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Inledning 
Flens kommun påbörjade hösten 2012 arbetet med att ta fram en fördjupad översiktplan för Flens 
stad (Flen – staden mellan sjöarna). Inledningsvis hölls en workshop med tjänstemän och politiker för 
att samla krafter och hitta en riktning för kommande arbete. Under våren 2013 gavs medborgarna 
möjlighet att komma med idéer och besvara ett antal frågekort. Efter arbetet med att samla idéer 
och ta fram underlagsmaterial till den fördjupade översiktplanen presenterades ett förslag under 
början av 2014. Under perioden 20 januari till 20 mars genomfördes ett formellt samråd där berörda 
fick möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och delta i öppna dialogmöten som 
arrangerades av kommunens tjänstemän. I detta dokument presenteras såväl den tidiga dialogen 
innan förslaget ställts ut på samråd samt de inkomna synpunkterna och kommentarer till dessa. 
Många idéer och synpunkter har inkommit och kommenteras samt utgör fortsatt underlag för 
kommunens planeringsarbete. 

Inledningsvis beskrivs i denna samrådredogörelse den tidiga dialogen och den workshop som legat till 
grunden för planförslaget, därefter redovisas det formella samrådet utifrån inkomna synpunkter och 
besvaras med kommentarer.   

Tidig dialog och möjlighet till inflytande 
I arbetet med denna fördjupning av översiktsplan har Flens kommun i tidigt skede genomfört både 
medborgardialog och politiker- och tjänstemannadialog. Båda grupperna har tidigt i planarbetet 
beretts möjlighet att påverka förslaget genom att komma med egna idéer utifrån ett antal 
fokusområden. För att få en bredd i idéer och synpunkter delades ett antal frågor upp mellan 
grupperna. Medborgarna gavs möjlighet att beskriva de platser och funktioner som de anser är 
viktiga i staden, medan politikerna och tjänstemännen fokuserade mer på var olika funktioner bör 
finnas. Den tidiga dialogen finns redovisad i en bilaga till denna samrådsredogörelse.   

 
Workshop 
I december 2012 bjöds kommunstyrelsen samt flera av kommunens tjänstemän in till en workshop 
om fördjupningen av översiktplan för Flens stad. Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle föreläste 
om hur stadskvaliter skapas. Under dagen arbetades även i gruppen utifrån ett antal fokusområden 
(nya områden, centrum, gång- och cykelstråk, grönområden och parker, sjöarna samt stadens 
entréer) för att samla idéer om i vilken riktning staden skall utvecklas.  

Utifrån arbetet på workshopen har strategierna om stadens centrum arbetas fram för att stärka 
stadens kvalitéer och inspirera till vidare arbete med stadsmiljöns förutsättningar att utvecklas och 
stärka stadens identitet. Att omvandla områden för att skapa nya förutsättningar för såväl 
verksamheter som bostadsintegration diskuterades flitigt. Detta ledde sedan i planarbetet till att 
vissa platser pekats ut som utredningsområden.  Flensåns betydelse för staden och hur denna kan 
integreras bättre i stadsmiljön samtalades det om tillsammans med hur stadens parker kan användas 
på nya sätt. Detta gäller även stadens fyra sjöar som bidrar mycket till hög livskvalitet och ger 
möjlighet till rekreation.  

Dialog 
Under ett antal dagar i april 2013 gavs medborgare möjlighet att på biblioteket och Bildningscentrum 
Prins Wilhelm lämna idéer till hur Flen kan utvecklas i framtiden utifrån ett antal påståenden. Till 
dessa tillfällen hade ett antal frågekort arbetats fram för att få inspiration och ta reda på vilka platser 
i staden som invånarna uppskattar mest.  

I sammanställningen av frågekorten har det framgått att det är i centrum och i dess direkta närhet 
medborgarna vill bo och leva. Att kunna bo nära centrum i en villa och ändå ha nära till rekreation är 
viktigt, vilket även är just de speciella kvaliterer som Flen har att erbjuda. Det är utifrån detta 
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fördjupningen av översiktplan föreslår att ny bostadsbebyggelse skall tillkomma. Främst i de centrala 
delarna genom förtätning men även de två nya områdena Slottskogen och Hagalund anses viktiga för 
stadens utveckling. Att skapa möjligheter för fler att nyttja Flens fantastiska läge mellan de fyra 
sjöarna är viktigt för framtiden. De bästa platserna i Flen utifrån svaren finns i centrums direkta 
närhet och har stora potetialer att utvecklas. De används flitigt idag av befolkningen och är en viktig 
pusselbit i stadens utseende. Ur dialogen med medborgara har tankar väckts om hur parker och 
grönområden kan utvecklas för att inrymma många olika slag av aktiviter.  

Resultat  
Utifrån workshopen och dialogen med medborgarna har förslaget till fördjupning av översiktplan 
arbetats fram med fokus på stadens centum och dess funktioner. Stort fokus har även lagts på att 
lyfta och förädla många av de kvaliter som finns i staden, dess natur och kulturvärden.  

Samråd 20 januari – 20 mars 2014 
Planförslaget har efter bygg-, miljö- och räddningsnämndens beslut 2013-12-10 och 
kommunstyrelsens beslut 2014-01-13 skickats ut på samråd.  Samrådstiden har pågått 20 januari- 20 
mars 2014.  Planhandlingarna har varit uppsatta på plan- och byggkontorets anslagstavla i stadshuset 
och på Flens bibliotek. Planhandlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. 
Samrådet har varit annonserat i Eskilstuna-Kuriren 2014-01-18 och i tidningen Glimten som 
kommunen ger ut.  

Planhandlingarna har skickats till berörda myndigheter och bolag, kommunala nämnder och råd, 
politiska partier i Flen, angränsande kommuner, ett stort antal föreningar som är verksamma i Flen 
samt ett antal markägare som berörs av planförslaget. 

En populärversion av planförlaget har skickats till alla hushåll som har postadressen Flen. 

Aktiviteter under samrådstiden 
Under samrådstiden har samrådshandlingarna ställt ut på Flens bibliotek samt i stadshusets entré. 
Under tre dagar har tjänstemän från kommunen funnits på plats på biblioteket för att svara på frågor, 
samt vid fyra tillfällen muntligt presenterat förslaget. Totalt deltog cirka 20 personer vid träffarna på 
biblioteket. 

Vid några tillfällen har information om planarbetet spridits via Facebook på sidan ”Fysisk planering i 
Flens kommun”. Sidan beskriver planeringen av mark- och vattenområden för bebyggelse, trafik, 
friluftsliv mm i Flens kommun. Under samrådstiden har två kommentarer inkommit via Facebooksidan 
och finns att läsa under allmänna synpunkter.  

Inkomna yttranden 
Synpunkter på det utställda förslaget har lämnats skriftligen till kommunen. Totalt har 21 yttranden 
inkommit. Synpunkterna finns med i sin helhet men har delats upp utifrån kapitel och avsändare.  

Kommuner 

 Eskilstuna kommun 
Myndigheter 

 Länsstyrelsen 

 Sörmlands museum 

 Trafikverket 

 Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

 Vattenfall 

 Skogsstyrelsen 
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 Lantmäteriet 
 

Nämnder 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 
Politiska partier 

 Socialdemokraterna 

 Moderaterna 

 Miljöpartiet 
Föreningar 

 Skiringe samfällighetsförening 

 Hyresgästföreningen 
Privatpersoner, 6 stycken (namn redovisas inte med hänvisning till personuppgiftslagen) 

Synpunkter med kommentarer 

1. Allmänna synpunkter 

Eskilstuna kommun 
Det regionala perspektivet med samverkan mellan Flen och omgivande kommuner hör kanske främst 
hemma i den kommuntäckande översiktsplanen. Det vore dock intressant om detta diskuterades 
något mera även i fördjupningen, när man ändå tar upp befolkningsprognoser och 
arbetsmarknadsfrågor ganska utförligt. 

Järnvägen mellan Flen och Eskilstuna för pendling och godstransporter är ett gemensamt intresse för 
Flen och Eskilstuna kommuner. En höjd hastighetsstandard på banan skulle till exempel underlätta 
pendlingen mellan grannkommunerna. 

Strävan efter att i första hand förtäta staden, för att motverka utspridningen av bebyggelse, är i linje 
med modernt miljötänkande och ger förutsättningar för en mindre bilberoende stad där fotgängare 
och cyklister får dominera. Eskilstuna och många andra städer har slagit in på samma linje. 
Kombinerat med en uttalad ambition att inte exploatera höga natur-, kultur-, och rekreationsvärden, 
bör det generellt bidra till en hållbar utveckling i Flen.  

Länsstyrelsen 
Flens Kommuns översiktsplan antogs 2007. Idag finns fördjupningar av översiktsplanen för Öja 
industriområde och bostadsområdet Brogetorp som berör planområdet, dessa kommer att ersättas 
av den nya fördjupningen när den antas. Fördjupningens tidshorisont är år 2025-2030, vilket 
överensstämmer med översiktsplanens tidshorisont.   

Plandokumentet är välstrukturerat och lättläst. Länsstyrelsen vill särskilt berömma ambitionen att 
lyfta fram de sociala frågorna i planarbetet.  

Riktlinjerna för planens olika delområden kan behöva utvecklas ytterligare för att utgöra bra 
vägledning för detaljplaneläggning och bygglovgivning inom planområdet.  

Trafikverket 
Övergripande synpunkter 
Planförslaget anger en inriktning om förtätning av staden och redan bebyggda områden, vilket är 
tilltalande ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ligger i linje med Trafikverkets arbete att minska 
trafikrelaterad klimatpåverkan, där ett led är att reducera bilanvändandet. Samhällsplaneringen 
utgör en viktig roll då förutsättningarna för val av transportsätt skapas. Vid lokalisering av ny 



7 
 

bebyggelse är det därför viktigt att i ett tidigt skede övergripande studera lösningar för bra 
kopplingar mellan bostäder och olika samhällsfunktioner, för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Planförslaget utgör ett första steg i detta sammanhang. 

Plandokumentet är för övrigt lättläst, trevligt utformat och texten stöds på ett bra sätt av tillhörande 
kartor. För att underlätta orienteringen i kartorna skulle de med fördel kunna kompletteras med de 
gatunamn som nämns i texten. 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Översiktsplanen förespråkar en förtätning av staden där de exploateringsområden som pekats ut 
ligger nära service, skola och infrastruktur. Myndigheten ser positivt på översiktsplanens inriktning 
om en tätare stad som skapar goda förutsättningar för kollektivtrafiken men även för andra hållbara 
transporter, såsom gång och cykel. 

Vattenfall 
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, lila 
linje = 70 kV högspänningsledning, grön linje =40 kV högspänningsledning, röd linje = 10 kV 
lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. 
Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat.  

Vattenfalls verksamhet 
Vattenfall eldistribution bedriver en verksamhet och bygger på en infrastruktur som bidrar till att 
skapa förutsättningarna för vårt moderna samhälle. Det är en uppgift som anses så viktig att vi 
tillägnats möjligheten att driva fram denna infrastruktur med hjälp av koncession för att möta den 
anslutningsplikt vi har. Vi har därmed rätten och skyldigheten att för denna, gentemot tredje man 
farliga verksamhet, säkerställa att verksamheten kan bedrivas säkert, tillförlitligt och effektivt. Detta 
för att Vattenfall på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Vi ska därför bevaka denna 
och kräva att annan verksamhet håller adekvata avstånd till våra anläggningar eller konstruktivt bidra 
till att minska risken för att verksamhetens mål ej kan uppnås. Vi bedömer därför med hjälp från 
verksamhetens olika delar de medgivanden och krav som kan ställas på annan verksamhet eller 
exploatering i vår närhet.  

För att uppnå tidigare nämnda mål behöver vi, för att kunna garantera en kvalitativ elförsörjning, 
kunna få den markåtkomst som krävs vid exploatering. Ledningar tjänar regelmässigt allmänt 
ändamål vilket därmed för kommunen självt utgör ett viktigt intresse. Vattenfalls behov för att möta 
den samhällsutveckling som sker kräver markåtkomst enligt lag. Vattenfall ser för närvarande med 
oro på den utveckling där markåtkomsten försvåras vilket leder till ett ineffektivt ledningsnät med låg 
kvalitet, strömavbrott och försenade nyanslutningar för tredje man. Vattenfall önskar därför en 
konstruktiv dialog där vi tillsammans med kommunen kan trygga den elförsörjning som kommunens 
invånare har rätt att kräva.  

Övrigt 
Vid all planering i närheten av våra ledningar anser Vattenfall att en tidig dialog är viktig och 
Vattenfall vill därför bli kontaktad i ett så tidigt skede som möjligt för att på ett positivt sätt kunna 
bidra till samhällsutvecklingen. 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har inget att invända. Av kartorna i samrådet framgår att hänsyn tagits till det 
registrerade naturvärdet N 6445-1995 vid Slottsskogen samt nyckelbiotopen N 6461-1995 vid 
Frutorp. Den sistnämnda är också formellt skyddad som biotopskydd SK 498-2008, dock inte till hela 
nyckelbiotopens yta. 
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Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inget att erinra utan anser att den fördjupade översiktsplanen är väl genomarbetad.  

Vid framtagande av framtida detaljplaner framhålls vikten av att de fastighetsrättsliga aspekterna 
belyses i ett tidigt skede. 

Socialdemokraterna 
Dokumentet är väl genomarbetat, lättläst och innehåller bra och intressanta fakta. Kommer det att 
byggas på alla tomter som skapas? Kommunen bör se över vägar för tung trafik genom centrum, 
finns det andra alternativ?  

Moderaterna 
Vi, Moderater, anser att Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördjupning av översiktplan för 
Flens stad är ett mycket intressant, väl genomarbetat och väl presenterat förslag. Förslaget visar 
många intressanta möjligheter hur Flens stad kan växa på lång sikt.  

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet.  

Miljöpartiet 
Tack för ett gediget och bra underlag att samråda om. 

Grundtankarna att satsa på centrum och förtätning tror vi på om det görs bra. Minskat 
transportbehov och att många bor vid kommunikationscentrum med järnvägsförbindelse. 

Så grunderna för FÖP:en. Vilken ÖP är det som fördjupas? Kan en ÖP som förklarats inaktuell av KF 
vara föremål för fördjupning? 
 

Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen har inga större invändningar mot översiktplanen. En sak som vi reagerade på är 
att det står att det saknas hyresrätter. Med en vakansgrad på cirka 7 % är det ingen brist på 
hyresrätter, vad det är brist på är nybyggda hyresrätter. En sak som man måste tänka på när tanken 
på nybyggnation finns är att ta bort minst lika många äldre befintliga lägenheter för att inte öka 
obalansen. Hyreskollektivet har redan idag för höga kostnader för tomma lägenheter. 

Privatperson B 
Dokumentet gör en utmärkt genomgång av problem, möjligheter, starka och svaga sidor i "staden 
Flen". Det känns heltäckande och är en mycket bra "handbok" i ortsutvecklingsarbetet som nu har 
nått till tätorten. 

