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Sammanfattning  
 
Flens kommun reviderar nu sin kommunala översiktsplan. En miljöbedömning har genomförts 
för aktuellt förslag till ny kommunal översiktsplan i Flens kommun i enlighet med 6 kap. MB. 
Ett avgränsningsförslag om innehåll och detaljeringsgrad i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
har samråtts med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Flens kommun har valt att fokusera på 
hela hållbarhetsbegreppet inkl. miljömässiga, social och ekonomiska aspekter och samlas därför 
inom konceptet hållbarhetsbedömning. Konsekvensbedömning fokuserar på planens betydande 
och risk för betydande miljöpåverkan.  
 
Planen har flera övergripande ställningstaganden och inriktningar som ger förutsättningar för 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Planen bygger vidare på utveckling i befintliga 
orter och förtätning av dessa, med ett effektivt resursutnyttjande där redan ianspråktagen mark 
kan nyttjas effektivare. Tillväxt i befintliga orter innebär att man kan ta tillvara redan gjorda 
investeringar och bygga vidare på redan exploaterade områden. Därigenom finns möjlighet att 
utveckla orter både socialt och ekonomiskt. Att stärka orter som ligger väl till för en effektiv 
kollektivtrafik innebär att man tar till vara potential för hållbara transporter. I huvudsak tar 
planen tillvara utveckling i viktiga transportstråk, men stråket västra stambanan skulle kunna 
lyftas ytterligare för möjligheten att få till hållbara resor. Planen strävar även i övrigt för att ta 
tillvara på potential för hållbara resor, med en utveckling av gång- och cykelvägnätet. De 
övergripande inriktningarna kan ge positiva resultat för att begränsa klimatpåverkan, minska 
störningar för människor i bebyggda miljöer liksom positiva konsekvenser när orter utvecklas 
socialt och ekonomiskt.  
 
Konsekvenserna är i hög grad kopplade till hur planen genomförs i praktiken, d.v.s. hur planen 
tolkas och i vilken mån som olika projekt genomförs med hållbarhet som centrala mål eller 
lyckas med anpassningar för att begränsa påverkan. I vissa fall så anknyter en del 
utvecklingsförslag inte helt till de övergripande ställningstaganden som planen strävar efter. 
Bland annat i Flen så indikerar planen på en relativt stor geografisk expansion av orten, vilket 
inte är i linje med förätningsprincipen som planen ska sträva efter. Spridd bebyggelse kan leda 
till mindre hållbara resor och behov av utbyggnad av infrastruktur med ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser som följd. För Flens stad finns en gällande fördjupning av 
översiktsplan, laga kraft 2015.   
 
I huvudsak har planen utformats på ett sätt som inte hamnar i konflikt med kommunens natur-, 
kultur-, landskaps- och friluftslivsvärden. Samtidigt finns det vissa utpekade områden för 
exploatering som ligger i eller i direkt anslutning till områden med utpekade värden. I MKB har 
det redogjorts vilka sådana områden som innebär en risk för skada på utpekade värden. Flera 
orter berörs av olika utpekade värden och beroende på hur de föreslagna exploateringarna kan 
anpassas till värdena kan positiva eller negativa konsekvenser uppstå, vilket inte preciseras på 
översiktsplanenivå. 
 
Att planen och kommunens invånare värderar natur-, kultur- och landskapsvärden i hög grad ger 
stora förutsättningar för utvecklande av dessa värden. Näringslivet i form av turistföretag och 
jordbruksföretag är viktiga parter i bevarande och nyttjande av dessa värden. Det bedöms finnas 
en stor potential att förvalta dessa värden genom en levande landsbygd och det visar planen en 
stor medvetenhet om. Möjligen skulle den potentialen kunna tas tillvara i ännu högre 
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utsträckning genom kommunens betydelse som landsbygd och besöksmål i en region i stark 
tillväxt, särskilt i samband med ett ytterligare tillvaratagande av västra stambanan som 
transportstråk med hållbara resor för ortstillväxt och för turismen till kommunen.   
 
I planen ingår flera exploateringar inom kommunens riksintressanta områden och det är 
angeläget att vidta anpassningar vid exploatering så att riksintressenas värden inte äventyras. 
Störst risk för negativ påverkan på riksintresse bedöms utgöras av planerat område norr om 
Hälleforsnäs, mot Bruksdammen, vilket berör ett skogsområde av betydelse för riksintressets 
värden. Flera åtgärder i planen verkar positivt för arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten, 
främst utbyggnad av kommunalt avlopp. Samtidigt skulle fokus på enskilda avlopp kunna 
förtydligas.  
 
Planens konsekvenser har jämförts med konsekvenser i ett nollalternativ samt med en situation 
där inflyttningen blir lägre än prognostiserat. Vid lägre inflyttning kan andra konsekvenser 
uppträda. Slutsatsen är att det är viktigt att planen har riktlinjer även för en sådan situation för 
att motverka oönskade konsekvenser.  
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1 Inledning 
Flens kommun har förklarat den tidigare översiktsplanen från år 2007, som inaktuell. Därför tar 
kommunen fram en ny översiktsplan, med vägledning om hur kommunen ska utvecklas de 
kommande 20 åren, fram till ca 2040. Framtagandet av översiktsplanen och dess mål har utgått 
från kommunens vision 2019, strategiska mål i ”Färdplan Flen 2015-2018” samt workshops 
och medborgardialog med ortsutvecklingssamtal. Översiktsplanen anger hur kommunen ska 
arbeta framöver för att visionen ska bli verklighet. I översiktsplanen framgår hur mark- och 
vattenområden bör användas i framtiden, samt hur bebyggelsen kan utvecklas och värden 
bevaras. En översiktsplan antas nästan alltid att ge en betydande miljöpåverkan och ska i princip 
alltid miljöbedömmas.  
 

