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Bakgrund
Kommunalt VA samt eventuellt 
ny detaljplan med troligen 
utökade byggrätter

Ur kommunens VA-plan
Inom den prioriterade gruppen områden 
har följande faktorer bedömts
(utan inbördes ordning) för att erhålla en 
ytterligare rangordning.
• Antal permanentboende
• Recipientens statusklassning
• Miljökvalitetsnorm
• Vattenskyddsområde, Natura 2000-
område eller annat skyddsobjekt
• Områdets betydelse för kommunens 
utveckling

Ur kommunens VA-plan 2015:14 - 432 
antagen i KF  2015-12-10 § 186
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Möjligheter och förutsättningar
Attraktiva bostäder?
● Sjönära bostäder
● Nära naturen
● Mitt i sörmland, flera större 

städer inom en timme

Framtida byggrätter?
● Framtida krav på service
● Fler permanentboende
● Ytterligare tomter?

Vad vill politiken? 
● Nya översiktsplanen
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Ur kommunens VA-plan 2015:14 - 432 
antagen i KF  2015-12-10 § 186



Översiktsplan
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Översiktsplan
Ställningstaganden:
Flens kommun ska möjliggöra en kontrollerad omvandling och utveckling av fritidshusområden 
genom att
● Bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt VA-planen
● Främja samfällighetsanläggningar i fritidshusområden
● Fritidshus som byggs med större byggnadsarea än 70 kvadratmeter ska byggas med 

permanenthusstandard för tillgänglighet och energihushållning med mera.  
Kommunen ska i övrigt vara omsorgsfull när det gäller att planera för nya större bostads- och 
fritidshusområden på perifera platser som saknar anknytning till verksamheter på landsbygden. Detta 
eftersom det för med sig ett ökat resande och resursutnyttjande och därmed inte kan bedömas som ett 
långsiktigt hållbart boendealternativ. I sammanhanget ska kommunen ta ställning till möjligheterna för en 
levande landsbygd med hushållning av resurser utan en större påfrestning på natur-, kulturvärden och 
vattentillgångar. För de fritidshusområden där kollektivtrafikanslutning samt vatten och avlopp går att 
anordnas utan svårigheter ställer sig kommunen positiv till en permanentning av fritidshus. För de 
fritidshusområden där det finns svårigheter att anordna kollektivtrafikanslutning samt vatten och avlopp ska 
kommunen vara restriktiv i frågan om utökning av byggrätter för att möjliggöra permanentboende. En 
permanentning av sådana områden innebär, förutom att de är kostnadskrävande för kommunen, att 
utbudet av enklare fritidshus i regionen minskar.
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Detaljplan

Varför och när??
Det är kommunen som avgör 
om en detaljplan ska göras. 
Plan- och bygglagen, PBL, 
ställer dock i vissa fall krav på 
detaljplaneläggning, det så 
kallade detaljplanekravet.

Kommunen är inte skyldig att 
göra en detaljplan utan avgör 
själv om, när och var en 
detaljplan ska göras. 
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Detaljplanekrav för 
bebyggelse som ska 

förändras eller bevaras.

Det krävs detaljplan när en 
befintlig bebyggelse ska 

förändras eller bevaras, om 
bebyggelsemiljöns utformning 

behöver regleras i ett 
sammanhang.



11 Gällande detaljplaner

Fornbo
ca 180 fastigheter

Malmsjöberg
ca 80 fastigheter

Fållökna
ca 100 fastigheter

Totalt ca 360 fastigheter

Fornbo - Malmsjöberg - Fållökna



11 Gällande detaljplaner

Fornbo - Malmsjöberg - Fållökna

MA47 - Fållökna 6:1 - 100 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus

MA48 - Skjulsta 3:1 (Malmsjöberg) - 100 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus

MA50 - del av Fornbo 2:1 (Malmköpings KF 1966) * - 80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA55 - Fornbo 2:1 (Remna) (LST 1961) - 125 m2 byggnadsyta
MA 61 - Fornbo 2:1 M FL (antagen KF 1973)* - 100/80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA 62 - Fornbo 2:1 (antagen KF 1978) - Badplatsen
MA77 - Fornbo 2:85 (antagen BN 1988)* - 80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA82 - Fornbo 2:191 M FL (antagen BN 1990)* - 140 m2 huvudbyggnad + uthus (200 m2)
MA83 - Fornbo 2:124 (antagen BN 1991)* - 80 m2 huvudbyggnad + 40 m2 uthus
MA92 - Fornbo 2:32 (antagen BN 1995) - 200 m2 största bruttoarea per fastighet.
MA 61 A - Fornbo fritidshusområde (antagen KF 1997)* - 120 m2 byggnadsarea per fast. 

