gäller att under nattetid och helger är det betydligt mindre produktion, färre
transporter och trafik i allmänhet, vilket innebär att de ekvivalenta ljudnivåerna därmed
uppenbarligen understiger riktvärden dessa tider. Därför har kommunen inte sett behov av
bullermätning på nattetid/helg.
Utifrån ovan görs bedömningen att bullret från industriverksamhet inte överskrider gällande
riktvärden enligt ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell
verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär”. Med hänsyn till utförd
indikativ bullermätning gör kommunen bedömningen att det inte finns behov av att upprätta
en särskild bullerutredning.
Införd planbestämmelse med anledning av trafikbuller - ”Varje bostad ska ha minst en privat
eller gemensam uteplats placerad mot ljuddämpad sida” – ger dessutom en fördelaktig
förutsättning avseende eventuella störningar från såväl trafik som verksamhet.
Vidare bör tilläggas att om eventuella störningar skulle uppstå från verksamheten torde en
sådan hantering ske via tillsyn på aktuell verksamhet, eftersom verksamheten inte får vara
störande enligt gällande detaljplan.
Kommunen anser att så som planen är utformad torde användningarna bostad och skola
vara förenliga med omgivningen vad gäller eventuella störningar, hälsa och säkerhet.
Sammantaget bedöms inga oacceptabla störningar från nämnda verksamheter uppstå så att
föreslagen planering inte skulle vara lämplig.

Klimat
Det finns ingen blå- eller grönstruktur som berörs av planförslaget. Risken för ökad urban
värmeöeffekt bedöms vara oförändrad då planområdet redan är ianspråktagen och delvis
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hårdgjord (byggnader och asfalt m.m.). Planförslaget medger en ökad byggrätt men
förändringen bedöms som helhet bli liten i jämförelse med rådande förhållanden.

Översvämning
Ytvatten leds från högre liggande Generalshöjden söderut mot planområdet. Bedömningen
är att det inte blir nämnvärda mängder dagvatten/ytvatten från Generalshöjden i norr in på
tomten, då marken i denna del består av infiltrationsvänlig postglacial sand.
Aktuell kvartersmark är i stora delar redan hårdgjord. Den mindre ökning av hårdgjord yta
som eventuellt kan komma att uppstå bedöms inte innebära någon större ökning av
dagvattenflödet. Då en viss ökning av hårdgjord yta trots allt kan komma att ske, har
bestämmelse införts om att dagvatten ska fördröjas inom respektive fastighet liksom att
högst 45 % av respektive fastighet inom kvartersmarken får hårdgöras. Vidare tillåts endast
källarlösa hus. Endast mindre volym bedöms behöva fördröjas och inom kvartersmarken bör

såväl tillräckliga fördröjningsytor som infiltrationsstråk utan svårigheter kunna åstadkommas.
Avrinning från planområdet bedöms utifrån ovan resonemang och rekommendationer inte
leda till ökad risk för översvämning för fastigheter i lägre terräng. Se vidare under rubriken
Dagvatten.