2 Miljöbedömning 

2.1 Behovsbedömning 
När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning där det 
bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 
Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst antas 
medföra betydande miljöpåverkan på grund av sin geografiska utbredning. En översiktsplan 
anger också alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns upptagna i 
bilaga 1 och 3 i MKB-förordningen och som huvudregel alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommuner ska därför alltid göra en miljöbedömning av översiktsplaner och en 
MKB ska alltid upprättas. 

 Samråd 1.1
Samråd ska alltid ske med berörda länsstyrelser och kommuner om behovsbedömningen. 
Samråd ska även ske avseende miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och 
detaljeringsnivå. Planen och miljökonsekvensbeskrivningen ska också göras tillgängliga för 
övriga berörda myndigheter och allmänheten. Inom ramen för en miljöbedömning ska det också 
redovisas hur framförda synpunkter från samråd har beaktats i planarbetet.  
En disposition och förslag till avgränsning har diskuterats med Länsstyrelsen i Södermanlands 
län den 6 juli 2016. Dispositionen utgjorde underlag för avgränsningssamråd.   

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 1.2
Miljökonsekvensbeskrivningen är det huvuddokument som ska upprättas inom 
miljöbedömningen där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet 
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med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekterna av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och 
hushållning med naturresurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av effekter 
på människors hälsa och miljön. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ska integreras 
med den övriga planeringsprocessen för att på så sätt tidigt kunna identifiera konflikter mellan 
olika intressen samt att möjligheterna till att finna miljöanpassade lösningar ökar så att en 
hållbar utveckling främjas. 
 

3 Kommunbeskrivning 
Flens kommun ligger i mitten av Södermanlands län och är den enda kommunen i länet som 
inte angränsar till något grannlän. Genom kommunen passerar flera större 
kommunikationsstråk, som Västra stambanan, TGOJ-banan, väg 53 och 55. Västra stambanan 
ger kommuninvånarna goda pendlingsmöjligheter med en närhet till några av Sveriges största 
arbetsmarknader i Stockholm och Norrköpingsområdet. Flen har sex större tätorter: Sparreholm, 
Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs, Flen och Bettna. Flen stad växte fram när västra 
stambanan byggdes, som en stationsort, liksom Sparreholm och Mellösa. Tidigare låg Mellösas 
centrum vid Mellösa Kyrka. Hälleforsnäs växte fram som en bruksort, där järngjuteriet 
Hellefors Bruk länge var en av kommunens största arbetsplatser tills det lades ner i början av 
2000-talet. Orten fick sitt namn när järnvägen kom och stationen lades nära gården Näs och 
döptes till Hälleforsnäs. Bettna har sitt namn troligen från bete och betesmark. Bettna har sedan 
länge varit en jordbruksbygd och varit plats för handel under lång tid. Malmköping har sitt 
namn från dess placering på åsen samt att orten sedan länge har varit en handelsplats. 
 
Flens kommun har 16 931 invånare november 2017, med en ökning om ca 200 personer per år. 
De största åldersgrupperna är mellan 45 – 79 år. En stor del av den arbetsföra befolkningen 
arbetar inom vård och omsorg, tillverknings- och utvinningsindustrin samt utbildning.  
 
Landskapet i Flens kommun är kuperat och mycket varierat. Särskilt karaktäristiskt är de många 
sjöarna (cirka 180 stycken), sprickdalarna, flera åsbildningar samt variationen mellan öppna och 
skogbevuxna områden. Terrängen har legat under högsta kustlinjen och den karakteriseras av ett 
mosaikartat landskap med stora detaljvariationer. De karakteristiska sprickdalslandskapen består 
av områden med kalt berg omväxlande med lerslättsområden.  
Trakter med kalt berg domineras av hällmarkstallskogar. På sandiga marker växer främst 
hedartade tallskogar. Lerslättsområdena är till stora delar uppodlade och utgörs av åkermark. De 
lerslättsområden som inte odlats täcks av granskog, oftast svagt ängsartade lågörttyper, eller av 
ädellövskog som oftast är dungar av ek med ett gräs- och örtrikt fältskikt. Björk och ek är ett 
karakteristiskt inslag i landskapet. Mindre myrstråk, med mest fattigkärr, förekommer allmänt i 
barrskogsområdena.  
 

4 Avgränsning 

4.1 Geografisk 
En översiktsplans geografiska påverkan kan ske i olika dimensioner. Huvuddelen av 
översiktsplanens konsekvenser kommer att påverka områden inom kommunens gränser. Vissa 
miljöaspekter ingår i ett större sammanhang. Ett tydligt exempel är påverkan på vattensystem 
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som kan sträcka sig genom flera kommuner, och inte minst klimatpåverkan som behöver 
speglas i betydligt större sammanhang. I flera fall sträcker sig både ekologiska och kulturella 
strukturer och till dessa kopplade betydelsefulla tillgångar för friluftsliv genom flera kommuner. 
Det innebär att miljöpåverkan kan behöva diskuteras i ett större perspektiv än den egna 
kommunen.  
En betydelsefull funktion i en region innebär kopplingar mellan städer i form av väg- och 
tågförbindelser liksom behov av kommunikationer för fungerande arbetsmarknadsregion. Även 
detta innebär att miljöbedömning behöver beskrivas såväl inom kommunen som i ett 
omvärldsperspektiv.  