För de närmaste åren är det viktigt att fokusera på genomförande och då klara ut vad kommunen kan 
göra själv och vad man måste uppmuntra företag och kommuninvånare att bidra med. En 
övergripande kommentar är att det under många år har känts som ett långt steg mellan strategiska 
planer, utredningar och principbeslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse och praktiskt 
genomfårande av viktiga åtgärder. Känslan är att alltför många av kommunens politiker har svårt att 
"komma ut ur kommunhuset" och fåra en dialog med företag och medborgare i syfte att 
åstadkomma praktiska resultat. Det är säkert bra att en dag i oktober göra företagsbesök men årets 
övriga 364 dagar? 

Privatperson C 
Åter till ordningen och fördjupningen av översiktsplanen efter denna långa inledning (se kap. 8) som 
jag dock anser måste beaktas vid planens fastställelse. Jag har läst hela den 80-sidiga beskrivningen 
och är djupt imponerad. Författarna har lyckats att på ett stilistiskt elegant sätt förklara och 
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åskådliggöra relativt svåra begrepp. Hela arbetet kommer säkert att utnyttjas och vara en förebild för 
blivande planarkitekter i många kommuner. 

Om jag möjligen ska våga framföra någon kritik mot arbetet så är det att det hela är nästan för bra. 
Man liksom smyger i filtskor runt problemen. Typ sid 6 där man talar om 112 nya bostäder- alltså 
14st/år, men säger ingenting om hur många som försvunnit. Eller på andra ställen där man talar om 
förtätning av bostadshus och möjlighet till butiker i gatuplan, när det inte finns befolkning som räcker 
till underlag för de butiker som finns kvar idag. Det hela blir liksom att ordinera sockerpiller åt en 
patient som är i stort behov av operativa åtgärder. 

Med dessa försiktiga ord sagda så "köper" jag hela arbetet och har bara synpunkter på två punkter -
1. Variaövergången och 2. Centrum/Lästen (se kap. 5 resp. 2).  

Privatperson F 
Vi kommuninvånare uppmanas i sista Glimten att  
vara med och skapa framtidens Flens Kommun.  
Här kommer mitt bidrag. 
 

Runt vårt län som i en ring 
stora kommuner låg, 
men i centrum låg nästan ingenting 
en kommun som ingen såg 
till och med SMHI’s gubbar sa 
vi lägger ett moln däröver varje da. 
Ja så var livet i vår kommun,  
Tills en da en gubbe sa 
SÖRMLAND CITY ska vi heta 
så att alla sen kan veta 
att vi länets centrum är. 
Många människor ville bo 
I SÖRMLAND CITY må du tro 
50 000 blev vi snart 
det gick med väldig fart. 

 
Ortsnamnsbildning är som alla kulturella företeelser mer eller mindre modebetingat står det i 
nationalencyklopedin. När så i vår tid det mesta skall heta något på engelska bör väl SÖRMLAND CITY 
passa väl in i sammanhanget. 

Privatperson G, via Facebook,   
Här gäller det att koppla ihop vision om vad man vill vara som stad med nyetableringar, byggherrar, 
fastighetsägare och regional arbetsmarknad. Förtätning av staden är bra men se verkligen över behov 
och hur dagens kommuninvånare vill bo. Det var ett väldigt vackert småstadscentrum förr.  

Privatperson H, via Facebook,   
Flen - staden mellan sjöarna" är ett utmärkt arbetsnamn och skulle även kunna användas som slogan 
för vår vackra stad. Vi har ju sjöar i alla delar av vår kommun. Vi bör satsa på Flen som en naturstad. 
Varför inte låta en gång och cykelväg förbinda, och löpa längs, sjöarna och längs med Flensån. Man 
skulle kunna gå en etapp eller hela "Flensleden". 
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2. Synpunkter som beaktats kopplade till  
Flens bebyggelse – historia och framtid kap.2 

Eskilstuna kommun 
Planen innehåller inte bara förtätning utan även en perifer utbredning med förslag på nya områden 
för bostäder, verksamheter och vägar. Staden Flen är vackert belägen och omgiven av flera attraktiva 
natur- och friluftsområden, t.ex. Slottsskogen och Prästgårdsskogen. Det innebär en utmaning att 
detaljplanera så att sådana värden bevaras och att tillgängligheten till naturen inte försämras för 
innevånarna.  

Kommentar: De attraktiva natur- och friluftområdena är en stor tillgång för Flen som bostadsort.  

Det är kommunens ambition att planera nya områden så att största möjliga hänsyn tas till 

känslig natur och att en god tillgänglighet till dessa områden skapas. 

Länsstyrelsen 
Bebyggelsestruktur m.m. 
Utifrån klimat- och energiperspektiv bör staden hållas samman så mycket som möjligt. Länsstyrelsen 
anser därför att det är bra att kommunen satsar på förtätning av befintliga områden. En stor del av 
dagens transporter är korta transporter mellan olika funktioner i samhället, t.ex. mellan hem och 
arbete, mellan hem och skola/förskola och till olika servicefunktioner. För att minska transporterna 
krävs en bebyggelsestruktur som medvetet formats för att undvika dessa korta transporter. 

I planen finns förslag om etablering av två nya bostadsområden – Slottsskogen och Hagalund. Dessa 
förslag innebär en utglesning av staden. Områdena riskerar att bidra till ökade transporter, och att 
målet om den täta, funktionsblandade staden inte nås. Befolkningen inom staden har de senaste tio 
åren ökat med ca 200 personer. Befolkningsprognosen pekar på en något minskad befolkning till år 
2025. De bostadstyper det råder brist på är framförallt hyresrätt i centrala områden. Enligt 
kommunens beräkningar kan föreslagna förtätningar ge ca 600 lägenheter i framförallt 
flerbostadshus och radhus. Behovet av att exploatera Slottsskogen och Hagalund inom planperioden 
kan således ifrågasättas. 

Kommentar: Kommunens avsikt är att i första hand förtäta inom befintlig bebyggelse, men man vill 

även kunna erbjuda ett varierat utbud av boendemiljöer och typer av bostäder. 

Utvecklingen av de nya områdena kan komma till på lång sikt och det är osäkert i vilken 

omfattning Slottsskogen och Hagalund kommer att exploateras inom planperioden. Därför 

har tidshorisonten för planen formulerats om till ”Planperioden sträcker sig till 2025 - 2030 

med utblick fram till 2050”.  

Värdefull bebyggelse 
Bebyggelsen och miljön i centralorten karaktäriseras av de tydliga årsringar som har avsatts genom 
att utbyggnaden av staden ofta har skett område för område under relativt kort och begränsad tid. 
Från 1950-talet och framåt har utbyggnaden främst skett i ytterområdena. Dessa områden består 
ofta av en mycket välplanerad bebyggelse med höga kvaliteter, såväl byggnadshistoriska som 
arkitektoniska. Samspelet mellan bebyggelsen och det ofta starkt kuperade landskapet är en annan 
värdefull grundkaraktär som bör tas tillvara vid såväl förnyelse av befintlig bebyggelse som 
nybyggnad. Det är viktigt att skydda både kvarvarande äldre bebyggelse samt yngre bebyggelse från 
1950-talet och framåt, inte minst utifrån det stora inslaget av modernistisk bebyggelse.  

Strategin för stadskärnan är att bostadsbyggande bör ske i långsam takt och i första hand lokaliserat 
till de mest attraktiva och centrala delarna där stadsrummen kan stärkas. Som rekommendation 
anges att en handlingsplan behöver tas fram för ett fortsatt arbete med stadsutveckling samt ett 



11 
 

gestaltningsprogram. Länsstyrelsen föreslår att fördjupade bebyggelseinventeringar av stadskärnan 
och särskilt värdefulla områden i ytterområdena tas fram, med utgångspunkt i den kulturhistoriska 
områdesbeskrivningen (Sörmlands museum 2011:1). 

De rekommendationer som anges för de olika områdena i avsnittet Bebyggelsen från centrum och 
utåt är i huvudsak bra, och kan med fördel kompletteras med slutsatser i enlighet med den 
kulturhistoriska områdesbeskrivningen. Kartorna kan också kompletteras med markering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utifrån inventeringskartorna i områdesbeskrivningen.  

Den lag som syftar till att skydda och vårda kulturmiljön i form av fornlämningar, byggnadsminnen 
och kyrkliga kulturminnen heter sedan den 1 januari 2014 Kulturmiljölagen (1988:950) (KML). Inom 
ramen för KML skyddas fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen. En begränsad del av 
bebyggelsen skyddas genom KML. PBL utgör det viktigaste verktyget för att ta tillvara kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och värdefulla kulturmiljöer.  

Avsnittet Stadens kulturmiljöer beskriver översiktligt stadens kulturmiljöer och i huvudsak de som är 
skyddade enligt KML. De värdefulla kulturmiljöer som identifierats i den kulturhistoriska 
områdesbeskrivningen bör lyftas in i planen. Kommunens värderingar och ställningstaganden 
rörande dessa miljöer bör framgå liksom gärna riktlinjer, råd och rekommendationer kring hur 
kulturmiljöernas värden kan bevaras, användas och utvecklas. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att det är angeläget att ta fram ett nytt kommunalt 
kulturmiljövårdsprogram. Det äldre kulturmiljöprogramet ”Flen i tiden och historien” kan tjäna som 
utgångspunkt tillsammans med den nya kulturhistoriska områdesbeskrivningen. Urvalet i det äldre 
programmet behöver justeras och aktualiseras, beskrivningarna behöver uppdateras och 
moderniseras med värderingar och tydliga anvisningar för hur värdena ska tas omhand, för att kunna 
fungera som ett modernt planeringsunderlag.  

Kommentar: Det är områdenas karaktärer som behandlas i fördjupningen av översiktsplanen och 
därför har plan- och byggkontoret valt att inte märka ut enskilda värdefulla byggnader på 
kartorna. Under kapitel 2.3 Bebyggelsen från centrum och utåt har respektive 
områdeskapitel kompletterats med förtydligande av karaktärsdragen. 
 
Kapitlet 2.5 Stadens kulturmiljöer kompletteras med en kort beskrivning av stadens 
generella karaktärsdrag. Rekommendationerna kompletteras med texten:  
” Det är viktigt att ta hänsyn till karaktären i både äldre bebyggelse och modernare 
områden vid ombyggnader, förtätning eller ny exploatering. I områden med välbevarad 
karaktär ska extra hänsyn tas för att bevara helhetsintrycket i området.”  
 

Fornlämningar 
Den nya lagtexten i KML innehåller några mindre förändringar. Bl.a. anges att fornlämningar är 
lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders 
bruk och som är varaktigt övergivna, med det tydliga tillägget att fornlämningar är lämningar som 
tillkommit före år 1850. Begreppet fast fornlämning har ersatts av fornlämning.  

I samband med planering för bebyggelse inom Slottsskogen-Stenhammar avser kommunen att 
bevara de vid arkeologisk utredning år 2009 påträffade stenåldersbyarna mm (Flen 87, 88, 89 och 
Flen 94): Länsstyrelsen vill påminna om att avgränsande förundersökningar kan bli aktuellt liksom att 
det till alla fornlämningar hör ett fornlämningsområde enligt 2 kap 2 § KML.  

Inför planerad exploatering som tar ny mark i anspråk kan arkeologiska utredningar som syftar till att 
klargöra fornlämningsbilden bli aktuella. Det kan bl.a. komma att gälla inför bebyggelse inom 
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Hagalund, Frutorp, Västerlund och Öja. Topografin och äldre fynd av stenåldersyxor (Mellösa 56:1) 
mellan Hagalund och Frutorp indikerar bl.a. att stenåldersboplatser kan förekomma.  

Inom planområdets sydöstra del finns ytterligare sex stenåldersboplatser (Flen 32:1, 71, 72, 73, 78 
och 80) vilka ligger inom området för den framtida förbifarten riksväg 55/57 och eventuella 
verksamhetsområden. En arkeologisk utredning av förbifarten genomfördes år 2005. I förbifartens 
södra del, vid anslutning till väg 221, berörs ett område med kända gravar och gravfält.  

Söder om Salstagatan, på en bergknalle och i sluttningen mot vattnet finns en fin, om än något 
skadad fornlämningsmiljö med ett litet gravfält (Flen 38:1, en hög och en stensättning Flen 43:1-2) 
som bör bevaras. Fritids-/idrottsområdet nordöst om Flensby skulle kunna inkludera fornborgen 
Jättunaskansen (Flen 21:1). Som är ett av Länsstyrelsens utpekade vårdobjekt i länet, i sin 
friluftsverksamhet. Länsstyrelsen samråder gärna om kommunen önskar utveckla brukandet av 
fornborgen.  

Kommentar: Begreppet fast fornlämning har tagits bort i planhandlingen och definitionen av 

fornlämning har uppdaterats med den nya tidsgränsen. 

En arkeologisk utredning som gjorts för Slottsskogen ligger till grund för de områden som 
lagts som grönområden för att skydda fornlämningarna. I kommande detaljplanearbeten i 
Slottsskogen och andra områden som berörs av fornlämningar skall kommunen samråda 
med Sörmlands museum och Länsstyrelsen för att säkerställa att viktiga fornlämningar 
skyddas. Vid behov kommer även eventuella ytterligare avgränsande förundersökningar 
eller arkeologiska utgrävningar att utföras.  

Området nordost om Flensby är utpekat som utredningsområde, inte fritids-
/idrottsområde. Markeringarna för de två områdestyperna hade nästan samma färg på 
plankartan. För att göra kartan tydligare och minska risken för missförstånd har 
utredningsområden fått en skrafferad markering.   

Kommunen välkomnar Länsstyrelsens vilja att samråda om eventuellt utvecklande av 
Jättunaskansen. En kort beskrivning och rekommendation om Fornborgen läggs till i kapitel 
2.3.7 Flensby – Ekliden. 

Artskydd och arter 
Nybbleskogens naturreservat 
Det är positivt att kommunen planerar att bilda ett tätortsnära kommunalt naturreservat på 
Nybbleskagen. Det bör framgå hur detta reservat sedan kan påverkas vid genomförandet av planerna 
för bostadsområdet Slottskogen. Om bostadsområdet byggs avskiljs reservatet från skogsområdena 
nordväst om staden. Det finns därmed en risk att exploateringen av Slottsskogen på sikt kommer att 
påverka möjligheten att bevara de arter och den miljö som man avser skydda med reservatet.  

Trumgräshoppa 
Livsvillkoren för trumgräshoppan vid Hammarvallen är sannolikt redan idag påverkade av 
äldreboendet som byggts mellan den nuvarande förekomsten i betesmarkerna norr om Stenhammar 
slott och den plats varifrån den är känd från tidigt 1970-tal i skogsbacken nära norr om parkeringen 
vid elljusspåret. Ytterligare en förekomst av trumgräshoppa från tidigt 1970-tal finns strax norr om 
Skyttegillet, även denna berörs av Slottsskogenprojektet. Det finns inga aktuella fynd av arten inom 
dessa områden, men biotopen finns kvar.  

Hagalund 
Naturvärden vid Hagalund är dåligt kända och en inventering behövs innan detaljplaneläggning.  
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Kommentar: I samband med detaljplaneläggning av Slottsskogen ska hänsyn tas till Nybbleskogens 
naturreservat och utformas så att reservatet inte avskiljs från skogsområdena. 
Planbeskrivningen kompletteras angående den ytterligare förekomsten av trumgräshoppan 
norr om Skyttegillet. (Se rubriken Naturvärden samt rekommendationer till kapitel 2.3.9 
Slottsskogen) 

Behov av naturinventering vid Hagalund läggs till i rekommendationerna i kapitel 2.3.10 
Hagalund. 