Risk för ras och skred
En översiktlig geoteknisk utredning gjordes 1974 (VIAK AB) över ett större område i
Malmköping, inklusive aktuellt planområde. Utredningen anger generellt att marken i och
omkring aktuellt planområde ur grundläggningssynpunkt är gynnsam. Se vidare under
rubriken Geoteknik.
En översiktlig skredriskanalys för områden i Malmköping gjordes 1996 (Bohusgeo), där
aktuellt planområde ingår. I analysen pekas endast ett annat område (ca 700 m söderut) ut
som ett område med; ”Otillfredsställande stabilitet. Detaljerad utredning rekommenderas”.
I samband med planarbetet för nu upprättad detaljplan har en analys av de geotekniska
förutsättningarna, samt risken för skred, analyserats av geoteknisk expertis (LAIB,
2021-10-15). Tidigare utförda utredningar (se ovan) samt geologiska kartblad från SGU har
legat till grund för analysen. I detta arbete har ett PM utförts. En sammanfattning av
upprättat PM följer nedan.
PM analys risk för ras och skred
Trumpeten 1 är en del av ett utbrett flackt område och ligger nedanför ett mindre höjdparti,
Generalshöjden. Markytan ligger på nivån ca +35 och hos Generalshöjden +41, lutningen hos
slänten är i medeltal ca 1:6.
Jordlagren består överst av ca 1,5 m fast lera, torrskorpelera, och sedan fast lagrad grövre
jord, silt, sand och morän, ned till mer än 7 m under markytan. Hos Generalshöjden består
jorden av sand och sedan grövre jord. Grundvattenytan ligger 2,5 m under markytan.
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Överslagsmässiga stabilitetsberäkningar har utförts av Bohusgeo, dels för slänten upp mot
Generalshöjden ca 100 m åt nordväst och dels för slänten ned mot Bjurängen i sydost. Man
anger att säkerhetsfaktorn mot skred är mer än 3,0.
Med tanke på gynnsamma geotekniska förhållanden och resultat av stabilitetsberäkningar är
bedömningen att risken för skred är liten och att ytterligare undersökningar inte krävs.
Kommunen bedömer utifrån ovan analys av geotekniskt sakkunnig att
grundläggningsförhållandena är goda och att risken för skred är liten och inte behöver
ytterligare undersökas. SGI har meddelat under planprocessen att man inte har några
synpunkter och inget att invända mot planförslaget.

Förorenad mark
Inga kända föroreningar enligt inventeringsmetodiken MIFO finns inom eller i närheten av
planområdet. Tidigare verksamhet ger ingen misstanke om föroreningar. Fastigheten har
varit planlagd för allmänt ändamål sedan 1977 och bebyggd med en förskola sedan början av
1990-talet. Om föroreningar upptäcks ska arbetet avbrytas och upptäckt av förorening
anmälas till bygg- och miljökontoret i Flens kommun.

Radon
Planområdet ligger strax utanför eventuellt högriskområde för radon. Kontrollmätning av
radonhalten bör ske vid ett genomförande ur säkerhetssynpunkt. Radonsäkert byggande
gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt.
Bindande gränsvärden för radon finns till exempel i BBR och Livsmedelsverkets
dricksvattenföreskrifter. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Byggherren
ansvarar för att dessa regler uppfylls. Kommunen har tillsynsansvaret för att den
färdigställda byggnaden inte överskrider gränsvärdena.

Trafikbuller
Allmänt
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader). Förordningen
innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid bostadsbyggnader.
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg
och spårtrafik höjs från 55 till 60 dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid
bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 m2. Ljudnivån för en ljuddämpad sida har
inte ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen innebär inte heller några ändrade krav
för ljudmiljön inomhus.
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Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kan de nya
riktvärdena tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015. De riktvärden som
gäller från och med 1 juli 2017 är enligt nedanstående:
Buller från vägar bör inte överskrida;
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 m2 gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör;
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats enligt ovan ändå överskrids, bör
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme
mellan kl. 06.00 och 22.00.

Trafikbuller - planens påverkan på omgivningen
Aktuell planering inom Trumpeten bedöms generera en låg trafikmängd. Även
hastighetsbegränsningen är låg, 40 km/h gäller för både Malmakvarnsvägen och
Trumpetarvägen. Se vidare under rubriken Biltrafik för uppskattade trafikmängder. Den
trafikökning som uppstår genom aktuell planering bedöms vara på en fullt acceptabel nivå
vad gäller trafikbuller för omgivningen.