4.2 Saklig 
Enligt miljöbalken ska MKBn innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma. Följande miljöaspekter att bedöma har MKBn för Flens översiktsplan 
avgränsats till: 

- Boende och bebyggelsestruktur 
- Infrastruktur och resande 
- Naturmiljö och strandskydd  
- Vatten  
- Risker, (inklusive människors hälsa) och klimatfaktorer 
- Kulturmiljö och landskapsbild 
- Friluftsliv och turism 
- Marktillgångar 

 
Innebörden av de olika aspekterna beskrivs i kapitel 7.  

4.3 Tidsmässig 
En översiktsplans tidsmässiga påverkan på dess områden och omgivning kan ske i olika 
tidsserier. I ett övergripande perspektiv bedöms planens påverkan över tid för den period som 
planen berör och planeras för, 20 år framåt. 
 

5 Alternativ 

5.1 Planförslag 
Översiktsplanens roll är att vara vägledande för användningen av mark och vatten i kommunen. 
Kommunens mål för framtiden är att bli mer attraktiv för boende, företag och besökare. 
Tillväxten i kommunen ska ske genom utveckling av besöksnäringen, prioritering av 
ortsutveckling och förtätning. Översiktsplanens roll är att skapa förutsättningarna för 
kommunen att uppnå dess vision och framtidsmål. 
 
Flens kommun tog 2012 fram en vision, som innebär att i Flens kommun ska det vara enkelt att 
bo, verka och leva. Visionen sätter naturen och det goda livet högt med fokus på bra boende, 
kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Visionen betonar betydelsen av att ta vara på 
det typiskt Sörmländska landskapet och ansvar för en hållbar utveckling. Visionen visar även 
kommunens bety 
delse och möjligheter som besöksmål.    
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Flens kommun har en antagen strategisk plan med budget – Färdplan Flen – och denna är ett av 
kommunens viktigaste styrinstrument och ligger till grund även för översiktsplanen. Planens 
långsiktiga strategiska mål som berör arbetet med MKBn är att ge förutsättningar för: 

• Utvecklande, lärande och hälsobefrämjande miljöer för alla barn och ungdomar 
• Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer 
• Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke 

och med sikte på framtiden 
 
Kommunen har även formulerat ett antal mål som översiktsplanen ska arbeta mot.  

• Lokalisering med närhet till bra kommunikationer 
• Ge möjligheter till ökad inflyttning 
• Skapa utveckling genom hushållning av resurser.  
• Öka förutsättningarna för hållbara transporter 
• Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv 
• Stärka den lokala attraktionskraften 
• Möjliggöra utveckling av besöksnäringen och turism 
• Tydliggöra sambanden och öka samverkan inom kommunen 
• Utveckla och belysa viktiga natur- och kulturvärden 
• Bibehålla och utveckla säkra och trygga utemiljöer 
• Möjliggöra för en levande landsbygd 
• Utveckla lärande och kreativa miljöer 

 
Planförslaget innebär att kommunen framförallt planerar områden för nya bostäder i nära 
anslutning till befintlig infrastruktur, där det är enkelt att ta sig till arbetet genom att åka tåg 
eller buss, eller genom att cykla och gå. Planförslaget visar på en strävan att öka förutsättningar 
för hållbara transporter, genom att utvecklingen i kommunen sker genom förtätning av 
befintliga tätorter. I stråken mellan kommunens huvudorter identifieras flera viktiga 
landsbygdscentrum, ”där ny bebyggelse kan tillkomma för att stärka befintlig kollektivtrafik”. 
Vidare uttrycker kommunen genom översiktsplanen att bostadsbebyggelsen inom tätorterna 
enbart bör innehålla permanentbostäder, för att utnyttja de samhällsinvesteringar som 
kommunen står för, som gator och VA-nät, så effektivt som möjligt. Ortsutveckling genom 
förtätning ska ske i Mellösa, Hälleforsnäs, Sparreholm, Malmköping, Flen och Bettna. 
Planförslaget anger att bostadsbyggande på landsbygden behöver ske varsamt och ska inte 
påverka jord- och skogsbrukens avgörande betydelse för en levande landsbygd. Huvuddragen av 
översiktsplanens riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden är att det ska finnas en god teknisk 
försörjning, att hänsyn ska tas till landskapsbild och eventuella natur-, kultur och friluftsvärden 
samt till eventuella störnings- och säkerhetsrisker.  
 
Kommunens befolkningsmängd idag och tillväxttakt är en utgångspunkt för 
översiktsplanearbetet och hur bebyggelsebehovet ser ut framöver. Bebyggelsebehovet speglas i 
de i planen utpekade områdena och i vilken takt som dessa planeras att byggas ut. 
Befolkningsprognosen är en ökning med 200 invånare per år de närmsta åren och att ökningen 
minskar något därefter.  
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Figur 1. Översiktsplanen pekar ut nya områden med en tänkt etappvis utbyggnad på 5 års, 15 års och på 
längre än 15 års sikt.   
 
Planförslagets ställningstaganden preciseras ytterligare i samband med respektive miljöaspekt 
som konsekvensbedöms i denna MKB.    

5.2 Nollalternativ 
I ett nollalternativ beskrivs konsekvenserna av att planförslaget inte drivs igenom vilket innebär 
att planeringen vilar på befintlig översiktsplan som övergripande styrmedel för kommunens 
planering.   

5.3 Alternativ Låg nivå av inflyttning 
För alternativet bedöms konsekvenserna av om antalet nyinflyttade till kommunen blir lägre än 
nuvarande tillväxttakt. Scenariot är en situation som speglar inflyttningstakten i en vikande 
konjunktur, vilket är en viktig faktor för antalet inflyttande. I alternativet har 
befolkningsprognosen satts till en ökning med 100 invånare per år, vilket då blir utgångspunkt 
för det bostadsbehov som behöver tillgodoses inom kommunens planering.    
  