Jordbrukets intressen 
Inom den geografiska avgränsningen för fördjupningen finns betydande arealer åkermark, bland 
annat norr om Skiringe, vid Hagalund, vid Öja samt vid Stenhammar. Enligt fördjupningens 
huvudalternativ kommer en mindre del av detta, ca 4 ha åkermark, vid Hagalund, att exploateras. 
Kommunen bör i planprocessen föra ett resonemang kring åkermarkens kvalitet och om exploatering 
av marken verkligen är ett väsentligt samhällsintresse. Om jordbruksmark tas i anspråk bör man 
beskriva varför förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är tillfredsställande.  

Kommentar: Jordbruksmarken ligger inom område som idag är detaljplanelagt som industri. Det 

ligger också avskilt från annan jordbruksmark vilket innebär dålig arrondering för att kunna 

bruka det effektivt. Kommunen bedömer att det attraktiva läget för bostäder nära Taljasjön 

överväger jordbrukets intressen i denna del. 

Sörmlands museum 
Museet har tagit del av de olika rekommendationerna för områdesplanering som anges i planen och 
har i nuvarande skede inga synpunkter på det. 

När det gäller begreppen kring arkeologin har museet följande synpunkter:  

Begreppet Fast fornlämning, 
”Fasta fornlämningar” används genomgående i den fördjupade översiktsplanen. Detta bör ändras till 
”Fornlämning, Fornlämningar” (ny skrivning sedan 1 januari 2014, se sista stycket).  

Val av markeringar/skrafferingar för fornlämningar mm i kartpresentationerna är svårlästa 
(områden/polygoner). 

S. 38, kap 2.5.6. Kapitlet bör uppdateras eftersom förändringar i lagtexten trädde i kraft från den  
1 januari 2014. Lagen byter också namn från Lagen (1988:950) om kulturminnen till Kulturmiljölagen 
(1988:950). 

Kommentar: Begreppen har ändrats och kapitlet uppdaterats enligt den nya lagtexten. På plankartan 
har skraffering för fornlämningar tagits bort och redovisas på särskild karta i 
planbeskrivningen. På kartan över Slottsskogen anges de fornlämningar med skraffering 
som utifrån arkeologisk utredning inte får bebyggas.  

Trafikverket 
Etablering av nya bostads- och verksamhetsområden 
I samband med större etableringar, såsom stora verksamhets-, industri- och bostadsområden, är det 
viktigt att kommunen i ett tidigt skede ser över hur trafikförsörjningen ska ske till, från och inom 
området. Även om det aktuella området byggs ut i etapper är det viktigt att en strategisk plan finns 
för hur trafikförsörjningen ska ske när området är fullt utbyggt. Trafikverket anser att den lokala 
trafiken i första hand ska hänvisas till det lokala gatunätet och att interna trafiklösningar inom 
utbyggnadsområdet, med kopplingar till befintligt lokalt vägnät, ska sörja för trafikströmmarna. Detta 
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för att det övergripande vägnätet inte ska komma att fungera som lokalgata och framkomligheten 
därmed försämras för den regionala trafiken. Sådana lösningar kan också ha en negativ inverkan på 
trafiksäkerheten. 

Kommunen bör ha ovanstående i beaktande i samband med större utbyggnadsområden, som t.ex. 
vid utveckling av verksamhetsområden i anslutning till en eventuell framtida förbifart Flen. Det är 
inte optimalt att lokalisera verksamhetsområden på motsatt sida om en större nationell väg, från 
själva samhället sett, eftersom mängden trafik som behöver korsa vägen tenderar att öka. För att 
kapaciteten på den nationella vägen inte ska försämras på grund av lokala trafikflöden, bör det finnas 
alternativ till det övergripande vägnätet att billedes flytta sig mellan områdena i staden. 

Kommentar: Plan- och byggkontoret har översiktlig studerat vilka möjligheter till bilförbindelse det 

finns från de planerade verksamhetsområdena utan att använda större nationell väg. Vid 

framtida förbifarten bör det finnas en planskild korsning för trafiken mellan staden och de 

framtida verksamhetsområdena vid Öja och förbifarten. Denna vägförbindelse har 

förtydligats på plankartan.  Området Västerlund skall kunna nås från väg 662 (Forsavägen).  

I övrigt finns en planerad vägförbindelse mellan Brogetorp och Flensby med i planförslaget. 

Socialnämnden 
Den del av förslaget som påverkar socialnämndens verksamhetsområde är detaljplaneringens stöd 
till äldreboendestruktur, tryggheten i stadskärnan samt en strävan att ska bra bostäder för alla 
Flensbor.  

De äldre i Flens kommun ökar. Därför är det av stor vikt att betona äldreperspektivet i 
planen, både vad gäller bostäder och fysisk tillgänglighet. Behovet av bostäder för äldre 
kommer öka och det gäller även särskilt boende. För särskilt boende är personalkostnaderna 
en av de största utgifterna och för att inte kostnaderna ska öka mer än nödvändigt är det 
viktigt att kunna använda personalresurserna effektivt. Därför vill socialnämnden betona att 
det kan bli aktuellt att bygga nytt eller bygga ut i närheten av Slottsängens äldreboende. 
Översiktsplanen behöver därför lyfta möjligheten att bygga fler boenden för äldre vid 
Slottsängens särskilda boende. Socialnämnden bedömer även att samlokalisering av 
äldreboenden ger en god motivation till bra kommunikationer till och från stadskärnan, 
vilket är viktigt för de boendes livskvalitet, främst utifrån möjligheten att få besök.  

Socialnämnden vill betona behovet av bostäder till många olika grupper, både för unga människor, 
personer som uppbär försörjningsstöd, äldre personer och större familjer. Det är viktigt att skapa 
bostadsområden som ökar integration och inte försvårar densamma.  

Kommentar: I rekommendationerna till avsnittet 2.3.9 Slottsskogen har följande text lagts till: 
Antalet äldre personer i Flens kommun ökar och därmed ökar även behovet av bostäder för 
äldre. Detta gäller i huvudsak behovet av särskilt boende. En samlokalisering av sådana 
boenden gör att personalresurser kan användas effektivt och därför bör närliggande 
område i anslutning till Slottsängen i första hand användas för äldreboende. En sam-
lokalisering av äldreboenden ger även en bra motivation till bra kommunikationer till och 
från stadskärnan. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
I förslaget till fördjupad översiktplan framgår en önskan att skapa trygga och tillgängliga miljöer. 
Tillgängligheten i den fysiska miljön, både vad gäller bostäders och offentliga platser är viktiga för att 
undvika att göra funktionsnedsättningar till funktionshinder. Socialnämnden är positiv till 
inriktningen på trygga och tillgängliga miljöer och vill betona att det är en mycket viktig salutogen 
insats. 
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För äldre är den fysiska och den upplevda tryggheten av avgörande betydelse för om de äldre 
fortsätter att gå ut, och därmed bibehåller en god funktionsstatus. Isolering och brist på motion är 
riskfaktorer. För människor med funktionsnedsättningar är tillgänglighet viktigt för självständighet 
och livskvalitet.  

Kommentar: Under kapitlet 2.2.2 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar förtydligas 
rekommendationerna med följande text: ”så att alla människors hälsa främjas och 
möjligheter till rekreation säkras”. 

Socialdemokraterna 
Stadskärnan – bra rekommendationer. Bra om vi får en levande stadskärna. Det är viktigt om vi får en 
handlingsplan snarast. 

Centrum, norr – det är bra om utfarten vid Netto görs om och snyggas till. Vi skulle gärna vilja se att 
macken rivs, det sanseras och byggs hyreshus. 

Salsta – utveckla Salsta som ett bostadsområde och inte som ett skolområde eller odlingslotter, ett 
fint bostadsområde med fina grönområden. Salsta kulle är ett bra område för barnen att leka på 
både sommar och vinter. Bostäder även vid båthamnen. 

Orrö och Skiringe – går det att få fler tomter i detta område? Camping vid Orrö är det lönsamt? Om 
det inte är lönsamt går det att utveckla så att det bli lönsamt? Eller är utveckling av koloniområdet 
mer lönsamt? 

Brogetorp – vi tycker att de utsatta villatomterna ska utgå enligt rekommendationerna istället för 
bullerplank alternativt om det blir av att bygga skriver in i bygglovet att husen byggs med högre krav 
på bullerisolering och att den öppna tomten blir på husets sida bort från järnvägen.  

Bjurtorp – fler tomter mellan gamla Elmo och Kungsvägskiosken. Det ligger idag endast ett hus i detta 
område går det att utveckla till fler bostäder? Utveckla Jättunaområdet.  

Slottskogen – Stenhammar – bra med bilväg mellan Slottskogen och Orrö för att binda samman olika 
delar av Flen. Bra promenad stråk i vacker natur. Finns det alternativ plats som skjutbanan kan flyttas 
till om det blir aktuellt med väg? 

Hagalund – vi skulle vilja binda samman Hagalund och Brogetorp med en bil- och cykelväg istället för 
cykelväg. Vi anser att det är bättre med en bilväg på denna sidan om sjön än mellan Brogetorp och 
Ekborgen.  

Talja – koloniområde vid Taljasjön är en bra idé. Utveckla industriområdet. 

Stadens kulturmiljöer – det är bråttom och viktigt att göra ett kulturprogram, vad ska bevaras eller 
inte bevaras? Bra om det kan göras inom snar framtid. 

Orresta gård (Stamhemmet 1) – viktigt att göra en detaljplan så att Orresta gård miljöskyddas.  

Kommentar: Centrum, norr - Plan- och byggkontoret har fått uppdrag att ta fram en ny detaljplan för 
delar av kvarteren Parken och Städet i syfte att ändra användningen till bostäder, handel 
och kontor samt att se över byggrätter. 

Salsta – Söderskolan omfattas i det reviderade planförslaget av ”utredningsområde”. Det 
innebär att området i en framtid kan få en annan användning än den har idag. 
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Orrö och Skiringe- möjligheterna att få fram fler bostadstomter i området begränsas av 
översvämningsrisk särskilt i och intill Sjöängsparken. Beträffande campingen och 
koloniområdet är en viktig tillgång för invånare och besökare. Orrestaöområdet är en stor 
tillgång för Flen och är dessutom den plats som rankats högst beträffande ”Min bästa plats i 
Flen” under den tidiga medborgardialogen 2013. 

  
Bjurtorp - Planförslaget har kompletterats med ett område med ”möjlig förtätning” Elmo 
och Bjurtorp. I planbeskrivningen har avsnittet 2.3.8 Bjurtorp kompletterats med ” Sydväst 
om villabebyggelsen finns en större fastighet som är utlagd som ”parkmark” i gällande 
detaljplan. På fastigheten finns en bostad bestående av huvudbyggnad och flygel från 1700-
talet. En förtätning av området med ny bostadsbebyggelse skulle kunna vara möjlig inom 
fastigheten.” I rekommendationerna anges att ny bebyggelse först måste prövas i 
detaljplan. 

 
Slottsskogen - En etappvis utbyggnad har lagts in i planförslaget. Det kan vara lämpligt att 
utbyggnad sker med början i södra delen intill äldreboendet Slottsskogen och att området 
vid skjutbanan ianspråktas som sista etappen. Något alternativ till plats för skjutbanan har 
inte behandlats i samband med planarbetet. 
 
Hagalund – Det är ett mycket kuperat område mellan Brogetorp och Hagalund. Det finns 
redan idag gångstigar i området och den illustrerade vägen i planförslaget är i första hand 
tänkt som gångförbindelse.  Den cykelväg som finns väster om Taljasjön kan användas för 
att nå Hagalund. Det är ändå inte uteslutet att en bilväg skulle vara möjlig att anlägga 
mellan områdena Brogetorp och Hagalund. Den frågan bör utredas närmare i samband med 
framtida detaljplaneläggning.  En bilväg intill den nuvarande cykelvägen intill Taljasjön har 
bedömts vara tekniskt krävande att anlägga och därmed förenat med stora kostnader. I 
planförslaget anges att om större etablering sker på Taljaområdet bör det utredas om en 
förlängning av Brogetorpsvägen norrut mot Talja är möjlig. Det är därmed öppet för olika 
alternativa lösningar. 

Privatperson B 
2. Flens bebyggelse- historia och framtid 

Här beskrivs tankar och åtgärder som avser såväl stadkärnan (centrum norr och centrum söder) 
som bostads- och industriområden däromkring. Beträffande centrum norr och söder har jag följande 
kommentarer. 

Norr om järnvägen ligger Flens kommersiella centrum. Det är ingen ide att försöka skapa ett 
kommersiellt centrum även söder om järnvägen utan där bör fokus ligga på park, fritid och rekreation 
och kanske viss kommunal service. I centrum norr har Flens Bostad ett relativt stort 
fastighetsägande. Den stora centrumfastigheten ägs i praktiken av en utländsk bank via Möller & 
Partner. ICA-fastigheten ägs av en utländsk(?) fastighetsfond och Coopkvarteret sedan ett drygt år 
tillbaka av mitt bolag. Svårigheten att locka nya kommersiella hyresgäster till dessa fastigheter är 
påtaglig. Vad kommunen kan göra, vilket just nu också pågår, är att på olika sätt verka för att 
kommunal och annan offentlig verksamhet lokaliseras till dessa kvarter. Den privata vårdcentralen är 
ett mycket bra inslag i centrumkvarteren. Med ett bättre utnyttjande av befintliga fastigheter i 
centrum norr skapas förutsättningar för att om några år förtäta bebyggelsen genom att t.ex. bygga 
på Coopfastigheten med bostäder. I dagsläget är dock ett sådant projekt sannolikt inte lönsamt. 

Centrum söder är sedan ett par år tillbaka helt i kommunal ägo. Stationshuset köptes för några år 
sedan och Järnvägshotellet har, efter många års förfall, restaurerats av kommunen på ett föredömligt 
sätt och fått en ny användning. Stadhuset, Prins Wilhelms torg, Sveaparken och bebyggelsen vid 
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järnvägen ägs således i sin helhet av kommunen. Kommunen borde ta fram en övergripande plan för 
detta område i syfte att öka attraktiviteten med inbjudande torg- och parkmiljöer med aktiviteter för 
alla åldersgrupper och årstider. Den planerade skateboardparken passar väl in i detta koncept. 
Konsulter som är kunniga inom olika specialistområden- belysning, park- och trädgård, lekparker, 
vatten och dammar, uteserveringar, spel och sport m.m. – borde engageras i en projektgrupp som 
tar ett samlat grepp över hela området. Flera experter inom dessa områden finns boende i 
kommunen och har anlitats av oss vid utvecklingen av Hotel Malmköping och i ortsutvecklingsarbetet 
i gruppen Stadsmiljö i Flen. 