Trafikbuller - påverkan på planområdet
Bedömningen är att riktvärden för både ekvivalent nivå vid fasad (60 dBA) samt maximal
nivå vid fasad (70 dBA) kommer att klaras utifrån planens utformning. Dock behöver hänsyn
tas vid utformning av uteplatser för att klara av riktvärden.
Vid en översiktlig beräkning enligt bullerprogram (Trivector 8.6) skulle en trafikmängd på
2000 fordonsrörelser/dygn med hastighetsbegränsning om 40 km/h, där tung trafik utgör
ca 2 %, ge en ekvivalent bullernivå på ca 55 dBA. Detta är på ett ca tolv (12) m avstånd från
vägmitt till föreslagen byggrätt. Således klarar planerad bebyggelse gällande riktvärden med
god marginal. Det är värt att notera att en framtida trafikmängd kring 2000
fordonsrörelser/dygn på Malmakvarnsvägen inte är trolig, utan är en klar överskattning.
Den maximala nivån klaras först vid ca 30 m från vägmitt (generellt avstånd vid 40 km/h
när ett tungt fordon passerar) med samma förutsättningar som ovan. För nya bostäder kan
den maximala nivån (70 dBA) vid uteplats komma att överskridas vid fåtal tillfällen,
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beroende på uteplatsens placering, då tunga fordon passerar på gatorna. Dock uppskattas
endast ett mindre antal tunga fordon passera planområdet varje dygn. Eventuella störningar
bedöms därför som mycket små.
På plankartan har införts planbestämmelse om att varje bostad ska ha minst en privat eller
gemensam uteplats placerad mot ljuddämpad sida. Denna bestämmelse torde vara tillfyllest
ur trafikbullerhänseende.
Uteplatser i övrigt kan lösas med skärm, delvis inglasning av uteplats eller ytterligare en
balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att helt glasa in balkongen/uteplatsen för att
begränsa bullret är inte en metod som bör accepteras. I enskilda fall går det att tillåta upp till
hälften eller tre fjärdedelar av balkongen eller uteplatsen kan glasas in för att begränsa
bullret.
Vad gäller trafikbuller från Trumpetarvägen är det lägre trafikmängder med ringa tung trafik
och låg hastighetsbegränsning. Den ekvivalenta och maximala bullernivån klaras med god
marginal utmed gatan.

Luftkvalitet
Flens kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, som verkar för en bra luftmiljö
i östra Sverige genom att bland annat undersöka spridningen av luftföroreningar och hur de
påverkar hälsa och miljö. Mätningar genomförs för att kontrollera att gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte överskrids. I Flens kommun är vägtrafikens
påverkan på luftkvaliteten begränsad och risken för att någon av miljökvalitetsnormerna ska
överskridas till följd av sådana luftutsläpp betraktas som mycket liten. Planförslaget bedöms
inte påverka luftkvaliteten.

Ljus- och skuggförhållanden
Ny bebyggelse inom planområdet medges motsvarande två (2) våningar, gentemot dagens en
(1) våning. En viss skuggning av fastigheten Valthornet 1 öster om planområdet kommer att
ske på eftermiddagen/kvällen, oavsett om det byggs ytterligare våning eller inte. Höjden på
föreslagen byggnation, tillsammans med avstånd från befintlig bebyggelse, bedöms inte
innebära påtaglig påverkan vad gäller skuggning för omgivande bebyggelse. Se vidare under
rubriken Stadsbild och gestaltning.
Ingen nämnvärd skuggning kommer att ske på planerad bebyggelse inom planområdet från
omgivningen.
Skuggningspåverkan bedöms som helhet vara på acceptabel nivå och ingen större förändring
förväntas ske vid genomförandet av detaljplanen.

9. PLANBESTÄMMELSER
I detta avsnitt redovisas planbestämmelserna ur plankartan under respektive rubrik.
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Allmänna platser
Användning för allmän platsmark består av ytor för gata. Flens kommun är huvudman för
allmänna platser inom området.

Delar av Malmakvarnsvägen planläggs som GATA.

Kvartersmark

Bostad (B1) avser 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 Skola (S) avses alla slags skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. I
användningen ingår till exempel förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola,
universitet och övrig vuxenutbildning.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Största byggnadsarea för huvudbyggnad och komplementbyggnad är totalt 775 m2 inom
kvartersmarken. Under begreppet komplementbyggnad ingår bland annat carport, förråd,
sophus m.m.