6 Bedömningsgrunder 

6.1 Miljökvalitetsnormer 

6.1.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk status (god eller hög) eller, för konstgjorda 
och kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller maximal) och 
kemisk status (god). Enligt vattenmyndigheterna är det grundläggande målet för 
vattenförekomsterna att uppnå åtminstone god status. Samtidigt får inte statusen försämras i 
någon vattenförekomst.  
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6.1.2 Miljökvalitetsnormer för luft  
Syftet med miljökvalitetsnormer för luft är att skydda människors hälsa och miljö. Normerna är 
av gränsvärdeskaraktär och innebär att gällande gränsvärden för t.ex. kväveföreningar och 
partiklar måste följas, annars måste åtgärdsprogram tas fram.  
 

6.1.3 Förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv 
Enligt förordningen finns en skyldighet att genom kartläggning av buller och upprättande av 
åtgärdsprogram, sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa. Detta är en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken – en så kallad målsättningsnorm. 
Miljökvalitetsnormen berör större städer.  
 

6.2 Riksintressen  
Inom planområdet finns det flera områden som berörs av riksintressen enligt Miljöbalken 3:6. I 
miljöbedömningen berörs särskilt riksintresse för naturmiljövård, kulturmiljö och friluftsliv. 
 
I kommunen finns det 14 områden utpekade som riksintresse för naturmiljövården och 12 
områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Riksintresse för friluftsliv är föremål för översyn hos Naturvårdsverket. De föreslagna 
reviderade riksintresseområdena omfattar två större områden i kommunen.  
 
Både väg 53 och väg 55 utgörs av riksintresse för kommunikationer, liksom även Västra 
stambanan och TGOJ-banan. 
 
Flens kommun berörs av tre ”övriga riksintresseområden” (Ö-områden) i norra delen av 
kommunen. Övriga riksintresseområden är riksintressen för totalförsvarets militära del som 
omfattas av sekretess.  
 

6.3 Skyddade områden 
I miljöbalkens 7 kap finns begreppet skyddade områden som omfattar Nationalparker, Natura 
2000-områden, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och 
växtskyddsområden samt strandskydds- och vattenskyddsområden. I kommunen finns idag 19 st 
Natura 2000-områden, som är en skyddsform som även innebär att angränsande 
markanvändning inte får påverka värdena. 
Natura 2000-områden har ett skydd som förutom det faktiskt avgränsade området även innebär 
att angränsande markanvändning endast får ske på ett sådant sätt att de utpekade värdena inte 
påverkas. Det medför att ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i eller i 
anslutning till ett Natura 2000-område inte är tillåtna. Den som planerar ett sådant ingrepp ska 
söka tillstånd hos länsstyrelsen. Hänsyn som behöver tas kan, förutom markanvändning i direkt 
anslutning till områdena, även handla om hur förbindelser och spridningsvägar mellan och från 
Natura 2000-områdena kan tryggas. 
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6.3.1 Strandskydd 
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddsområdet är utökat 
till 300 meter vid de flesta av stränderna vid sjön Båven.  
 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att 
bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. 

7 Konsekvenser av planen 
I detta kapitel redovisas bedömda konsekvenser av översiktsplanen och dess strategier. 

7.1 Boende och bebyggelsestruktur 
 

• Lokalisering av utbyggnadsområden ska ske i nära anslutning till befintlig 
infrastruktur. 

• Bostadsbebyggelsen inom tätorterna ska enbart innehålla permanentbostäder, för att 
utnyttja kommunens investeringar i gator, vatten och avlopp fullt ut. 

• Förtätning ska främst ske i orterna Flen, Hälleforsnäs och Malmköping. 
• På landsbygden ska ny bebyggelse lokaliseras så att den inte begränsar möjligheterna 

att bedriva jord- och skogsbruk. 
• Ny bebyggelse på landsbygden bör i första hand tillkomma som komplettering av 

befintlig bebyggelse och i anslutning till allmänt tillgänglig väg. 
 
I översiktsplanen delas bebyggelsen upp i stadsbygd och landsbygd. Stadsbygden omfattar 
tätorter med en befolkning med mer än 600 personer. Planen lyfter fram respektive orts unika 
värden och dess funktioner som tillsammans skapar en helhetsbild och möjligheter inom 
Flens kommun.   
 
Planen anger att kommunen ökar med ca 200 personer/år. Antagande är att planen ska ha en 
planberedskap i den storleksordningen och bemöta en inflyttning relaterat till denna ökning.  
 