- 140 m2 byggnadsarea per fast.

https://flengis.vic-metria.nu/DP/Malmk%C3%B6ping/MA61%20och%20MA61A/


Angreppssätt

Planprocessen enligt PBL 

- Inventering -
befintlig bebyggelse

- Inmätning -
framtagande av 
grundkarta och 

plankarta

- Analys -
av befintlig 
bebyggelse

- Tillsyn -
Upprättande 

av ev. ärenden

Framtagande av underlag samt 
förslag till planhandlingar SAMRÅD GRANSK. ANTAGANDE

Alla fastighetsägare inom och 
angränsande till planområdet får alla 
handlingar till sig och möjlighet till att 
lämna in synpunkter på förslaget till 
detaljplan. 

Antagandet 
kungörs på 
kommunens 
anslagstavla. 



• Ortofoton - fotografier i övrigt
• Lovhandlingar - Nybyggnadskartor/situationsplaner
• Grundkarta/primärkarta
• Inventering - frågor till fastighetsägare
• Platsbesök - platsinventering

Underlag till inventering
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- Inventering -
befintlig bebyggelse

UPPSTART



Antal svar? ca 130 st av ca 180 fastigheter

Hur stor är fastighetens (tomtens) huvudbyggnad? från 30 m2 till 200 m2

Hur många komplementbyggnader (attefall, friggebod, garage, förråd etc) finns det på
fastigheten? 0-4 st

Storlek på komplementbyggnaderna (attefall, friggebod, garage, förråd etc)?
från 3 m2 till 50 m2

Har ni lov eller startbesked på allt som är uppfört?
92 st Ja 2 st Nej 6 st Inte på allt 29 st Vet ej

Om ni vet med er om att alla byggnader på fastigheten inte har lov eller är anmälda så hör gärna
av er till bygglovsenheten i Flens kommun för att kunna skicka in en anmälan/ansökan i
efterhand. 

Skulle ni vilja bygga mer på er fastighet (tomt)? Ja 45 st Nej 32 st Vet ej 52 st

Om ja, hur stort? 5 m2 upp till 120 m2 eller så stort som möjligt

Svar från inventering- Inventering -
befintlig bebyggelse

Fornbo - Malmsjöberg - Fållökna UPPSTART



- Inmätning -
framtagande av 
grundkarta och 

plankarta

• Underlag till projektering av VA-ledningar
• Underlag till detaljplanen
• Underlag för analys av befintlig bebyggelse

Grundkarta/primärkarta

Fornbo - Malmsjöberg - Fållökna SAMRÅD



• Jämförelse inmätning grundkarta
• Situationsplaner/Nybyggnadskartor i arkiven?
• Ortofoto nya och gamla

Ortofoto & grundkarta- Analys -
av befintlig 
bebyggelse

Fornbo - Malmsjöberg - Fållökna GRANSK.



Vad händer sen???- Tillsyn -
Upprättande 

av ev. ärenden

Tillsynsärenden inleds
Förvaltningslag (2017:900) 19 §

Dokumentationsskyldighet
Förvaltningslag (2017:900) 27 §

Samhällsbyggnadsnämndens inledande 
ställningstagande i sak

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5 §

Tillsynsbesök
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 8 §

Fornbo - Malmsjöberg - Fållökna ANTAGANDE

• Lovföreläggande 11:17 §

• Åtgärdsföreläggande 11:19 §

• Rättelseföreläggande 11:20 §

• Rivningsföreläggande 11:21 §



1) Analys
- Vilka underlag skulle 

ni använda?
- Erfarenheter av 

omfattande 
tillsynsarbete?

- Motivering i äldre 
beslut? 

Workshop
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- Inventering -
befintlig bebyggelse

- Inmätning -
framtagande av 
grundkarta och 

plankarta

- Analys -
av befintlig 
bebyggelse

- Tillsyn -
Upprättande 

av ev. ärenden

2) Arbetssätt
- Bygg eller plan?
- Hur skulle ni arbeta?
- För och nackdelar?

3) Tillsyn
- När, hur, omfattning, 

utrymme?
- Hur skulle ni arbeta 

med liknande 
tillsynsarbete i er 
kommun?

ANTAGANDEGRANSK.SAMRÅDUPPSTART
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