Prickmark säkerställer en begränsad byggrätt som också förhindrar en för stor exploatering
av fastigheten. Prickmarken är ca 6 m från fastighetsgräns, på sådant sätt skapas möjlighet
för ny bebyggelse att klara av riktvärden för buller.

Högsta nockhöjd är 8 m för byggnader inom planområdet.

Högsta byggnadshöjd är 6 m för byggnader inom planområdet.
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Endast källarlösa hus tillåts inom planområdet.

Inom kvartersmarken gäller att dagvatten ska fördröjas inom respektive fastighet.

Högst 45 % av fastighetsarean får hårdgöras. Planområdets kvartersmark kan komma att
indelas i flera fastigheter. Bestämmelsen innebär därmed att högst 45 % av respektive
fastighet inom kvartersmarken får utgöras av hårdgjord mark.

Stängsel och utfart får inte anordnas för delar av sträckan mot Malmakvarnsvägen. Detta för
att minska antalet in- och utfarter längs gatan.

Med anledning av trafik från Malmakvarnsvägen gäller att varje bostad ska ha minst en
privat eller gemensam uteplats placerad mot ljuddämpad sida.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen beslutet om att anta detaljplanen vinner
laga kraft.

Markreservat skapas på fastigheten Trumpeten 1 för att säkerställa fortsatt nyttjande av de
befintliga allmännyttiga underjordiska ledningarna som finns inom planområdet. Detta
markeras med (u) i plankartan.

10. KONSEKVENSER
Konsekvenser av förslaget beskrivs under respektive rubrik.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen ska i samband med framtagandet av en ny detaljplan ta ställning till om planens
genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Plan- och exploateringsavdelningen
bedömer att detaljplanens genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan enligt 6 kap.
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11 § PBL och 4 kap. 34 § miljöbalken (1998:808) (MB). En miljökonsekvensbeskrivning
bedöms inte behöva utföras. I undersökningen lyfts buller och farligt gods från den
närliggande verksamhet (Kubben 2) som en potentiell störning för planarbetet. Dock ses
detta inte som ett hinder för planens genomförande.
Länsstyrelsen i Södermanlands län meddelande 2019-11-04 att de delar kommunens
bedömning att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. Dock
vill Länsstyrelsen framhäva behovet av en geoteknisk utredning behöver undersökas
eftersom planområdet ligger inom ett av SGI utpekat skredriskområde.

11. PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska
åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt
samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan fungerar som
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör
fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar mm regleras, prövas
och genomförs enligt respektive lag.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen beslutet om att anta detaljplanen vinner
laga kraft. Tiden bedöms som rimlig med tanke på projektets karaktär och storlek.
Före genomförandetidens utgång får detaljplanen, mot berörda fastighetsägares bestridande,
ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång
får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas
i enlighet med 4 kap. 39 § PBL.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Detta innebär att kommunen i framtiden ska äga
och ansvara för allmän platsmark inom planområdet.

Allmän plats
Flens kommun är ansvarig för projektering, utbyggnad samt drift- och underhåll av allmän
platsmark (gator, torg, parker etc).

Kvartersmark
Exploatören ansvarar för åtgärder och utbyggnad inom kvartersmark.
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Avtal
Plankostnadsavtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades ett plankostnadsavtal mellan
Flens kommun och exploatören som bland annat reglerar finansieringen av detaljplanen.
Detta inkluderar allt arbete som kommunen utför samt de konsultkostnader som uppstår.

Exploateringsavtal
Kommunen avser inte att teckna ett exploateringsavtal.

Övriga överenskommelser
Överenskommelse avses ske mellan kommunen och FKAB angående flytt av lekplats samt
överlåtelse av mark (allmän platsmark i gällande plan).