Miljökonsekvenser  
Att lokalisera ny bebyggelse inom befintliga strukturer innebär effektivt resursutnyttjande där 
redan ianspråktagen mark kan nyttjas effektivare. Det medför att behovet av att ta icke 
exploaterad mark i anspråk kan reduceras. Inriktningen medför att befintlig infrastruktur och 
service tas tillvara, vilket är resurseffektivt. Principer om resurseffektivitet genom att i första 
hand pröva förtätning återkommer för kommunens orter. Inflyttning till kommunens orter kan i 
många fall innebära att lucktomter och tomter med låg nyttjandegrad kan återanvändas och 
kanske förtätas. Förtätningsprincipen har i många fall betydande positiva miljöeffekter jämfört 
med att oreflekterat ta ny mark i anspråk. Förtätningens fördelar är bättre nyttjande av befintliga 
system och därmed hushållning med resurser liksom att fler personer inom orterna bidrar till 
ökat underlag för kollektivtrafik. Förtätning kan även innebära att lokalmiljön kan utvecklas 
med möjlighet att vidta positiva utvecklingsåtgärder i samband med nyinvesteringar i områden. 
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Det kan handla om att förorenade område kan saneras eller att tillkommande bebyggelse kan 
placeras i strategiska lägen så att bullerproblem kan reduceras även för befintliga bostäder. 
Negativa konsekvenser av förtätning kan i vissa fall uppstå. Det kan handla om ianspråktagande 
av grönområden för bebyggelse, försämrade förutsättningar för att ta hand om dagvatten och 
ökad värmebildning i stadsmiljön när andelen hårdgjorda ytor ökar. Men även för dessa 
aspekter finns möjligheter att istället förstärka värden genom att nyexploateringar bevakar 
möjligheten att införa grönska och utvecklade dagvattenfunktioner i områden som idag har 
mycket hårdgjorda ytor.      
 
I den mån som mark i utkanten av tätorterna tas i anspråk för bebyggelseutveckling finns risk 
för ianspråktagande och påverkan på natur-, kultur- och friluftsområden samt att jord- och 
skogsbruksmark tas i anspråk. 
Lokalisering av ny bebyggelse i infrastrukturstråk ger förutsättningar för en utvecklad 
kollektivtrafik, med möjlighet att reducera klimatpåverkan från transporter. Kommunens olika 
orter har olika förutsättningar för effektiv anslutning till kollektivtrafik. Ett antal orter i 
kommunen är idag anslutna till betydelsefulla järnvägsförbindelser. Dessa orter har mycket 
goda förutsättningar för resande och arbetspendling med liten klimatpåverkan. Tillkommande 
bebyggelse som förläggs i järnvägsstråket som når Stockholm i öster och 
Katrineholm/Norrköping m.fl. i väster bedöms ha särskilda förutsättningar för hållbara 
transporter. Det berör Flen men innebär även möjligheter för Sparreholm i en eventuell framtida 
situation som stationsort, där det finns förutsättningar för god turtäthet till betydelsefulla 
målpunkter både i dagsläget och i framtiden. Bebyggelse i detta stråk bedöms ha särskilda 
förutsättningar för klimatvinster då ett ökande underlag kan innebära en utveckling av 
järnvägsstråket. En utveckling av Flens orter i detta stråk kan ha särskild betydelse då en 
motsvarande förstärkning av stråket sker genom tillväxt av orter i bland annat Katrineholms 
kommun och Gnesta kommun i enlighet med deras utvecklingsplaner. Orter som inte är 
anslutna till järnvägen bedöms ha större utmaningar gällande klimateffektiv arbetspendling.  
 
Även Hälleforsnäs med anslutning till TGOJ-banan innebär möjligheter för klimateffektiva 
transporter.  
 
Även andra transporter, t.ex. sophämtning, skolskjutsar, hemtjänst osv. kan lättare samordnas 
och därmed utföras med mindre miljöpåverkan om bebyggelsen ligger samlad, vilket innebär 
positiva klimateffekter att bebyggelse tillkommer i strategiska lägen i befintliga orter.  
 
Översiktsplanen har i sin utvecklingsstrategi markerat befintliga fritidshusområden. 
Översiktsplanen tar inte ställning till permanentning av fritidshusområden, men de som har 
tydligast naturliga förutsättningar för utveckling är de som ligger i utvecklingsstråk och där det 
finns eller planeras för utvecklade VA-lösningar. I vissa lokaliseringar kan en permanentning 
vara riktig ur ett resursperspektiv, där det är möjligt med en rimlig VA-investering och där det 
är möjligt att ansluta till en tillgänglig kollektivtrafik. Att utveckla sitt fritidshus för att bo där 
stadigvarande kan reducera mängden transporter genom att resor mellan flera boenden undviks, 
liksom att ett boende begränsar miljöpåverkan. I mer perifera lägen kan miljöbelastningen öka 
genom svårigheter att lösa VA, ökande transportbehov, service. Det framkommer inte i ÖP hur 
aktuellt en permanentning är i de olika områdena.   
 
Planen inriktning medger möjlighet att bygga i strandnära lägen. Det finns då risk för negativa 
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konsekvenser för naturvärden som är knutna till stränder samt allmänhetens tillgänglighet till 
stränder.  
 
Sammanfattningsvis ges bedömningen att kommunen har strategier för hållbar 
bebyggelseutveckling och förtätning inom orter och förstärkning av befintliga strukturer. 
Samtidigt pekas relativt stora bebyggelseområden ut på jungfrulig mark, vilket skapar 
osäkerheter kring vilken förtätning som kan åstadkommas i praktiken. Om 
förtätningsambitionen inte uppnås riskerar orterna at breda ut sig, vilket då medför 
ianspråktagande av omland. I denna bygd innebär det ofta båda jord- och skogsbruksmark. 
Huvudsakligen sker bebyggelseutveckling i orter med förutsättningar för hållbara transporter, 
där det finns välutvecklad kollektivtrafik. Däremot görs inte utpekande av tillväxtområden 
utifrån var de största förutsättningarna för hållbara transporter finns. Järnvägsstråket 
Katrineholm – Flen – Stockholm förefaller ha särskild potential att utgöra ett sådant stråk då det 
ligger utmed en stambana. Stambanan kommer även dra nytta av Ostlänken, då denna bana blir 
avlastad.  
 
Åtgärder    
En förtätningsstudie skulle kunna vara ett värdefullt verktyg i kommunens strävan att förtäta 
befintliga orter, då konsekvensernas storlek står i relation till vilken förtätning som kan 
åstadkommas i praktiken.  
 