Ett exempel på vad som skulle kunna göras bifogas i form av ett fotografi från ett torg i Nice där man 
gjort en vatteninstallation på ett torg av samma typ som Prins Wilhelms torg. Ett antal munstycken 
som sprutar vatten och som kan regleras i både höjd och tid har placerats ut på torget. Där finns 
ingen damm utan vattnet rinner på stenplattorna och ner i brunnsgaller runt hela den yta som blir 

bevattnad. Detta skulle kunna göra Prins Wilhelms torg mycket attraktivt utan att man behöver 
flytta på skulpturen eller göra andra stora förändringar. 

Kommentar: De framförda synpunkterna angående förtätning av centrum, påbyggnad av ytterligare 
våning på Coop-fastigheten m.m. är helt i linje med planförslaget. Idén att kommunen bör 
ta fram en övergripande plan för området söder om järnvägen – Sveaparken och Prins 
Wilhelms torg kan med fördel tas med i det pågående ortsutvecklingsarbete för Flen där en 
handlingsplan just nu håller på att utformas.   

Privatperson C 
Kv Lästen/ Centrum: Jag har skrivit mycket om Lästen i min bok. Här nu en kort historik som 
bakgrund till de förslag som jag vill lägga fram. Idéer, planer och skisser diskuterades tidigt redan på 
60-talet. Mitten -76 kom Helge Sander till mig och sade: "Köp, riv hela skiten och bygg nytt så tar vi 
över sedan". 

Hösten -81. Jag gör mitt stora misstag- trycker på "startknappen" utan att ha ett skriftligt avtal. 
Första spadtaget tas, Helge Sander går bort och Rolf Dahlqvist flyttar. 

Våren -83. Jag får äntligen ett avtal men nu för dåligt. 

Sommar -85. Nej till ersättning för alla år av utredningar och planförslag-Jag tvingas i KK. Båda hus A 
och B fylls med hyresgäster. 

November -89. Kommunen säljer hela kv Lästen. Man tror sig göra ett mångmiljonklipp. 

September -90. Nya ägaren tar första spadtaget till10 våningshus allt enl. ny stadsplan som 
framtagits på "nolltid". 

Våren -91. Nye ägaren i konkurs- ett betongskelett i 6 våningar blir stående lång tid och 
stadsarkitekten slutar. 

Hösten -92. Kilenkrysset köper Kv Lästen- ny rev plan antags- "skelettet" täcks. 

Sommar -01. Violentorg m.m. invigs. 

Våren -06. Kilenkrysset vill sälja. Kommunledningen säger nej tack! Även industrierna Brogetarp 
försvinner. Danska ägare och isländska banker tillträder. 

2009 Isländska ägare och banker går i konkurs Kommunledningen missar chansen att köpa tillbaka 
Lästen. Nya svenska ägare tillträder och lovar att utveckla vårt centrum. 
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Mars 2014. Av utveckling har vi inte sett någonting- snarare ännu mera avveckling! 

Som synes en lång räcka av misslyckade beslut och åtgärder. Med den bakgrunden vill jag nu lägga 
fram följande radikala förslag. 

Det finns ett gammalt uttryck som lyder: "Bit huvut av skammen"- med andra ord- inse dina misstag, 
skäms en del-men ta sen nya tag och fortsätt i rätt riktning- alltså säger jag till den nya 
kommunledningen: "Bit huvut av skammen" och köp tillbaka Lästen! 

Gör sen om Lästen till ett riktigt "allaktivitetshus" ett "alla åldrars hus"! Med andra ord "bordlägg" 
alla tänkta aktiviteter i Skjortan ännu något år. "Blås ur" den förkättade Lästengången, men glöm 
ändå inte att när den ritades och byggdes pekade alla siffror och utveckling uppåt för Flen. 

Låt det stabila skjortanhuset helt ingå i blivande skolutbyggnader och låt ung och gammal komma in i 
centrum med fritidslokaler, studie och hobbyrum, musikrum, gym, konserthall m.m., kanske t .o.m. 
en hall för skateboard i polisens gamla garage i hus B. 

Däcka över Violentorget, låt en "plastbubbla" släppa in ljus och luft till musik-teater-konsertsalen, 
bygg små attraktiva marknadslokaler/butiker runt bubblan, anordna uteserveringar, lekplatser m.m. 
allt på denna "PiazaViolen" i nivå med nya "N.Kungsgatan" . Anslut via perronghissar från 
Hantverkargatan och "nya- gå -Götgatan". 

Jag bara skissar några idéer- de kan utvecklas hur mycket som helst, men måste väl anses stämma 
ganska bra med fördjupningens intentioner om ett levande centrum. 

Nästa etapp må bli att däcka över den trista parkeringen i kv Hörnjärnet mellan Coop och 
Drottninggatan, gångbro över Götgatan och låta "Plaza n" fortsätta i samma nivå och med nya små 
arrangemang. På nuvarande Cooptaket kan man kanske lyfta färdiga moduler för små radhus eller 
ännu bättre en hel by med "studentbostäder" för pendlare! 

Ja, detta var något som rör sig i huvudet på en åldrad Flensbo. Kanske någon pigg ung ny Flensbo om 
ett par generationer hittar det hela på någon hylla för "problem" och utbrister: "Han var nog inte så 
dum- den där gubben som fanns här i början på 2000-talet! 

Kommentar: De synpunkter och idéer som framförs hur Flens centrala delar kan utvecklas är i linje 

med intentionen i planen beträffande att få en positiv utveckling av centrum med utökat 

stadsliv, attraktivt stadsrum och ökat stadsbyggande.  

Privatperson D 
I översiktsplanen finns några detaljer som behöver korrigeras. Tyvärr har jag inte dokumentet 
framför mig och kan därför inte ange sidor.  

 Talja-sjön rinner inte ut i Orrhammaren, som det felaktigt beskrivs. Det var många, många år 
sedan. Nu rinner den via en trumma ut i Flensån. 

 Vi har ett fornminne utefter riksväg 55, ca 170 m söder om avtagsvägen till Talja S och ca 40 
meter in i skogen riktning öster. I förslaget till översiktsplanen finns den i kanten av det 
område som är tänkt avsättas som bostadsmark. Den anges i översiktsplanen felaktigt som 
en flyttbar fornlämning. Det är en 2 meter lång, 1 meter bred och 1,5 meter djup stensatt 
grop. Dvs. en fast fornlämning. Troligen en källare som tillhört ett mindre torp som är borta 
sedan länge. Jag söker för närvarande på Lantmäteriets historiska kartor för att 
tidsbestämma lämningen. Åldern har betydelse för dess skyddsvärde. Enligt Länsstyrelsen 
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bör en zon om ca 30-40 m skyddas runt en fornlämning. Kanske bra att veta när det gäller 
alla övriga fornlämningar i Flen! 

Detta är kanske detaljer i nuläget, men har större betydelse om felaktigheterna följer med vidare in i 
detaljplanen.  

Kommentar: Planbeskrivningen korrigeras och kompletteras på dessa punkter i kapitel 2.3.10 

Hagalund resp 3.3.5 Taljasjön. Förändringar i lagtexten (Kulturmiljölagen) som trädde i kraft 

1 januari 2014 innebär att begreppet fast fornlämning inte längre används. 

3. Synpunkter som beaktas kopplade till  
Den gröna och blå staden kap. 3 

Länsstyrelsen 
Riksintressen 
Planförslaget berörs av några områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv, riksintressen för 
naturvården Stenhammar (NRO-04-016) och Båven (NRO-04-011) samt riksintresse för friluftsliv 
Båven (D12). Detta ska framgå av planen. Det ska också framgå hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressena. 

Västra stambanan med tillhörande stationsområde samt TGOJ-banan är anläggningar av riksintresse 
för kommunikationer, likaså riksväg 55. Detta framgår av texten i planförslaget. Planförslaget kan 
med fördel kompletteras med en karta som redovisar samtliga riksintressen. 

Kommentar: Planbeskrivingen har kompletterats i kapitel 3.4 Riksintressen för naturvård och 
friluftsliv samt Natura 2000 med ett avsnitt som behandlar riksintressena i Båvenområdet.  
I rekommendationerna till detta kapitel beskrivs att ”ingen exploatering föreslås i de 
områden som ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård. Vid exploatering av 
verksamhetsområdet Västerlund skall hänsyn tas till det relativt närliggande Båvenområdet 
så att känslig natur och det rörliga friluftslivet inte påverkas negativt.”  

Planförslaget har kompletterats med en karta över riksintressena. 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 
Vattenförekomsten Flensån SE654791-154522 (måttlig, övergödning) inkluderar Gårdsjön och ån från 
Orrhammaren (SE654989-154505 måttlig, övergödning). Gårdsjön är recipient för 
avloppsreningsverket, och tar ibland emot bräddat orenat vatten från pumpstation. Länsstyrelsen 
har sänkt Flensån från god till måttlig status i senaste klassningen på grund av näringsämnen. 
Påväxten var god status 2006 och 2012. Eftersom statusen är sänkt från god till måttlig även på 
Flensån kommer det att krävas åtgärder för att sänka halten näringsämnen. Det är viktigt att den 
planerade VA planen tar hänsyn till problematiken med avrinning från hårdgjorda ytor och 
bräddningspunkter. I MKB finns den nya klassningen med, den bör också framgå av planförslaget.  

Orrhammaren anges ha måttlig ekologisk status p.g.a. övergödning. Kommunen bör i sin planering 
sträva efter åtgärder för att förbättra denna status.  

Kommentar: Kapitlet 3.3.6 Flensån har ändrats så att det framgår att ån har måttlig status i klassning 
på grund av näringsämnen och att det krävs åtgärder för att sänka halten näringsämnen.  

Strandskydd 
Det är bra att det framgår av fördjupningen var kommunen bedömer att strandskyddet bör upphävas 
när detaljplaner antas. Utpekandet av urbana strandzoner i planen är dock omfattande och 
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beskrivningar och analys av biologiska-/ekologiska värden behöver kompletteras. Utan dessa 
kompletteringar får frågan om eventuellt upphävande avgöras i kommande prövningar där 
ytterligare underlag tas fram och syfte och de särskilda skälen för upphävande beskrivs.  

Flensån är relativt väl beskriven med höga naturvärden, men utifrån beskrivningen av naturvärden 
ifrågasätter Länsstyrelsen motiven till att i planen betrakta den som urban strandzon. Åsträckan 
utgör en skyddad zon mellan sjöarna Orrhammaren och Gårdsjön och här finns flera hotade och 
störningskänsliga djur- och växtarter, vilka redovisas i planen. I planen bör Flensån betraktas som en 
naturlig strandzon, som bör skyddas från exploatering. Det gäller även planerna på eventuell 
åpromenad som kan vara svårförenliga med strandskyddets syfte att skydda växt- och djurliv. 
Flensåns biologiska värden kan lyftas fram och presenteras för allmänhet med information/skyltning 
på de platser där ån korsas idag.  

Sydöstra delen av Bjuren har höga värden, bland annat är området utpekat i våtmarksinventeringen. 
Här finns en nyckelbiotop liksom rödlistade fåglar och träd. 

Översvämningar 

Flensån är en grund åsträcka med mycket dåligt fall, endast en decimeter på en sträcka av 2,3 km. 
Översvämningsrisker och problem med dagvattenhantering finns inom delar av bebyggelsen vilket 
har varit ett problem som är känt sedan långt tillbaka i tiden. Alla anläggningar som kan riskera att 
begränsa flödet i ån bör undvikas.  

Kommentar: Sista delen på kaptilet 3.3.6 Flensån har omarbetats och lyder nu: 
 
Åpromenad  
En första etapp av strandpromenad längs Flensån är planerad med en sträckning från gång- 
och cykelbron ”Spången” fram till Brogatan. Avsikten är att anlägga åpromenaden i form av 
en spång i vattnet intill östra stranden. 
  
Flensån är en grund åsträcka med dåligt fall, det är endast en decimeter höjdskillnad på 
hela åsträckan. Det är viktigt att eventuella anläggningar i samband med åpromenad inte 
riskerar att begränsa flödet i ån. Då minimeras risken för översvämning och problem med 
dagvattenhantering för närliggande bebyggelse. Stor hänsyn måste tas till hotade och 
störningskänsliga djur- och växtarter i området.  

Ån korsas av järnvägen på två ställen vilket begränsar möjligheterna till att anlägga 
åpromenad längs hela ån. Flensåns biologiska värden kan också lyftas fram och presenteras 
för allmänheten med information/skyltning på de platser vid broar där ån korsas idag.   
Beskrivningar och analys av biologiska-/ekonomiska värden kan komma att behöva 
kompletteras i samband med detaljplaneläggning och vid anläggningar för t ex friluftslivets 
behov.   

Eftersom en gång- och cykelförbindelse är planerad mellan Brogetorp och Flensby (se 
kapitel 2.3.6 Brogetorp) skulle denna väg också kunna utgöra ett komplement till 
åpromenaden med eventuella stickspår fram till Flensån. Man kan även komplettera med 
utsiktspunkter från Åbergsparken som utgör ett berg öster om ån. 
 
Strandzon 
Strandområdet utmed Flensån har i planförslaget lagts ut som urban strandzon eftersom ån 
utgör ett centralt vattenområde i Flen. I gällande detaljplaner är områdena närmast ån 
utlagda som park- eller naturmark med undantag för södra delen där bostadsfastigheter 
når fram till vattnet. Den urbana strandzonen utmed Flensån är i första hand avsedd för 
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anläggningar som kan tillgängliggöra ån som rekreationsområde (se ovan Åpromenad).  
Den enda delen som planen föreslår ny bostadsbebyggelse (möjlig förtätning) är på ett 
område i Brogetorp utmed Bo Hammarskölds väg.  Även här skall området närmast ån 
utgöras av natur- eller parkmark vilket i kommande detaljplaneläggning tydligare kommer 
att preciseras.” 

Socialdemokraterna 
Grönstruktur och parker – Sveaparken får inte beskäras mycket, viktigt med stora grönområden. 
Prins Wilhelms torg vid Stadshuset behöver livas upp lite med buskar och fler aktiviteter, till exempel 
bordtennisbord och ta fram schackpjäser.  

Orrestaö – bra om en detaljplan görs över området. Viktigt att tänka på de funktionshindrade när 
man planerar gångväg, om det är för kuperad terräng kanske man kan bygga ramp i strandkanten. 
Idag finns den en aluminiumramp som läggs vid badet. Syns den från parkeringen? Om inte kanske 
man ska titta på en annan lösning så att de funktionshindrade kommer ner till sjön och kanske kan 
bada eller fiska.  

Gårdsjön – ska avloppsverket vara kvar på befintlig plats? Om ja så bör det vara våtmark efter 
reningsverket för att få bort ytterligare utsläpp. 

Flensån – öppna upp Flensån för båttrafik. En vacker å som bör användas.  

Kommentar: Orrestaöbadet kan behöva ses över i syfte att förbättra tillgängligheten. Frågan lämnas 
vidare till samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska kontor. 

Det finns i dagsläget inga planer på att reningsverket ska flyttas och frågan om eventuell 
våtmark har inte behandlats i planförslaget.  Frågan behandlas lämpligen i en kommande 
vattenplan.  

Miljöpartiet 
Vi anser att det även behövs en grönplan.  

Kommentar: Det finns förhållandevis stora ytor i Flen som omfattas av parker och grönområden. Inga 
ytterligare områden för parker pekas därför ut i planförslaget än de som finns idag som 
också har stora förutsättningar att utvecklas. Det är nära till strövområden från alla delar av 
staden och ett tätortsnära kommunalt naturreservat håller på att bildas.  