Tillstånd
Vid ett genomförande av detaljplanen finns krav som måste uppfyllas för att få utföra
arbeten inom vattenskyddsområde. Dessa krav redogörs för i dokument som finns att tillgå
hos Sörmland Vatten AB. För att få utföra arbete inom vattenskyddsområde måste arbetet
först godkännas av Sörmland vatten innan start.
Avfallsplan vid eventuell rivning behövs och görs lämpligen i samband med
bygglovsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Inlösenrätt/skyldighet avseende allmän plats
Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats kan kommunen lösa in med stöd av 6
kap. 13 § PBL. Kommunen har också en inlösenskyldighet enligt 14 kap. 14 § PBL.

Inlösenrätt/skyldighet avseende kvartersmark
Mark som enligt detaljplanen får användas för annat än enskilt byggande, det vill säga för ett
allmänt ändamål, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken. I
denna detaljplan betecknar användningsbestämmelserna skola (S) mark som får användas
för ett allmänt ändamål. Kommunen har likaså en rättighet att lösa in marken om det
allmännas intresse att marken löses in överstiger den enskildes intresse att inte få marken
inlöst. Kommunens rätt till inlösen finns angiven i 6 kap. 13 § PBL. Kommunens skyldighet
att på fastighetsägarens begäran lösa in mark anges i 14 kap. 14 § PBL.
Kommunen vill ha en flexibel detaljplan med flera olika användningsområden, där allmän
och enskild kvartersmark kombineras. Sannolikheten att flera användningar kombineras i
samma byggnad på olika våningsplan bedöms vara liten. Avsikten med flexibiliteten är att
utnyttja byggnation för ett ändamål åt gången, exempelvis LSS-boende. Dock får flera olika
användningsändamål pågå samtidigt.
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Fastighetsbildning
Mark som för närvarande är allmän plats övergår till kvartersmark. Förrättning initieras och
bekostas av exploatör. Ansökan sker till Lantmäteriet.

Illustration som visar fastighetsregleringar som en konsekvens av genomförandet. De gula områdena
som i gällande detaljplan är allmän platsmark (inom fastigheten Malmköping 2:75) avses övergå till
kvartersmark (Trumpeten 1) i samband med genomförande. Den gula ytan är ca 1080 m2. Den orange
ytan är kvartersmark i gällande detaljplan (Trumpeten 1) och avses utgöra kvartersmark även vid ett
genomförande. Den grå ytan är allmän platsmark (Malmköping 2:75) i gällande detaljplan och avses
fortsatt utgöra allmän platsmark vid ett genomförande av planen.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av kvartersmark inom
planområdet. Kvartersmarken kan komma att avstyckas till enskilda fastigheter. Flera
fastigheter får bildas inom kvartersmarken.

Servitut och gemensamhetsanläggningar
Befintlig gemensamhetsanläggning Generalshöjden ga:3 för kabelanläggning för
TV-mottagning finns några meter norr om planområdet. Gemensamhetsanläggningen
bedöms ej beröras av aktuell planering.
Det kan eventuellt bli aktuell med gemensamhetsanläggning(ar) för nya bostäder inom
Trumpeten 1. Ansökan sker till Lantmäteriet.

Ledningsrätter samt övriga rättigheter
Befintlig ledningsrätt (0482-09/7.1) för fjärrvärme finns inom planområdet på fastigheten
Malmköping 2:75. Ledningsrätten säkerställs med s.k. “u-område” i aktuell detaljplan.
För övriga befintliga ledningar (vatten, avlopp, dagvatten samt tele) som leder genom
planområdets södra del omfattas inte av ledningsrätt. Ett u-område har införts för nämnda
ledningars ändamål, vilket möjliggör att ledningsrätter kan bildas för dessa ledningar.
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Tekniska frågor
Gata, parkering, tillfart med mera
Möjligheten till gångpassage mellan Trumpetarvägen och Malmakvarnsvägen försvinner i
samband med aktuell planering, se vidare under rubriken Rekreation.