Sociala konsekvenser  
Utveckling och tillväxt av kommunens tätorter ger förutsättningar för utveckling av de sociala 
sammanhangen. Känslan av att kommunens orter utvecklas och är ständigt attraktiva ger goda 
framtidsutsikter och möjligheter för invånarna i respektive ort. Inflyttningen ger ökade 
möjligheter för service på orten, med följdeffekter i form av utvecklade mötesplatser, nya 
verksamheter och en generellt livskraftig ort.  
 
Utifrån sociala perspektiv är det positivt att översiktsplanen tydligt tar vara på förutsättningarna 
för varje enskild ort i kommunen för tillväxt och utveckling. Översiktsplanen eftersträvar 
utveckling av samtliga orter och även en livskraftig landsbygd. Planen betonar samverkan 
mellan stad och land vilket ger förutsättningar för en socialt sammanhållen kommun. 
Funktionsblandning kan stärka de sociala sammanhangen i tätorterna med ökad gemenskap 
mellan ortens olika delar, minskad segregation, ökade valmöjligheter för boendesituation, 
liksom ökade möjligheter att bo kvar i sin hemort över tid utifrån olika behov av boendetyp i 
livets olika skeden. Komplettering av bebyggelse i tätorter kan innebära ökad trygghet. Det kan 
ske då idag ej använda områden eller bebyggelse med begränsad användningsgrad kan utvecklas 
och få ny funktion eller genom att bygga bort mörka eller av andra anledningar otrygga partier.    
 
Planen identifierar inte vilka behov av kompletteringar i bebyggelsen som behövs specifikt i de 
olika orterna, vilket riskerar att åtgärdsbehov för en ökad funktionsblandning inte synliggörs 
och därmed inte tas tillvara fullt ut när exploateringar blir aktuella.  
 
Orternas invånare utgör grunden för ett aktivt föreningsliv. Med livskraftiga orter finns 
förutsättningar för föreningslivet. När en viss aktivitet inte finns lokalt på orten har god 
tillgänglighet till närliggande orter betydelse för valfriheten och möjligheten att delta i 
föreningsliv och fysiska aktiviteter. I orter där bilberoende är en förutsättning för deltagande kan 
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personer som ej är i ålder för bil eller har tillgång till bil riskera att bli mindre aktiva, vilket är 
socialt och hälsomässigt negativt.   
      
Åtgärder 
En förtätningsstudie kan även omfatta att studera vilka behov av funktionsblandning som 
föreligger i kommunens respektive orter.  
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
När befintliga orter förtätas tillkommer tillväxten på platser där det redan finns utbyggd 
infrastruktur, vilket leder till ett mer effektivt nyttjande av gemensamma resurser. En mer 
varierad bostadsutveckling i tätorterna möjliggör omflyttningar och/eller boendekarriär inom 
orten och ett varierat bostadsutbud ökar möjligheten för fler att flytta till kommunen och dess 
tätorter. En generell tillväxt i kommunen medför även ökade möjligheter för ett utvecklat 
näringsliv.  
 
Om stråket Katrineholm – Flen - Stockholm stärks och även medför att Sparreholm får tågstopp, 
kan det medföra ökad efterfrågan på bostäder i stråkets orter och marknadens förutsättningar för 
nybyggnation förbättras avsevärt.  
 
Ett större befolkningsunderlag i orterna ökar förutsättningarna för en välfungerande kommunal 
och kommersiell service. Ökad befolkning kan medföra att underlaget för kollektivtrafiken kan 
öka liksom turtäthet, men också att kostnaderna för kollektivtrafiken ökar. Olika orter kan ha 
olika kapacitet för tillväxt utan att nya investeringar behövs. Beroende på tillgången på förskole- 
och skolplatser i kommunens olika orter kan befolkningsökning antingen leda till mer välfyllda 
befintliga skollokaler eller leda till att nyinvesteringar i skollokaler krävs.      
 
Generellt ger en ökad befolkning ökade skatteintäkter för kommunen, men kan även medföra att 
det ställs krav på utökad service som i olika geografiska lägen kan vara mer eller mindre 
motiverad. En tätare ortsstruktur kräver säkra gång- och cykelvägar liksom mötesplatser i det 
offentliga rummet. Det är exempel på följdinvesteringar som kan behövas, och som vanligtvis 
finansieras av skattekollektivet.   
 
En permanentning av fritidshusområden kan medföra kostnader i investeringar i VA-
anläggningar samt resurser från kommunens personal att driva den typen av anläggningsprojekt. 
En permanentning av större fritidshusområden kan på sikt resultera i att nya ortsliknande 
områden bildas med ökande krav på service. Med bakgrunden som fritidshusområden kan ha, 
kan det ofta finnas särskild komplexitet i anpassning för omvandling av ett område för nya 
behov, vilket även kan vara kostsamt.  
 
Åtgärder 
Det kan vara värdefullt att värdera olika fridshusområdens förutsättningar för permanentning 
och vidare möjlighet att omvandlas i riktning mot en ortsbildning, utifrån vilka kostnader detta 
kan medföra.  
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7.2 Infrastruktur och resande 
• Genom att aktivt arbeta med infrastruktur, trafiksäkerhet och goda livsmiljöer kan 

kommunens gator och vägar bli tryggare, säkrare och miljövänligare.  
• Kommunen planerar att ta fram en Trafikplan som är kommuntäckande, samt 

innehåller gång- och cykelvägar.  
• Offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafik koncentreras till de större 

orterna: Flens stad, Hälleforsnäs, Sparreholm och Malmköping.  
• Förbifart Flen (väg 55) bör skyndsamt färdigställas. 
• Flens kommun ska bidra till att andelen kollektivtrafikresor ökar genom att skapa en 

attraktiv och väl utbyggd kollektivtrafik i kommunen. 
• Flens kommun ska arbeta för att möjliggöra för en stadsutveckling där tågtrafikens 

barriäreffekter minimeras.  
• Flens kommun ska aktivt skapa möjligheter att kunna välja gång- och cykel istället 

för bil, både vid vardags- och fritidsresor med fokus på tätortsnära gång- och 
cykelvägar.  