För närvarande är en grönplan inte prioriterad men det kan komma att bli aktuellt att ta 
fram en sådan i kommande planering. Rekommendationerna till kapitel 3.1 Grönstruktur 
och parker kompletteras med att en grönplan kan bli aktuell att ta fram. 

Privatperson E 
Lite tankar kring ”fördjupad översiktsplan Flen” 

Det jag tycker fattas i kommunikationen om möjlighet till friluftliv är följande: 

Upprensning av Flensån, så att den blir farbar med kanot/kajak större delen av sträckan mellan 
Orrhammar-sjön och Gårdsjön. (även om man får bära under stora bron) Som det nu är växer träd 
och buskar så ån växer igen, och blir helt oanvändbar. Även vass växer där. Att man håller efter sly 
som gör att grönytor växer igen.  

För flera år sedan rensades ute vid Orrö, längs grönområdet nedanför Solbacksvägen mot sjön, och 
längs sjökanten. Det håller nu åter på att växa igen. Slyn är flera meter höga. Att man rensar 
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sjökanter från vass så att sjöarna blir synlig, gäller nog alla sjöarna; Gårdsjön, Orrhammar-sjön, 
Bjuren och Taljasjön. Man kan då t ex anlägga gångstråk runt dem, och därmed utnyttja våra sjöars 
inbjudan till aktivt friluftsliv med promenader, och även möjlighet att komma ut på sjön med en liten 
båt. Många kanske tycker att Lida-rundan är för lång, och skulle uppskatta en kortare promenadväg 
runt någon av våra sjöar. Och alla bor ju inte vid Gårdsjön. Taljasjön är nära för dem som bor i 
Brogetorp. Bjuren, där det bor många, är i dag näst till oanvändbar pga igenväxt av vass. 

Orrhammar-sjön har mycket vass, som skulle underlätta utnyttjandet och det visuella om vassen togs 
bort. Vyn man ser när man kommer Orrögatan körande mot Solbacksvägen är bara en massiv vägg av 
vass.  

För flera år sedan var kommunen aktiv på området mellan villorna och T-korsningen 
Orrögatan/Solbacksvägen, ut mot sjön. Man jämnade till ytan och rensade och gallrade bland träden. 
Där finns en liten kulle med bord och bänkar. Sjön går upp i en liten ”vik”/dike mot Solbacksvägen. 
Där har jag föreslagit flera gånger att det kunde anläggas en enkel båtplats-angörning. Det bor många 
människor på Orrö, och det skulle nog uppskattas om det fanns möjlighet att ha båt för att utnyttja 
Orrhammaren. Boende på söder har ju Gårdsjön, och varför inte erbjuda boende på norr samma 
förutsättningar? Början till båthamn finns alltså redan i detta dike. 

Området på båda sidor om vägen ut mot Orröbadet är bara rena sumpmarken. 
Skulle en upprensning ske skulle man kunna se sjön även mot Lasaretts-sjön på väg ut mot badet. 
Vägen behöver nog också höjas där, för vid mycket regn går vattnet från båda sidorna över vägen. 

Kommentar: Vid rensning av vass är det viktigt att det görs på ett sätt som inte hotar värdefullt växt- 

och djurliv, särskilt i Flensån där det finns flera störningskänsliga och hotade arter. Men det 

är riktigt att det finns behov av att göra en viss rensning utmed vattendragen och frågan 

lämnas vidare till samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska kontor.  

4. Synpunkter som beaktas kopplade till  
Människorna i Flen kap. 4 

Barn- och utbildningsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslaget men vill poängtera att det är av yttersta vikt att invänta beslut om den 
framtida skolstrukturen innan man går vidare med några förändringar av befintliga lokaler kopplad 
till skol- och förskoleverksamhet. Även då Förslag till ny skolstruktur för Flens kommunala förskolor, 
grundskolor och fritidshem inte ingår i listan över utredningar som legat till grund för förslaget 
hoppas vi att den tagits i beaktning och fortsätter tas i beaktning i kommande planeringsarbete. 

Kommentar: Skolstrukturutredningen har tagits i beaktning vid upprättande av planförslaget. 
Plankartan har reviderats så att Lötenskolan, Söderskolan och Nybbleskolan omfattas av 
”utredningsområde” med anledning av att det finns beslut på att det ska finnas en skola för 
årskurserna F-6. Det finns ännu inte beslutat var denna skola ska finnas.  

Socialnämnden 
I övrigt vill socialnämnden påtala att när det gäller integration (4.2.3) så har även Arbetsförmedlingen 
ansvar för nyanlända.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras i kapitlet 4.2.3 Integration som beskriver 
Arbetsförmedlingens ansvar.  
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Socialdemokraterna 
Integration – ett bostadspolitiskt program behövs för att integration är en viktig fråga. Salstaområdet 
borde ses över. 

Kommentar: I kommunens strategiska plan för 2014-2017 är ett av målen Attraktiva och trygga 
boende- och livsmiljöer, vilket bland annat innebär bättre anpassning av lägenhetsutbudet 
till olika gruppers behov inom kommunens bostadsbolag. Det finns även ett beslut i 
Kommunstyrelsen att ett förslag till bostadspolitiskt program ska tas fram.  

Privatperson - B 
4. Människorna i Flen 
Här vill jag särskilt beröra befolkningsstrukturen och behovet av bostäder. För närvarande har Flen en 
överrepresentation av barn och ungdomar och pensionärer och en underrepresentation av personer 
i arbetsför ålder. Detta visar att vi har en låg inflyttning av barnfamiljer i aktiv ålder och att invånarna 
bor kvar när de når pensionsålder eller flyttar hit på äldre dar eftersom man t.ex. har ett fritidshus i 
Flen. Trenden med en ökande andel pensionärer antas bestå vilket ökar behovet av bostäder 
anpassade för dessa personer. 

Här finns anledning att beröra den bostadspolitik som förts under många år i kommunen och dess 
bostadsbolag. Flens tätort har bara en aktör med ett betydande innehav av hyreslägenheter och det 
är Flens Bostad. Bostadsbolaget äger i storleksordningen 1 700 hyreslägenheter i hela kommunen 
varav den dominerande delen i finns i tätorten. Enligt uppgift äger man ca 80% av alla 
hyreslägenheter i tätorten. Mitt bolag äger ca 125 och Möller & Partner ungefär lika många. Som 
tidigare nämnts har bostadsbolaget underlåtit att renovera beståndet till den standard som svarar 
mot nutidens krav. Det är särskilt anmärkningsvärt som beståndet till så stor del består av fastigheter 
ur miljonprogrammet på 60- och 70-talen. Kritik har framförts, inte minst av Hyresgästföreningen, 
men inte mycket har hänt. Bostadsbolaget har rivit några fastigheter och även sålt ett mindre antal. 
Problemet med försäljningarna har dock varit att man sålt dåliga fastigheter vilket lockat små aktörer 
med begränsad finansiell styrka. 

Flen skulle behöva en eller ett par seriösa aktörer med ett långsiktigt intresse att förvalta attraktiva 
bostäder gärna med inslag av vård- och äldreboende. Sedan några år tillbaka finns ett antal sådana 
bolag som ägs av våra stora pensionsfonder med AP-fonderna i spetsen. Nedan följer några exempel: 

Hemsö, www.hemso.se. Har fastigheter för 22 mdr. I vårt när01måde finns de i Nyköping, Eskilstuna, 
Strängnäs, Finspång och Norrköping. Ägs av 3:e AP-fonden. 

Rikshem, www.Iikshem.se. Har fastigheter för drygt 20 mdr. Ägs av 4:e AP-fonden och AMF. I vårt 
område finns Rikshem i Norrköping, Nyköping och Södertälje. 

Willhem, www.willhem.se. Har fastigheter för ca 13 mdr. Ägs av l :a AP-fonden. I vårt närområde har 
man fastigheter i Linköping. 

Lönnbacken, www.lonnfast.se. Har fastigheter för ca. 3,5 mdr. Ägs av Alecta, Al Pension och Kyrkans 
Pensionskassa. Har fastigheter i bl. a. Västerås, Västervik och Vintrosa. Inriktade på äldreboende och 
samhällsfastigheter. 

Om Flens Bostad säljer hälften av sina bostadsfastigheter till ett eller flera av dessa bolag så blir man 
ungefär hälften så stort som KF AB i Katrineholm, vilket skulle vara en mera rimlig storlek. 
Katrineholm har ungefär dubbelt så många invånare som Flen. Man bör sälja de bästa delarna av 
beståndet, bl. a. kvarterat Smedjan. Det är nödvändigt för att ovanstående bolag ska vara 
intresserade. Man undviker samtidigt oseriösa intressenter med brist på kapital. 
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Därefter skulle bostadsbolaget göra en ordentlig genomgång av det kvarvarande beståndet och lägga 
upp en renoveringsplan där det kapital som frigjorts genom försäljningen kommer till användning. 

Här förtjänar särskilt att uppmärksammas det som skrivs i avsnittet 4.4 Omsorg och stöd. Vi behöver 
bygga ut olika former av boende för äldre inom Flens tätort. Detta kan ske både i kommunens regi 
(bostadsbolaget) och av privata aktörer. Vi håller för egen del på och undersöker förutsättningar att 
köpa och renovera fastigheten Vårlöken 7 (Hultvägen l) och konvertera den till Trygghetsboende. 
Även i bostadsbolagets bestånd borde flera fastigheter passa for renovering och ombyggnation till 
olika former av boende för äldre. Hemgården i Malmköping är ett bra exempel utanför tätorten. 
Flera av aktörerna ovan är säkert också intresserade av att bygga eller förvärva senior- och 
vårdboende. Det nybyggda Slottsängen skulle passa bra for t.ex. Lönnbacken. 

Eftersom det är svårt att i dag få lönsamhet i produktion av nya hus inkl. villor så är det viktigt att 
skapa boenden till de äldre invånarna vill flytta. Särskilt viktigt är det att förmå äldre villaägare att 
sälja eftersom inflyttande unga familjer i första hand efterfrågar villor. Men de åtgärder som jag 
beskrivit skulle vi kunna få igång en nödvändig kedja av om- och inflyttning i Flen. 

För att få Flens Bostad att bli aktiv i denna process krävs ett nytt ägardirektiv. Det nuvarande är 
alltför "brett". Det går inte att utvärdera verksamheten efter direktivet eftersom "allt är tillåtet". 
Avkastningskravet, som enligt nuvarande lagstiftning skall vara marknadsmässigt, är satt till 2 %. Det 
är sannolikt olagligt och sätter ingen press på bolag att skärpa upp sin verksamhet. Styrelsen består 
enbart av lokala politiker med ingen eller mycket begränsad erfarenhet av fastighetsförvaltning. Ett 
antal ledamöter borde bytas ut mot personer med fastighetskompetens. Ovan beskrivna åtgärder 
borde ingå i ett reviderat ägardirektiv. 

Kommentar: Ägarförhållanden, underhåll och liknande frågor hanteras inte i översiktsplaner. I kapitel 
4.4 Omsorg och stöd förtydligas vikten av att det ska finnas olika typer av boenden för olika 
behov. 

5. Synpunkter som beaktats kopplade till  
Funktioner i staden – kommunikation och teknik kap. 5 

Länsstyrelsen 
Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen anser att det är bra att beredskap finns för ett eventuellt återupptagande av 
persontrafiken på den södra delen av TGOJ-banan, trots att detta inte är aktuellt inom överskådlig 
framtid.  

Bebyggelsestuktur m.m. 
Trafikverket har i sitt yttrande framfört synpunkter på trafikförsörjningen till de planerade 
verksamhetsområdena söder och öster om framtida förbifart. Länsstyrelsen ställer sig bakom 
Trafikverkets yttrande.  

Kommentar: se kommentar i kapitel 2 till Trafikverkets yttrande - Etablering av nya bostads- och 
verksamhetsområden. 

Energiförsörjning och energihushållning 
I planen beskrivs att vid lokalisering och utformning av ny bebyggelse ska energieffektivisering och 
användandet av förnybar energi främjas. På vilket sätt detta ska ske kan med fördel framgå av 
beskrivningen. Till exempel bör förutsättningar för att ansluta de nya bostäder som planeras till 
fjärrvärme beskrivas. 
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Kommentar: Rubriken på kapitel 5.3  har ändrats till Energi och kompletterats med att det utifrån 
kommunens strategiska plan 2014-2017 ska ske en revidering av energiplanen. I rekom-
mendationerna har följande mening lagts till: Hänsyn ska även tas till lokalklimatet vilket 
innebär att ny bebyggelse så långt det är möjligt placeras i gynnsamma lägen utifrån sol- 
och vindförhållanden samt undvika låglänta platser där det lätt blir dimma och fukt.  

 
Kommunen har gjort vissa lättnader vid bygglovprövning av solfångare och solceller som ett 
led i att uppmuntra till användningen av solenergi.  

 
Kapitel 5.3.1 Fjärrvärme har utökats med beskrivning av fjärrvärmenätets kapacitet i Flen 
och möjligheten att ansluta ny och befintlig bebyggelse till fjärrvärme.  

 
Tillgänglighet 
Det är bra att satsningar på cykelbanor föreslås för att bättre binda ihop staden och öka 
tillgängligheten med cykel. 

Trafikverket 
Järnväg 
Flens bangård 
Av planen framgår att plattformen vid spår fyra på Flens bangård bör permanentas. Här kan vi 
informera om att arbete pågår med att ta fram en funktionsutredning för plattformen. I 
funktionsutredningen studeras aktuella åtgärder samt åtgärdernas konsekvenser för tågtrafiken. 

Korsningen Västra stambanan/Variagatan 
Önslemål finns om att bygga om korsningen Västra stambanan/Variagatan till en planskild korning. 
Trafikverket välkomnar en dialog kring detta. Medel finns emellertid inte avsatta i gällande 
investeringsplan för åtgärden.  

Sala-Oxelösundsbanan 
Trafikverket anser att det inom överskådlig framtid inte är aktuellt med persontrafik på Sala-
Oxelösundsbanan. Om detta aktualiseras i framtiden kommer det att kräva stora investeringsinsatser 
utmed spåret, där plattformar (perronger) utgör en del. Vilka brister som behöver åtgärdas kommer 
då att studeras i en åtgärdsvalsstudie. 

Statligt vägnät 
Väg 55, Förbifart Flen 
En vägutredning finns framtagen för objektet, där alternativa sträckningar för en förbifart har 
studerats. Nästa steg i processen är att Trafikverket ska ta ställning till vilket av alternativen som ska 
detaljstuderas i en vägplan. Ett ställningstagande aktualiseras emellertid inte förrän objektet finns 
med som en namnsatt åtgärd i länsplanen. 