Teknisk infrastruktur
Möjlighet att flytta ledningar/anläggningar kan eventuellt medges via överenskommelse med
ledningsägare. Vid flyttning av ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på
exploatörens bekostnad. Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med
genomförandet av planen.
Se vidare under kapitel 6 under rubriken Teknisk försörjning för mer ingående redovisning
kring den tekniska infrastrukturen.

Undersökningar, utredningar med mera
Under planprocessen har översiktlig geoteknisk/skredriskanalys utförts. Se vidare under
rubriken Risk för skred och ras. Det är exploatörens ansvar att genomföra en detaljerad
geoteknisk undersökning vid bygglovsskedet.
Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande av planen. Radonsäkert
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en annan
utgångspunkt.
Rekommendationer mm angående buller redovisas i planhandlingarna, se under rubriken
Störningar och riskfrågor och underrubriken Buller.

Plantekniska frågor
Detaljplan MA 80, som gäller för planområdet, släcks ut och ersätts med detta planförslag.
Även delar av MA 45 ersätts med den nya planen, såsom delar av Malmakvarnsvägen och
allmän plats mellan planområdet och Generalshöjden. Se nedan bild.
Gatumark för Malmakvarnsvägen som nu planläggas är sedan tidigare planlagd som allmän
gatumark i gällande detaljplaner (södra delen i detaljplan MA 80 och norra delen i MA 45).
Inga förändringar avses ske för allmän platsmark GATA. Delar av område GATA har endast
införts i planen ur planteknisk synpunkt (eftersom det inte är möjligt att lägga in- och
utfartsförbud i planområdesgräns).
Detaljplan MA 90, som gäller för fastigheten Kubben 2, finns möjlighet för in- och utfart till
Malmakvarnsvägen. Planförslaget påverkar inte möjligheten att anordna in- och utfart längs
denna sträcka.
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Planmosaik med gällande detaljplaner som påverkas av planförslaget. Detaljplan MA 80 inom blå
linje, detaljplan MA 45 inom grön linje. Detaljplan MA 90 angränsar till planområdet.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Exploatör bekostar framtagandet av detaljplanen, enligt plankostnadsavtalet. Detta
inkluderar allt arbete som kommunen utför samt de konsultkostnader som uppstår.
Planavgift tas ej ut vid bygglov. Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt
gällande taxa.
Kostnader för fastighetsbildning och eventuellt bildande av gemensamhetsanläggningar
kommer att bekostas av av framtida exploatörer.
Kostnad för flytt av lekplats kommer att regleras mellan kommun och FKAB.
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Detaljplan steg för steg
Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett begränsat område,
exempelvis att man får bygga bostäder eller industri inom det berörda området. Planen kan
omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller en enstaka fastighet. En detaljplan styr
också utformningen av byggnader samt mark och vegetation, exempelvis hur mycket, hur
högt och vart man får bygga. Det är bara kommuner som får ta fram och anta detaljplaner.
En detaljplan är juridiskt bindande.
Det är plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå till. Enligt plan- och
bygglagen ska kommunen pröva om marken är lämplig att bygga på och om byggnadens
utformning är lämplig, och den ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

När görs en detaljplan?
Kommunen avgör om en detaljplan ska tas fram eller inte. Initiativet till att starta arbetet
med en detaljplan kan komma från kommunen själv, markägare, enskilda personer eller
företag.
För att få ett besked om kommunen avser att påbörja ett planarbete kan den som planerar en
åtgärd ansöka om ett s.k. planbesked. I beslutet ska det framgå om kommunen avser att
påbörja detaljplanearbete eller inte.
I Flens kommun är det oftast i tätorter och i större fritidshusområden som det finns
detaljplaner. Detaljplan krävs oftast i stadsmiljöer. En detaljplan ska bland annat göras för
ny sammanhållen bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad vars användning påverkar
omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras för befintlig bebyggelse när någon vill
ändra hur marken ska användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden
att den ska bevaras.