 
Miljökonsekvenser 
Det är positivt ur ett klimatperspektiv att planen tydligt strävar efter en ökning av andelen 
hållbara resor, med en utvecklad kollektivtrafik och ökade möjligheter för gång och cykel. 
Planen preciserar inte närmare vilka åtgärder som ska prioriteras, vilket innebär att fortsatt 
arbete med dessa frågor blir avgörande för i vilken mån som den uttalade ambitionen kan 
uppnås. Risk finns för att tillräckliga åtgärder inte vidtas för att nå målen om ökad grad av 
hållbart resande. Ställningstagandena är allmänt hållna vilket inte tydliggör vilken ambition som 
ska uppnås.  
 
Fokus på utveckling av gång- och cykelvägnät kan medföra betydande positiva hälsoaspekter 
med lägre partikelhalter och mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser.   
 
Principerna för förbifart Flen skulle behöva utvecklas i översiktsplanen då den har stor 
betydelse för ortsutvecklingen och analys av konsekvenser. Planen omfattar nya 
bebyggelseområden utanför planerad förbifart. Det är positivt att bebyggelsen begränsas till 
verksamhetsområden, då bostadsbebyggelse utanför förbifart skulle ställa högre krav på 
hantering av lokal trafik. Viss problematik kvarstår ändå när verksamhetsområden planeras 
utanför förbifart. Det kan ställa krav på planskildhet så att arbetspendling per cykel kan ske 
trafiksäkert, men det kvarstår att förbifart utgör en barriär som medför längre resväg. Eventuellt 
kan det medföra att arbetspendling i högre utsträckning sker med bil. Sker större 
bebyggelseutveckling utanför förbifart kan det medföra en större utmaning med hantering av 
lokaltrafik på förbifart och eventuell påverkan på förbifartens effektivitet. Större 
bebyggelseområden utanför förbifarten kan därmed utlösa krav på anpassningar för att bibehålla 
effektiviteten i regionalt vägnät och för att möta behov av nya grupper av trafikanter. I fall med 
mer långtgående inverkan på framkomlighet, kan diskussion om behovet av nya förbifarter 
aktualiseras. Anläggning av nya förbifarter kan medföra stora konsekvenser på natur- och 
kulturmiljöer.  
 
Såväl de större genomfartslederna för vägtrafik som järnvägsstråken medför bullerpåverkan på 
närliggande miljöer. Bebyggelse bör anpassas så att gällande riktvärden för buller kan klaras. 
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Ny bebyggelse behöver även anpassas till risker med farligt gods. För utpekade 
nybyggnadsområden nära vägar och järnvägar kan buller och olycksrisker behöva utredas 
särskilt.   
 
Åtgärder  
En prioritering bör göras så att orter i första hand utvecklas innanför förbifarter där det finns 
eller planeras sådana. Det bedöms vara angeläget att i hög grad kunna nyttja planerade 
markområden inom förbifarter för expansion av orterna, så att expansion utanför förbifarter 
begränsas.  
 
Sociala konsekvenser 
Att öka möjligheterna och tillgängligheten för ett flertal transportsätt stärker sociala faktorer, 
när fler personer i samhället får tillgång till för dem relevanta transportsätt. En utvecklad 
kollektivtrafik medför att fler personer har möjlighet i samhällets sociala och fysiska aktiviteter 
liksom möjlighet att utöva friluftsaktiviteter. Ytterligare utveckling av gång- och cykelvägnätet 
ger goda förutsättningar för en fysiskt aktiv vardag, vilket gynnar folkhälsan. I en boendemiljö 
med god tillgång till gång- och cykelvägar och med rimliga avstånd till olika målpunkter skapas 
förutsättningar för en väl utvecklad vardagsmotion. Med trygga och trafiksäkra stråk för gående 
och cyklister ökar förutsättningarna för nyttjande av alla invånare inkl. barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Med stor valfrihet i rörelse- och resesätt ökar förutsättningar för 
jämlika möjligheter till transporter.  
 
Etablering av förbifarter kan försvåra för människor att ta sig ut i naturen och strövområden 
utan biltransport. Dels så kan det innebära längre sträcka till aktuellt strövområde och dels en 
upplevelse av att strövområdet inte är lika tillgängligt som tidigare när man ska korsa större 
vägar och utbyggda verksamhetsområden. I ett sådant fall blir förbifarten i Flen en barriäreffekt. 
Ibland kan vissa personer beröras mer än andra, t.ex. barn. 
 
Åtgärder 
Möjligheter finns att analysera i vilken utsträckning som förbifarter blir en barriär och vilka 
åtgärder som behövs för att inte begränsa tillgänglighet till t.ex. strövområden.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
I orter med regionaltåg har de boende tillgång till den regionala arbetsmarknaden. Ett ökat 
resande med tåg innebär också en ökad nytta ur ett regionalt perspektiv då tillväxten gynnas av 
en ökad rörlighet i regionen. Att utveckla orter med goda kollektivtrafikanslutningar är 
gynnsamt ur ett ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. Utvecklingen på landsbygden är 
begränsad i omfattning och om den görs i nära anslutning till befintlig bebyggelse och gatunät 
undviks många merkostnader. Kollektivtrafiken kan behöva justera rutter för att möta nya 
behov, vilket kan leda till ökade kostnader.   
 