Gång- och cykelvägar 
Planen framhåller vikten av att ha ett sammanhängande, tydligt och trafikmässigt säkert cykelnät i 
staden. Detta överensstämmer med den prioritrering som Regionförbundet Sörmland föreslår i 
cykelstrategin för länet, där man i första hand rekommenderar att åtgärda felande länkar i befintligt 
gång- och cykelnät inom tätort. Inom Flens Kommun är två starka cykelstråk utpekade och 
prioriterade, Flen-Hälleforsnäs och Flen-Malmköping. Här krävs emellertid medfinansiering på 50 % 
från kommunen om kommunen ska få medel från länsplanen. För övriga åtgärder på det kommunala 
gång- och cykelvägnätet finns möjlighet att ansöka om 50 % bidrag från länsplanen, där åtgärder 
inom tätort prioriteras enligt ovan. 



26 
 

Kommentar: Planbeskrivning kompletteras under kapitel 5.1.5 Gång och cykelvägar med 
upplysningar om de starka stråk som berör Flens kommun.  

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Tillgänglighet är en viktig aspekt i dagens stadsplanering. Hållplatserna som ägs av kommunen har, 
enligt översiktsplanen, en blandad standard där endast de hållplatser med flest av- och påstigande är 
tillgänglighatsanpassade. I avsnittet som anger rekommendationer för busstrafiken ser vi gärna att 
kommunen har som mål att en större del av hållplatserna i framtiden ska vara 
tillgänglighetsanpassade. Översiktsplanen bör även ta hänsyn till tillgängligheten till och från 
hållplatsen och redogöra för eventuella åtgärder.  

Möjligheten till intermodala resor, även kallat kombiresor, blir allt mer viktiga för dagens resenärer. 
Några utvecklingsmöjligheter gällande intermodala resor saknas i översiktsplanen. Exempelvis kan 
pendlarparkeringar vara ett bra alternativ i områden med lågfrekvent kollektivtrafik. Likaså kan 
attraktiva och säkra cykelparkeringar vid viktiga kollektivtrafiknoder öka möjligheten till intermodala 
resor mellan färdmedlen cykel-buss och cykel-tåg. Cykelparkeringar kan vara aktuellt vid 
busshållsplatser med stort antal på- och avstigande samt vid järnvägsstationen. Därtill bör 
kapaciteten på de befintliga pendlarparkeringarna vid stationsområdet ses över. 

Översiktsplanen bör fastställa mål och visioner för kollektivtrafiken i kommunen och hur denna ska 
utvecklas. Ett exempel är att ange mål/vision för kollektivtrafikens marknadsandel eller önskvärd 
ökning av kollektivtrafikresenärer. 

Kommentar: Tillgängligheten är en viktig fråga. 2006 togs en tillgänglighetsplan med åtgärder fram 
för Flen och Malmköping. Där ingick bland annat gångstråk som delvis sammanfaller med 
vägar till och från busshållsplatser och de utpekade åtgärderna utförs nu stegvis.  
 
Planbeskrivningen kompletteras under kapitel 5.1.2 Vägar med underrubrik Busstrafik ” För 
personer med funktionsnedsättningar är det viktigt med åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten av hållplatserna och att kommunen har som mål att alla hållplatser på sikt 
blir helt tillgänglighetsanpassade. Detta tillgänglighetsarbete bör göras utifrån Trafikverkets 
rekommendationer (Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning – 
Trafikverket, 2010).” 

Vattenfall 
För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfalls ledningar gäller att dessa skall 
placeras så att drift- och underhållsarbete för ledningen inte försvåras. 

Då arbete planeras vid luftledningar eller markkabel skall Vattenfall alltid kontaktas. Man får inte 
ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, t.ex. schaktning eller sprängning invid befintlig lednings 
närområde som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på 
person eller egendom. 

En eventuell ombyggnad eller flytt av luftledning eller markkabel utförs av Vattenfall men bekostas 
av exploatör. Vid behov av ombyggnad av linjekoncessionspliktig ledning skall det beaktas att ny 
nätkoncession kan behövas sökas.  

För alla ärenden gäller att de skall prövas vid varje enskilt fall. I vissa fall medför det en enkel 
prövning och i vissa fall en mer djupgående prövning. Inom 25 meter från allmän kraftledning i luft 
och 5 meter från allmän kraftledning i mark ska samråd ske med ledningsägare. Statens energiverk 
anger ett skyddsavstånd på upp till 10 meter för befintlig och planerad bebyggelse. Inom 200 meter 
från luftledningar ska hänsyn tas till möjligheten att genomföra flygburen besiktning med helikopter.  
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Kommentar: Ett nytt kapitel, 5.3.4 Elnät, har lagts till under kapitel 5 Funktioner i staden – 
Kommunikation och teknik. Där beskrivs vilka ledningstyper som finns inom planområdet 
och hur man ska agera i samband med arbeten eller planering i närheten av ledningar. 

Barn- och utbildningsnämnden 
När skolstrukturen väl är fastslagen kan det även bli lämpligt att se över barns och ungdomars väg till 
eventuellt nya skolokaler och hur det påverkar stadsplaneringen. Utifrån förslaget kan vi redan nu 
ställa oss positiva till planen på att göra om järnvägskorsningen Variagatan/Salstagatan till en 
planskild korsning. Detta för att det kan leda till ökad trafiksäkerhet för bland annat barn- och 
ungdomar som passerar där på väg till olika skolaktiviter.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats under kapitel 4.3.1 Skola med ” Säkra skolvägar 
utgör en viktig del i stadsplaneringen. När skolstrukturen är fastslagen är det därför lämpligt 
att se över barns och ungdomars väg till skollokalerna.”   

Socialdemokraterna 
Kommunen bör se över vägar för tung trafik genom centrum, finns det andra alternativ? 

Järnvägsövergången via Variagatan – Plankorsningen vid Salstagatan – Variagatan behöver lösas så 
att det blir en planfri korsning. Kan ett alternativ vara att ordna så att vägen mot Stenhammar och 
grusvägen mot Slottskogen beläggs så att man kan cykla runt till Hammarvallen. 

Gång och cykelvägar – utveckla en cykelplan. Viktigt att ta med cykel- och gångvägar i framtiden så 
att de binder ihop Flen. 

Väg som binder ihop Talja och Brogetorp är det rimligt? Cykelväg mellan Brogetorp och Flensby är 
viktigt. Det underlättar för att binda samman norr och söder samt gynnar de som vill cykla till 
tillexempel Bilprovningen. Det kanske ökar andelen cyklister när man slipper cykla vid stora vägen.  

Vatten och avlopp – viktigt att göra en detaljplanering över avlopp samt saneringsplan.  

Energihushållning och energieffektivisering – viktigt att även byggnadssätt och byggmaterial är 
förnyelsebart. 

Kommentar: Den framtida förbifarten som är planerad öster om Bjuren skulle innebära att tung 
trafik leds om utanför centrum. Det är dock osäkert när förbifarten kommer byggas.  

 En planskild korsning har varit ett önskemål från kommunens sida i flera år. Vägen mot 
Stenhammar är ett säkrare alternativ, men bedöms vara en för lång omväg för att vara att 
betraktas som en alternativ väg.  

Gång- och cykelvägar, se nedanstående kommentar till Miljöpartiet. 

Kommunen håller på att ta fram en VA-plan som omfattar hur vatten och 
avloppsförsörjningen ska lösas i hela kommunen. Planen ska omfatta hur vatten och 
avloppsfrågan ska lösas både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. I rekommendationerna för vatten och avlopp framhävs också 
vikten av att ta fram en saneringsplan. 

Byggnadssätt och byggmaterial är inget kommunen kan reglera i översiktsplan eller 
detaljplan.  
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Miljöpartiet 
En fundamental del i förslaget är baserad på förbifart Flen. Utredningen bakom detta förslag är vi 
emot och anser att det bör genomföras en ny utredning där nuvarande sträckning är 
huvudalternativet. Vi hänvisar till samrådsyttrande 2006-05-17.  

Att den nya vägdragningen skulle bidra till bättre miljö som framförs på sid 61 att kommunen skulle 
hävdat i ett remisvar, tror vi inte på. Det bygger säkert på vägutredningen där förorenande utsläpp 
som hamnade en bit utanför tät bebyggelse plötsligt inte räknades. Påminner om tankarna bakom 
höga skorstenar. Det behövs en riktig miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget ger ökad 
resursförbrukning och strider därmed mot kommunens egen miljöpolicy. 

Gång och cykelvägar (GC-vägar)? 
Har eller skall inget hända? I underlaget saknas Regionens Cykelstrategi för Sörmland och vart tog det 
särskilda uppdraget i budget 2011 vägen? 

Fokusera på Flens strategiska läge med järnvägskors. 
Järnvägen ger energieffektivaste transport både för människor och gods. Flen har ett strategiskt bra 
läge med järnvägskorsning mitt i kommunen och tätorterna huvudsakligen längs båda järnvägarna. Vi 
vill utnyttja detta läge och satsa på järnvägen. Vi tror mycket på att persontrafik kommer att 
etableras på TGOJ-banan. Men det duger inte med bara tveksamma ekonomiska beräkningar utan en 
riktig MKB behövs också. Men också en ny modern inriktning på transportinfrastrukturen med 
energisnåla godstranporter för överföring av transporter till järnväg. En projektering för sådan 
omställning är nödvändig. För näringslivsutvecklingen är möjligheten till energieffektiva transporter 
strategiskt mycket viktig. Transporter kräver självklart energi. Energi kommer lika självklart att ha 
betydande ekonomisk kostnad och då i synnerhet energi för transporter. Det måste ingå i 
planeringsprocessen hur en bra logistiklösning kan förverkligas. 

Kommentar: Förbifart Flen 
Det är Trafikverket som ansvarar för riksvägarna och därmed även att ta fram 
miljökonsekvensbeskrivning i samband med nya vägprojekt. Kommunen fick tillfälle 2006 
att lämna remissvar på vägutredningen för förbifart Flen.  Kommunen bedömde då att 
totalt sett bidrar en ny vägdragning utanför Flen till en bättre miljö. I fördjupningen av 
översiktsplan görs ingen analys av denna bedömning. 

 Gång och cykelvägar  
Regionförbundet Sörmland har tagit fram en cykelstrategi där två så kallade starka stråk 
som berör Flens kommun redovisas. Det är sträckan Flen - Hälleforsnäs och Flen – 
Malmköping. Det utpekade stråket mellan Flen och Malmköping är delvis under utbyggnad i 
samband med ny väg för riksväg 55 på sträckningen Yxtatorpet-Malmköping. Tekniska 
nämnden har i december 2011 yttrat sig till kommunstyrelsen angående att ta fram en 
plan- för gång- och cykelvägar i kommunen, men beslut har ännu inte fattats. Delar av 
uppdraget är hanterat i den fördjupningen av översiktsplanen, i och med att nuvarande 
gång- och cykelvägar i tätorten har redovisats och prioriterade nya sträckor pekats ut.  
 
Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt 5.1.5 Gång och cykelvägar med upplysningar 
om de starka stråk som berör Flens kommun. Cykelstrategin läggs även till som underlag till 
fördjupningen. Rekommendationerna i detta avsnitt kompletteras med ”En plan för gång- 
och cykelvägar behöver tas fram med utgångspunkt från regional cykelstrategi för 
Sörmland. Planen skall vara kommuntäckande och behandla cykelvägar mellan tätorterna 
samt viktiga gång- och cykelförbindelser inom tätorterna.” 
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 Järnvägen: Flen har ett strategiskt läge som järnvägsknut precis som miljöpartiet 
framhåller. I rekommendationerna till kapitel 5.1.1 Järnväg har beskrivits att en ny 
plattform längs järnvägen Eskilstuna–Oxelösund kan komma att byggas. För att förtydliga 
att detta är av stor vikt för kommunen har följande text lagts till: Denna bör placeras i 
anslutningen till järnvägskorsningen för att sträckan till järnvägsstationen ska bli så kort 
som möjligt. En satsning på persontrafik på TGOJ-banan på hela sträckan Eskilstuna-Flen- 
Nyköping är ett mål som kommunen i samverkan med övriga sörmlandskommuner aktivt 
behöver arbeta för att få till stånd.  

Skiringe samfällighetsförening 
Samfälligheten har ju sedan länge jobbat för GC-väg utmed N Kungsgatan till vår samfällighet. 
Efter kommunfullmäktiges beslut 2011-09-29 § 107 KS/2009:150 312 trodde vi att det var klart och vi 
äntligen skulle få rimliga förhållanden för transporter till och från tätorten. Vi vill betona att det är 
många som går och cyklar den vägen och utsätts för stor risk. Många som använder vägsträckningen 
är barn, barn i vagn, skolungdomar och även äldre. Bara genom att GC-trafikanterna nu tvingas korsa 
vägbanan två gånger i onödan bidrar till stor riskökning.  
Men till vår förvåning hittar vi inget om detta i förslaget. Vi kräver, helt enkelt återigen, att vägen till 
Skiringevägen kompletteras med GC-väg. 

Vi har också frågetecken angående åtkomsten av fibernätet. Samfällighetens sekreterare har därför 
ställt frågan till kommunen om detta. Efter rekommendationer ställdes frågan via kommunens 
synpunktssystem, då detta skulle säkerställa svar. Men svaret bestod endast av ärendenummer och 
sedan har inget hörts. 

Kommentar: En gång- och cykelväg till Skiringe utmed väg 681 finns med i planförslagets text och 
anses kunna anläggas inom en snar framtid. Detta har förtydligats på kartorna i 
revideringen.  

Angående fibernätet har en förstudie gjorts under 2013. Kommunstyrelsen fattade 2014-
05-05 ett inriktningsbeslut om att kommunen ska bygga ut bredband i egen regi, med start 
under 2014. Fortsatt finansiering och tidsplan ska tas i samband med strategisk plan 2015-
2018. 

Privatperson C 
Variaövergången: sid 59 och 60 (Enda stycket i hela utredningen där jag funnit skrivfel) Man hänvisar 
till en drygt 20 år gammal förstudie där dåvarande Vägverket rekommenderade vägbro ur både 
ekonomisk och trafikteknisk synpunkt. Sedan dess har ju Salstagatan "förträngts" och den tunga 
trafiken där har i stort sett försvunnit! Teknik och kostnader för tunnelbyggande har också ändrats. 
Jag hoppas att kommunen kämpar för tunnel. En vägbro vore förödande för bef. bebyggelse och för 
den vackra naturen med "Stenhammarentrén" 

Kommentar: Även om en vägbro rekommenderades i ovan nämnda förstudie så är det många 
fördelar med en vägtunnel inte minst beträffande påverkan på natur och stadsbild. En 
planskild korsning kommer att behöva utredas på nytt där alla aspekter vägs in innan beslut 
tas om utförande. 

6. Synpunkter som beaktats kopplade till  
Riskfaktorer i Flen kap. 6 

Länsstyrelsen 
Hälsa och säkerhet 
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Länsstyrelsen bedömer att problematiken med farligt gods bör beaktas. Inom ett avstånd på 150 m 
till en transportled för farligt gods ska en riskanalys genomföras. Innan detaljplanering bör dessa 
genomföras och ligga till grund som en planeringsförutsättning.  

Trafikverket framför i sitt yttrande synpunkter när det gäller buller och skyddsavstånd utmed järnväg 
och statliga vägar. Länsstyrelsen ställer sig bakom dessa synpunkter. Det bör framgå av 
fördjupningen hur kommunen avser att hantera bullerfrågorna.  

Förorenade områden som bör beaktas vid detaljplaneläggning har redovisats i fördjupningen. 