Hur görs en detaljplan?
Kommunen avgör hur en detaljplan ska göras. Ibland arbetar kommunen tillsammans med
en beställare eller exploatör för att få fram en detaljplan. Under planarbetet gör kommunen
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. Under denna tid får
fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer som står i planen – det är det som kallas byggrätt.
När genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har kommunen större
möjlighet att ändra planen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov.
Enligt plan- och bygglagen kan man ta fram förslag till detaljplaner genom två olika
förfaranden; standard- eller utökat förfarande:
Standardförfarande kan tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är
av allmänt intresse eller i övrigt av stor betydelse. Den får inte heller antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
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Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av
betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Detaljplanens innehåll
En detaljplan består alltid av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är det
dokument som är juridiskt bindande som talar om vad som får byggas inom området.
Planbeskrivningen finns till för att förklara bakgrund, syftet och bestämmelserna i
detaljplanen. Planbeskrivningen ska också beskriva genomförandet av detaljplanen, vem
som gör vad, kostnader samt rättigheter och skyldigheter för inblandade parter.

Detaljplanens olika skeden
Planprogram
Programmet är frivilligt och kommunen avgör om det behövs eller inte. Vid komplicerade
detaljplaner kan ett program upprättas för att underlätta planarbetet. I programmet anges
förutsättningar, utgångspunkter, mål och kommunens vilja med planen. I programskedet får
de som är berörda av planen möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens
ställningstaganden är låsta. Det innebär att kommunen tidigt kan få igång en dialog med
berörda.

Samråd
Samråd ska hållas med olika intressenter såväl vid upprättandet av ny detaljplan, ändring av
gällande detaljplan och vid upphävande av detaljplaner. Samrådet ger tillfälle för kommunen
att få tillgång till kunskap och synpunkter samt ger berörda intressenter möjlighet till insyn
och påverkan. Ett förslag till detaljplan skickas ut till berörda sakägare, sammanslutningar
och myndigheter med väsentligt intresse. Handlingarna ställs också ut i stadshuset samt
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digitalt på kommunens hemsida för allmänheten. När samrådet berör många personer hålls
ofta offentliga möten.

Granskning
Planförslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Förslaget
skickas sedan ut till berörda för granskning och läggs ut på kommunens hemsida under två
(2) eller tre (3) veckor (beroende på förfarande). De som har haft synpunkter under
samrådet får också del av handlingarna under granskningstiden. Granskningen är i princip
en redovisning av vilka synpunkter som kommit in och vilka kommunen har kunnat
tillgodose. Samtidigt kan de som fortfarande har synpunkter på planförslaget lämna
skriftliga synpunkter till kommunen.

Antagande
Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs
samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen
ska antas. Den som tidigare lämnat skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts under
granskningstiden har rätt att överklaga beslut om antagande. Överklagan skall ske inom tre
veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Detaljplaner antas sedan den 1 januari 2019 av kommunstyrelsen i Flens kommun.

Laga kraft
Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut (tre (3)
veckor efter antagande) och planen inte överklagas. Detaljplanen får genomföras först efter
att beslutet om antagande vunnit laga kraft. Till exempel kan inte bygglov ges innan
detaljplanen vunnit laga kraft.
En detaljplan har en genomförandetid mellan 5 och 15 år. Genomförandetiden börjar
normalt den dagen planen vinner laga kraft. Under denna tid finns en garanterad rätt att
bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att gälla men kan
ersättas, ändras eller upphävas.

När är det möjligt att påverka detaljplanen?
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen får möjlighet att delta i
planprocessen. Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden som kommer in.
Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för planens utformning. Du kan bara
påverka sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens placering och
utformning. Exempel på saker som inte går att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar
och upplåtelseform på bostäder.
Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt (gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och
din fastighetsbeteckning. Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och granskning
på vår webbsida: https://flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/pagaende-planarbeten/,
i stadshuset på våning tre (3) eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa en
handläggare kan du boka en tid.