Förändrat klimat 
Länsstyrelsen har med hjälp av SMHI tagit fram ett planeringsunderlag i syfte att underlätta arbetet 
med klimatanpassning inom fysisk planering. Rapporten kommer att publiceras inom kort. Baserat på 
mätningar vid meteorologiska stationer har extrem korttidsnederbörd beräknats för flera olika 
återkomsttider och varaktigheter. Extrem korttidsnederbörd förväntas bli vanligare och kraftigare 
som följd av de klimatförändringar som är troliga under detta sekel. Resultat från klimatmodeller 
pekar på 20-25% ökad volym för korttidsnederbörd. I utredningen finns kartunderlag för Flens tätort 
där möjliga flödesvägar och ytavrinning samt lågpunkter där vatten kan ansamlas. 

Kommentar: En separat risk- och sårbarhetsanalys kommer att tas fram, som ska redovisa 
övergripande rekommendationer, riktvärden och miljökvalitetsnormer för riskfaktorerna 
farligt gods, väg- och järnvägsbuller, förorenad mark, skyddsavstånd, radon, 
översvämningar, skred m.m. Planförslaget har förtydligats under kapitel 6.7 Farligt gods. 

 Utifrån Länsstyrelsens planeringsunderlag om extrem korttidsnederbörd har en ny del 
skrivits i kapitlet om riskfaktorer i Flen i planhandlingen (Skyfall, kap. 6.2.2).  

Trafikverket 
Buller 
I samband med nybyggnation anser Trafikverket att gällande riktvärden för trafikbuller ska 
efterlevas. Spridning av buller utmed väg respektive järnväg beror på hur omgivningen ser ut och bör 
studeras utifrån de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet.  

Trafikverkets uppfattning är att tillämpning av avsteg från riktvärdena endast är motiverat om en 
exploatering leder till transporteffektivitet, d.v.s. vid förtätning av områden, där bil inte ska behövas 
för att ta sig till jobbet, handla, nå barnomsorg, sjukvård och nöjen etc. I de fall avsteg från 
riktvärdena tillämpas ska det vara väl motiverat och sammantaget bidra till miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. 

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande i detta kapitel. 

Skyddsavstånd utmed järnväg och statliga vägar 
Skyddsområden längs järnväg 
Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från närmaste 
spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av tåg och ger utrymme 
vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Skyddsavståndet ska inte enbart 
tillämpas vid nybyggnad, utan även ligga till grund för bedömning om lämplig verksamhet vid ändrad 
användning av befintlig byggnad.  

Risker med farligt gods bör beaktas inom ett område på 150 meter från järnvägen. Här kan särskilda 
analyser behövas för att utreda om framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till järnvägen. Inom 
150 meter från järnvägen är det också svårt att utan skyddsåtgärder klara gällande riktlinjer för 
trafikbuller.  
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Tillståndspliktig zon utefter det allmänna vägnätet 
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på trafiksäkerheten 
ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria avståndet (47§ väglagen). 
Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. 
Utmed de flesta större vägar har zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. I Flens kommun gäller 
utökad tillståndspliktig zon utmed vägarna 55 och 57, där zonen sträcker sig 30 meter från 
vägområdet. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. 

Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsens yttrande i detta kapitel. 

Miljöpartiet 
Översvämningskartering. Vi får väl lita på liggande utredning, men viss tveksamhet ger den ändå 
grund för osäkerhet exempelvis att järnvägen samt Norra Kungsvägen agerar som ett överfall (Figur 
6.3 – Översvämningskartering Flen, 100-årsflöde i Flensån, vattennivåer och utbredning 2011-02-04 
Sweco Environment AB). 

Riskfaktorer i Flen (sid 70). Här saknas den risk- och såbarhetsanalys som skall beaktas när 
kommunen vid varje mandat period fastställer en plan enligt Lag 2006:544. Ännu har inte något 
sådant ärende behandlats av KF. 

Infrastruktur. Skall inte elektronisk kommunikation (fiberbredband) och fjärrvärme, samt VA-nät 
finnas med i en ÖP? 

Kommentar: De fakta som framgår av översvämningskarteringen som miljöpartiet hänvisar till 
kommer att behandlas i kommande risk- och sårbarhetsanalys. Se kommentar till 
länsstyrelsens yttrande i detta kapitel. 
 

7. Synpunkter som beaktats kopplade till  
Konsekvenser på miljön kap. 7 

Länsstyrelsen 
Miljömål 
Miljökvalitetsmålen kan användas för att beskriva läget idag och vilka åtgärder som är angelägna för 
att öka förutsättningarna att nå målen. Målen används som verktyg i utvärdering vilket är bra i sig, 
men de kan också användas i en behovsanalys som förklarar planens inriktning. I Boverkets rapport 
Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktliga planering” finns exempel på hur några kommuner 
integrerat målen i planen.  

Kulturmiljö kan användas som en indikator för att bedöma hur väl planen lyckas uppfylla målet om 
en god hållbar utveckling. På nationell nivå har antikvarisk kompetens, byggnadsminnen, planering 
kulturmiljö, q-märkt och rivningsförbud lyfts fram som indikatorer för miljömålet ”God bebyggd 
miljö”.  

Kommentar: I planförslaget har rekommendationerna i kapitel 2.5 Stadens kulturmiljöer utökats med 
tydligare riktlinjer om hur hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse vid ny- och tillbyggnader. 
Där står också att fler områden och värdefulla byggnader än idag behöver skyddas i 
detaljplan, vilket skulle ha positiv inverkan på flera av indikatorerna som nämns. 

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen anser att beskrivningen tydligare bör ta upp och problematisera de 
markanvändningskonflikter som finns i planförslaget. Alternativ 1 där Slottsskogen ingår bedöms ha 
små negativa konsekvenser för naturmiljön. Länsstyrelsen ifrågasätter denna bedömning och anser 
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att beskrivningen bör kompletteras. Skogsområdet kommer att fragmenteras vid exploateringen och 
konsekvenser för djur- och växtliv behöver beskrivas. Till detta kommer andra negativa 
påverkansfaktorer som biltrafik, större andel hårdgjord yta, påverkan på ljud- och ljusmiljö, frågor om 
vattenförsörjning m.m. 

Länsstyrelsen delar slutsatsen att vissa kulturvärden kan komma att försvagas och stadsbilden 
påverkas negativt om inte den nya bebyggelsen anpassas efter kulturvärdena. Bra underlag i form av 
t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar kan behövas inför detaljplaneläggning.  

Kommentar: I rekommendationerna till kapitel 2.3.9 Slottsskogen förtydligas att i samband med 
detaljplaneläggning av Slottsskogen ska hänsyn tas till Nybbleskogens naturreservat och 
utformas så att reservatet inte avskiljs från skogsområdena.  

Miljömålsbedömning 
I miljökonsekvensbeskrivningen finns en utvärdering av planens bidrag till möjligheten att nå 
miljökvalitetsmålen. Planförslaget medför enligt analysen negativ påverkan på Myllrande våtmarker 
men neutral påverkan på Ett rikt växt- och djurliv. Påverkan på trumgräshoppan är en viktig 
anledning till att påverkan bedöms som negativ för Myllrande våtmarker. Påverkan på 
trumgräshoppan hör dock bättre under Ett rikt växt- och djurliv eftersom trumgräshoppan inte 
förekommer på myrar. Målet Ett rikt växt- och djurliv behöver en egen bedömning som inkluderar 
påverkan av utbyggnad av förbifarten och byggandet av Slottsskogen. Även utbyggnaden av 
strandpromenaden längs Flensån bör vägas in här. Strandpromenaden bör även tas upp under 
miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Med det omfattande utpekandet av urbana strandzoner, 
inte minst när det gäller planen för Flensån, ifrågasätter Länsstyrelsen bedömningen för Levande 
sjöar och vattendrag. Den sammanvägda bedömningen här bör enligt Länsstyrelsen vara negativ 
påverkan. I sammanfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs också den samlade 
påverkan på naturmiljön som negativ.  

Påverkan på begränsad klimatpåverkan bedöms som neutral. Mindre satsningar på gång- och 
cykelväg m.m. bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på målet. Här bör dock nämnas att planen 
kan bidra till ökad trafik p.g.a. etablering av nya bostadsområden i ytterområdena. Eventuellt bör 
påverkan på detta mål bedömas som negativ.  

Kommentar: Trumgräshoppans påverkan på miljökvalitetsmålen har i miljökonsekvensbeskrivningen 
flyttats till avsnittet Ett rikt växt- och djurliv. Även konsekvenser av ny bebyggelse och 
förbifarten samt strandnära bebyggelse har lagts till i bedömningen. Det har gjort att den 
sammantagna bedömningen för Ett rikt växt- och djurliv blir negativ, medan 
konsekvenserna för Myllrande våtmarker blir neutral, se kapitel 7.3 Planens bidrag till 
miljömålsuppfyllelse.  

Texten ”I samband med framtida detaljplanearbete kan även trumgräshoppans utbredning 
behöva studeras ytterligare och eventuellt kompletteras med en insektsinventering” i 
kapitel 2.3.9 Slottsskogen flyttas från beskrivningen av naturvärden till 
rekommendationerna för att förtydliga att trumgräshoppan ska skyddas i möjligast mån.   

Kapitlet om Flensån har arbetats om, se kommentar till Länsstyrelsen i kapitel 3. Synpunkter 
som beaktas kopplade till Den gröna och blå staden kap. 3.  

Sörmlands museum 
Skrivningen i stycket 7.7.2 (sid77) är svårbegriplig och otydlig: 
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”Detta tillsammans med planförslagets ställningstagande att ”inom områden som säkerställer de 
skyddade värden”, bedöms få små positiva konsekvenser för den fortsatta utvecklingen av Flen som 
tätort” 

-Vad menar man med ”små positiva”? Meningen och efterföljande meningar i stycket kan tolkas som 
att Översiktsplanens ”viljeriktning” att peka ut kulturmiljöer snarast kommer att stå i konflikt med ny 
bebyggelse och att de positiva sidorna med att hävda kulturvärden egentligen är små.  

Skrivningen är möjligen felaktig och stämmer inte med Översiktsplanens kulturhistoriska 
rekommendationer (sid. 36). 

Kommentar: Stycket har formulerats om och förtydligats:  
”Detta, tillsammans med planförslagets ställningstagande att inom områden som inte redan 
är skyddade genom detaljplanebestämmelser behöver en ny detaljplan upprättas som 
säkerställer de skyddade värdena, bedöms medföra positiva konsekvenser för 
kulturmiljövärdena i den fortsatta utvecklingen av Flen som tätort.” 
Viljan att peka ut och skydda värdefulla kulturmiljöer behöver inte stå i konflikt med ny 
bebyggelse.  Syftet med att peka ut kulturmiljöer är snarare att se till att bevarandevärda 
miljöer inte ”råkar” byggas bort, utan att ny bebyggelse eller ombyggnad anpassas efter de 
karaktärsdrag man vill bevara. 
 

8. Synpunkter som redan anses behandlade i FÖP Flen eller är mer 
relevanta i annan kommunal planering eller verksamhet 

Länsstyrelsen 
Naturreservat 
Det tätortsnära naturreservatet Stenhammar bör omnämnas i planen, inte bara de två Natura 2000-
områden som ingår i reservatet.  

Kommentar: Stenhammar finns beskrivet i kapitel 3.4 

Vattenfall 
Vid framtagning av nya och reviderade detaljplaner skall följande gälla: 

 Ett L-område skall anges mitt över luftledning med en bredd på 20 meter på vardera sidan 
om ledningens yttersta fas. 

 Ett U-område skall anges mitt över en markkabel med minst 2 meter på vardera sidan om 
markkabelns yttersta faser.  

 För att bestämma U- eller L-områdets exakta läge skall inmätning av markkabels respektive 
luftlednings centrumlinje ske.  

 Byggnader som kräver grundläggning skall placeras på ett minsta avstånd av 5 meter till 
markkabelns närmsta fas. 

 Inom ett område med minst 2 meter på vardera sidan om markkabelns yttersta faser bör 
markanläggning t.ex. träd och buskar inte anläggas. 

 Inom kvartersmark skall U-område och L-område vara prickområde. Inom U- eller L-område 
får ingen anläggning placeras och ingen förändring av markanvändning eller marknivå 
utföras. 

 Inom område med detaljplan skall en luftledning uppfylla de krav som gäller enligt SS-EN 
50341 samt vara utförd i brottsäkert eller förstärkt utförande. Är inte luftledningen byggd i 
detta utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad. 

LUFTLEDNINGAR – A KLASS OCH B KLASS 
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För Vattenfalls befintliga luftledning ska ett avstånd om minst 20 meter horisontellt på vardera sidan 
om yttre fasledare hållas till planen eller att ledningen byggs om i ett klass A-utförande om ledningen 
är av B-klass inom detaljplanelagt område för att inrymmas inom planlagt område. 

Vattenfall vill också informera att höjd från mark vid maximitemperaturer till vår lägst belägna 
spänningsförande ledare skall vara minst 7 meter allt i enlighet med Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter. 

Om ledningen är av B-klass så får ingen luftledning högspänning befinna sig inom detaljplanen.  

Kommentar: Synpunkterna berör frågor som inte tas upp i den översiktliga planeringen men som 
kommer beaktas vid kommande detaljplanearbeten. 

Miljöpartiet 
VA-plan. På sidan 64 hävdas att kommunen håller på att ta fram en VA-plan. Den är nödvändig och 
skulle varit klar 2012. 

Dricksvatten (sid 64). Samtliga vattentäkter skall självklart ha skyddsområden inklusive vatten från 
Katrineholm. 

Energiplanen (sid 68) är inaktuell 2007-2010 och ingen handlingsplan togs fram. 

Uppgifterna om vindkraft (sid 69) är felaktiga och föråldrade. För över ett år sedan lämnade vi ett 
samrådsyttrande beträffande en mycket stor anläggning i kommunen.  

Kommentar: Dricksvatten: Inom planområdet finns inga vattentäkter. 

 Energiplan: I samband med kommunens strategiska plan 2014-2017 har Byggnads- miljö 
och räddningsnämnden fått uppdrag att revidera energiplanen. 

 Vindkraft: Den större vindkraftsanläggningen som Miljöpartiet lämnat samrådsyttrande om 
ligger i utkanten av Flens kommun, utanför planområdet. Inom planområdet bedöms 
endast vindkraft i mindre skala vara möjlig.  

Privatperson A 
Då ni gav medborgarna rätt att yttra sig om planeringen av Flen, bodde inte jag här! Men jag tycker 
att stadsplaneingen är mycket bra! Götgatan som gågata. Och nybyggnationer utan för stan + 
förbifart Flen. Men! Sveaparken är för tråkig! Vart är alla blomrabatter? Jag saknar rabatter med 
vårblommor i som vackra tulpaner och senare några rosor som blommar sommaren ut. Vad sägs om 
det? 

Varför inte stänga Drottninggatan från centrum och ner mot Götgatan och låta den stumpen bli 
gågata också? Egentligen kunde väl Kungsgatan i City, bli avstängd också! Vilken skön miljö, utan 
bilavgaser och buller! Går säkert att dra en ny bilväg över, runt Brogetorp! 

Flen är en fin stad, som ligger i vacker Sörmländsk natur! 

Dåligt skyltat i den här stan! Stenhammar står ingenstans utmed de större vägarna! Folk frågar efter 
vägen till Stenhammar alltför ofta!  

Så rondellen vid OkQ8 Statoil ser då tråkig ut! Borde få en ansiktslyftning + husen mitt i stan! Trist 
färg. 
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Hammarvallen, är den bara till för folk som hittar dit? Dåligt skyltat! Fler borde gå på dessa kuperade 
slingor! 

Hotellet mitt emot OkQ8 kan väl invandrare få bo i! Det förfaller! 

Kommentar: I fördjupningen av översiktsplan framgår i kap 3.1 Grönstruktur och parker hur stadens 
grönområden, parker och planteringar kan komma utvecklas och att det lämpligen sker i 
nära dialog med lokala aktörer. I översiktlig planering går man inte in på exakt utformning, 
som till exempel hur planteringar m.m. ska se ut. 

Att stänga av även Kungsgatan är inte trafikmässigt genomförbart eftersom den utgör den 
viktigaste bilvägsförbindelsen mellan norr och söder om järnvägen.  

Hotellet som åsyftas är i behov av underhåll och är för närvarande inte en lämplig 
boendemiljö. Den gällande detaljplanen anger hotell för fastigheten. Om hotellet ska 
byggas om till boende behöver frågan prövas i en detaljplan. 

Privatperson B 
l. Inledning 
Här konstateras att Flen ökat med 200 invånare de senaste 10 åren och att det råder brist på 
hyreslägenheter i kommunen. Det är en sanning med modifikation och i bl. a. Flens Bostads bestånd 
och i vårt eget finns det alltid tomma lägenheter omedelbart tillgängliga för inflyttning. Problemet är 
i stället att stora delar av beståndet av hyreslägenheter är gammalt - stor del tillhör 
miljonprogrammet från 60- och 70- talen. Det gör att hyresnivån är låg, kanske den lägsta i hela 
Sörmland (möjligen med undantag for Vingåker), och standarden på lägenheterna påfallande 
gammal. Det medför att utbudet av hyreslägenheter vare sig lockar inflyttare till tätorten eller äldre 
villaägare att flytta till lägenhet. Detta resulterar i sin tur i att skillnaden i hyresnivå i det befintliga 
hyresbeståndet och den hyra som måste tas ut for att få nyproduktion lönsam, blir så stor att någon 
nyproduktion inte kommer till stånd. Av Sörmlands kommuner är det bara Flen och Vingåker som 
inte får igång nyproduktion av lägenheter. Detta är en stor svaghet i Flen men som går att förändra 
genom ett ändrad agerande från kommunen, i första hand genom att ge Flens Bostad ett ändrat och 
mycket mera preciserat ägardirektiv. Mera om detta längre fram. 

I inledningen beskrivs också arbetet med att få fram mark for bebyggelse av såväl hyreshus och villor 
och radhus som av industri, handel, kontor mm. Detta är något som kommunen i hög grad kan 
påverka men, som redan berörts, är det minst lika viktigt att befintliga byggnader av olika slag blir väl 
omhändertagna. Det finns flera exempel, inte bara i Flens Bostads bestånd, på byggnader som 
behöver renoveras och lyftas till dagens standard. När det gäller kommersiella byggnader så kan man 
bl. a. peka på Loftet som ett avskräckande exempel. Järnvägshotellet är å andra sidan ett positivt 
exempel på vad som går att åstadkomma om man har ambitionen att bevara och utveckla en unik 
bebyggelse och stadsmiljö. 

Så till själva dokumentet. Rubrikerna nedan relaterar till de olika kapitlen i fördjupningen av 
översiktsplanen. (Dessa rubriker finns med kommentarer under respektive kapitel i 
samrådsredogörelsen.) 

Sammanfattning  
Satsa på ett samlat utvecklingsprojekt för centrum söder- Prins Wilhelms Torg, stadshuset, 
Sveaparken inkl. lekplatsen, minigolfbanan, ev. skateboardpark, järnvägsstationen, Järnvägshotell 
mm-och gör detta till ett område för fritid, rekreation, "events", möten och kanske viss kommunal 
service for alla åldergrupper och alla årstider.  
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Se till att offentlig verksamhet flyttar in i centrum norr som stöd for det tynande kommersiella 
utbudet i dessa kvarter.  

Satsa på utveckling av det befintliga beståndet av hyreslägenheter i tätorten. Ge Flens Bostad ett nytt 
och preciserat ägardirektiv som går att mäta och följa upp. Stärk kompetensen i bolagets styrelse. 
Sälj den bästa hälften av fastighetsbeståndet till långsiktiga, seriösa ägare och lägg upp ett 
renoveringsprogram for resterande bestånd med inriktning mot attraktiva hyreslägenheter for äldre. 

Kommentar: Synpunkterna tyder på ett stort engagemang i Flens utveckling och stor kunskap om 
stadens styrkor och svagheter. I översiktlig planering ingår inte ställningstaganden som 
berör ägardirektiv eller riktlinjer för underhåll och renovering av befintligt bostadsbestånd. 
Synpunkterna lämnas vidare till kommunledningsförvaltningen. 

När det gäller utvecklingsområdet för centrum – söder med bland annat Sveaparken som 
nämns finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Området används av många och det finns 
många olika viljor om hur området ska utvecklas, samtidigt som det finns en problematik 
kring översvämningsrisk i samband med skyfall eller långvarigt regn. I planbeskrivningen 
anges att det är lämpligt att utvecklingen sker i nära samverkan med lokala aktörer och det 
pågående ortsutvecklingsarbetet.  

Privatperson C 
Fördjupning av översiktsplan 

Jag hade tillfälle att närvara 140218 när stadsarkitekt Britt-Marie Andersson hade en förnämlig och 
intressant genomgång av rubr. Medverkande var även Berit Robrandt-Ahlberg och Ulla Lindström. 

Alla besökare hade tillfälle att ställa frågor och ombads att om vi hade synpunkter på planen 
inkomma skriftligt med sådana till förvaltningen före den 20 mars. Eftersom jag nu bott, verkat och 
trivts i Flen i mer är 60 år så är jag givetvis "laddad" med synpunkter och delar gärna med mig av 
dem. Risken är dock att sådana förslag blir liggande utan svar eller åtgärder. 

Så skedde 2008 då jag lade ned ganska mycken tid på att besvara en stor enkät från kommunen. Jag 
hade bl.a. i den idéer och förslag på personer som skulle kunna förstärka näringslivskontoret och jag 
ville absolut stoppa tänkt rivning av de två stabila husen i hörnet Sveavägen- Floragatan. De 
innehöll16 små lägenheter och var ganska nyligen tilläggsisolerade och försedda med fasadtegel. Min 
idé var att lägenheterna med blott 5 min gångavstånd till järnvägsstationen efter enkel renovering 
med duschkabiner och micro sedan skulle upplåtas nästan gratis som "studentbostäder" till 
studerande Flensungdomar. 

Detta skulle ha gett positiva "ringar på vattnet" och kanske så småningom några välutbildade 
innevånare som återkommit och bosatt sig i Flen. Förslaget ansågs så intressant att jag skulle få en 
träff med den då relativt nyanställde kommundirektören.  

Men nej, någon träff blev det aldrig, husen revs för stora pengar och näringslivspolitiken fick fortsätta 
att befinna sig i botten bland Sveriges alla kommuner. Eskilstuna-Kuriren hade något tidigare 
publicerat en artikelserie om att åldras. slutorden var ungefär så här: Får man åldras i Sverige eller 
blir man bara betraktad som ett problem. Mina synpunkter då finns kanske på någon hylla för 
problem i stadshusets arkiv. 

Men skam den som ger sig brukar man säga. Jag har samlat ihop det mesta av tankar och minnen i en 
bok-" 60 år i Byggsvängen"- som kom ut i nov ifjol. Boken är i första hand tänkt som en hyllning till 
alla skickliga yrkesarbetare och hantverkare som format Flen, men den är också min minnesbild av 
allt som skett eller inte skett från 1950 och fram till nu. 
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Jag är således mycket besviken på det sätt som våra "kommunregeringar" från 2002 och fram till 
förra sommaren agerat. Båda har helt tappat näringslivssidan och därmed ung. 600 anställda 
vardera. Det säger sig självt att sådana sysselsättningsras helt förklarar vår dåliga 
befolkningsutveckling, ansträngd ekonomi, alla affärsnedläggningar m.m. 

l boken påtalar jag allt detta, men jag tror på Flen och framtiden så jag försöker framföra positiv kritik 
och det sammanfattar jag i 2 konkreta förslag som jag också bilägger här i kopieform och samtidigt 
kompletterar dem med: 

1. Skiringe. Drömscenariot är givetvis att Jan-Erik Larsson/ Mikael Larsson lyckas 
övertyga Ingvar Kamprad och hans närmaste att lägga IKEA Sörmland på 
Sveriges/världens vackraste tomt och därmed få kunder, företagare och tomtköpare 
att strömma till Flen från hela Sörmland och från ett växande Storstockholm. Kanske 
en utopi, men det sade man också om IKEA Haparanda. Det var bara ett energiskt 
kommunalråd och Ingvar Kamprad själv som trodde på idén. På bara något år blev 
Haparanda ett av Sveriges allra största turistmål. 

2. Väg Byringe-Läggesta. Jag har kompletterat min bilaga med en kopia av Karin 
Tibbelins fina bild sid 10 "Flen mitt i Sörmland". Förslaget innebär att Flen och givetvis 
Katrineholm/Vingåker plötsligt kommer en dryg mil närmare Stockholm. Oerhört 
viktigt oavsett vad Regionförbund eller Trafikverk ev. invänder är att förslaget snabbt 
kommer till stånd och fullföljs. Sedan boken kom ut har jag låtit en trafikexpert räkna 
på projektet. Med nuvarande trafikintensitet så är hela projektet fullbetalt på 19 
månader enligt hans beräkningar.  

Det är inte många investeringskalkyler som kommer i närheten av sådan 
avskrivningstid! 

Kommentar: Även dessa synpunktern visar ett stort engagemang i Flens utveckling och stor kunskap 
om stadens styrkor och svagheter. Plan- och byggkontoret uppskattar medverkan på 
genomgången i februari och att engagemanget består trots tidigare besvikelser. 

 Planförslaget syftar bland annat till att ha en planberedskap för att större företag ska ha 
möjlighet att etablera sig på olika platser i Flen. Däremot kan kommunen i översiksplanen 
inte styra över vilka företag som väljer att etablera sig. 

 Den föreslagna vägen ryms inte inom fördjupningen av översiktsplanen eftersom den ligger 
utanför planområdet. Det är också en mellankommunal fråga då inte enbart Flens kommun 
berörs. Frågan lämnas vidare till kommunledningsförvaltningen.  

Privatperson E 
Förtätning/förändring stadskärna 

Genomfarten borde öppnas upp med en bussficka även på sidan mot Drejskivan, sett norrifrån på 
Kungsgatan, innan Drottninggatan. Det finns en bussficka på sidan vid Smedjan. Förstår inte varför 
det inte blev likadant på båda sidorna, plats finns på sidan om vid Drejskivan, väldigt bred trottoar. 
Bör öppnas upp, för i dag respekterar inte bilförare i kön från norr att vänta ut bussen, omkörningar 
sker. Detta är en risk, då bilar kan köra ut på Kungsgatan norrut från Drottninggatan utan att veta om 
kommande omkörning. Dessutom är det en stor risk att busspassagerare går framför den 
stillastående bussen, och inte är uppmärksamma, då de tror att det inte kommer någon bil pga 
omkörningsförbudet. 



38 
 

Kommentar: Anledningen till att det inte finns bussfickor på båda sidorna av gatan vid Drejskivan och 
Smedjan är för trafiksäkerhetens skull. Omkörningsförbud råder på platsen vilket innebär 
att bilar ska vänta bakom bussen, så att gångtrafikanter kan passera övergångsstället 
säkert. En bussficka skulle minska trafiksäkerheten för gångtrafikanterna då bilar som kör 
förbi bussen i fickan skulle kunna missa att se fotgängare som är på väg ut på 
övergångsstället framför bussen. Eventuellt skulle omkörningsförbudet behöva förtydligas 
om bilister i dagsläget inte respekterar förbudet. Frågan lämnas över till 
samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska kontor för vidare hantering. 

Varför är det 30 km ända ner till Brogetorpsrondellen, när det blir 50 km på Drottninggatan strax 
efter början mot Kungsgatan? Mer befogat med 30 km på Drottninggatan ända ner förbi skolan, än 
de i dag satta 50 km p.g.a gående, korsningar till affärer och elever till skolan. Och 50 km på 
Kungsgatan efter gångfartsområdet, då det inte norrut är den situation som påkallar 30 km, som det 
borde göra på Drottninggatan.  

Kommentar: Hastigheter inom tätorten regleras genom lokala trafikföreskrifter. Under 2012-2014 
har projektet ”Rätt fart i staden” bedrivits av samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska 
kontor i syfte att se över och ändra hastigheterna inom kommunens samtliga tätorter. 
Beslut fattades i den tekniska nämnden under våren 2014 för Flens stad. I beslutet 
fastställdes att högsta tillåtna hastighet förbi Stenhammarsskolan och BCPW på 
Drottninggatan ska vara 30 km/h och i övrigt ska 40 km/h gälla på Drottninggatan och Norra 
Kungsgatan.  

 

9. Övriga ändringar och ställningstaganden efter samrådet 
Utvecklingen av de nya områdena kan komma till på lång sikt och det är osäkert i vilken omfattning 
de planerade bostads- respektive verksamhetsområdena kommer att exploateras inom 
planperioden. Även de områden där möjlig förtätning redovisas bör ses i ett längre tidsperspektiv. 
Tidshorisonten för planen har därför formulerats om till ”Planperioden sträcker sig till 2025-2030 
med utblick fram till 2050”.  

Ett tidigare utpekat möjligt förtätningsområde väster om Sveaparken har tagits bort. Området är 
riskområde för översvämningar i samband med skyfall och bedöms därför inte lämpligt att bebygga. 
Bedömningen har ändrats efter Länsstyrelsens rapport Riskbild 2 Södermanland – Skyfall, lokala 
avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd, som skickades till kommunen efter samrådet. 

Vissa redaktionella förtydliganden av både texter och kartor har gjorts. Bland annat har en karta över 
riksintressen samt en karta för skolor och förskolor lagts till.  

En riskbedömning/program för Flens stad har beställts. Dokumentet ska på ett övergripande sätt 
redovisa vilka rekommendationer, riktvärden och miljökvalitetsnormer för riskfaktorerna farligt gods, 
väg- och järnvägstrafikbuller, förorenad mark, skyddsavstånd till hälso- och miljöfarliga 
verksamheter, radon, översvämningar, skred m.m. som kommunen kommer att tillämpa i kommande 
planering. Det ska tydligt gå att avläsa var dessa riskfaktorer finns i tätorten. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
 
Planarkitekt Karin Tibbelin och planarkitekt Helena Rengemo. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
Flen den 27 maj 2014 
 
 
 
Britt-Marie Andersson   Peter Israelsson 
Planarkitekt    Samhällsbyggnadschef 