Planen anger satsningar på gång- och cykelvägnät. Satsningarna innebär kostnader, vilka även 
kan sättas i sitt sammanhang där positiva konsekvenser även kan uppstå genom en mer fysiskt 
aktiv och friskare befolkning.   
 
Anläggning av nya förbifarter riskerar att bli kostnadskrävande, varför exploateringar utanför 
dessa bör ske med stor medvetenhet om följdeffekter. 
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7.3 Naturmiljö och strandskydd 

 
Miljökonsekvenser 
Det är mycket betydelsefullt för naturvärden att naturen och det som karaktäriserar kommunens 
naturlandskap har fått så stort genomslag i den medborgardialog som har genomförts i samband 
med översiktsplanearbetet. Det innebär att det finns ett stort intresse för naturvärden i 
kommunen och att det finns en god förankring i att ta beslut som värnar naturvärden. 
Översiktsplanen har även fått en inriktning och ställningstaganden som uttrycker att dessa 
värden ska värnas. Planens inriktning att värdera naturmiljöer högt vid samhällsbyggande är 
positiv. Hur inriktningen sedan tillämpas vid exploatering och lovgivning avgör i vilken grad 
som viktiga värden för natur- och kulturmiljö kan bibehållas och utvecklas. 
 
Planen är tydlig i att en förutsättning för att värna naturmiljöer är att det finns ett gott samarbete 
med kommunens markägare. Detta bedöms som positivt då det är betydande naturvärden som är 
direkt knutna till hur landskapet förvaltas. Planen uttrycker även betydelsen av 
landsbygdsutveckling just för möjligheten att både bibehålla värden och för möjligheten för 
människor att kunna leva i och tillgodogöra sig dessa värden.  
 
Planen är i delarna gällande naturmiljö tydligt fokuserad på skyddade naturmiljöer. Skyddade 
områden för natur har möjlighet att på lång sikt bevara specifika naturtyper, och att planen 

• Översiktsplanen uttrycker att Flens kommun värnar det sörmländska landskapet. 
Det innebär att kommunen medvetet ska arbeta med satsningar på landsbygden för 
att stärka attraktionskraften utifrån dess värden. Landsbygden ska fortsätta att 
utvecklas för att erbjuda ett varierat och inspirerande sätt att leva på i attraktiva 
livsmiljöer. Natur-, kultur- och rekreationsvärden är centrala för livskvaliteten i 
vardagen.  

 
• Flens kommun arbetar utifrån lokala miljömål för att bidra till hållbar utveckling 

och värna det sjörika sörmländska landskapet. Genom att värna om natur- och 
kulturmiljöer förvaltas viktiga värden i framtiden.  

 
• Flens kommun har analyserat de gröna och blå sambanden i kommunen. 

Kommunen har även i samband med översiktsplanearbetet uppdaterat 
Naturvårdsprogrammet för Flens kommun. 

 
• Flens kommun ska bidra till att bevara och utveckla naturvärden genom att i nära 

samarbete med markägare verka för en långsiktigt hållbar förädling av 
naturområden med särskilt höga värden. Flens kommun ska förvalta biologisk 
mångfald genom att skydda värdefulla naturområden för att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, bland annat genom att inrätta nya naturreservat.  

 
• Översiktsplanen redogör för kommunens värdefulla naturområden. Skyddade 

områden utgörs av, riksintressen, Natura 2000, biotopskydd, naturreservat, 
strandskydd m.m. 
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säkrar dessa värden är positivt. Samtidigt skulle planen tjäna på att även ytterligare fokusera på 
förutsättningar för bibehållande av naturvärden såväl i skyddade områden som i 
”vardagslandskapet”. I den jord- och skogsbygd som Flens kommun till stora delar befinner sig 
i är det mycket betydelsefullt att analysera förutsättningar för fortsatt livskraftiga landbruk som 
levererar tjänster för underhåll av natur- och landskapsvärden, såsom betande djur, slåtter etc. 
Planen har genomgående ett tänk om livskraftig landsbygd, men det skulle kunna finnas en 
tydligare koppling mellan detta och bibehållna möjligheter för förvaltning av naturmiljöer. I en 
stor del av de skyddade områden som beskrivs i planen konstateras just upphört bete vara en 
central risk för negativ påverkan på de naturvärden som är syftet med områdena. 
Översiktsplanen är ett bra forum för att synliggöra dessa kopplingar så att förutsättningarna för 
betydelsefulla naturmiljöer kan säkras för framtiden. En livskraftig landsbygd med aktiva 
jordbruksföretag ger möjligheter att bevara naturvärden både i skyddade områden och i 
vardagslandskapet. Det är dessa delar sammantaget som utgör den naturmiljö som är central i 
medborgardialogen. Att även fokusera på vardagslandskapet är av betydelse då värdena inom de 
skyddade områdena är beroende av kopplingar, grön infrastruktur och livskraftiga biotoper i 
landskapet i övrigt. 
 
Planen anger att vissa lägen i strandnära lägen ska tas tillvara för bebyggelseutveckling. 
Stränder är skyddade enlig miljöbalken med hänsyn till generellt höga naturvärden och för det 
rörliga friluftslivets intressen. Bebyggelse i strandnära lägen kan därför ha negativa 
konsekvenser för naturmiljöer och för friluftslivet.  
 
Åtgärder 
Det skulle vara värdefullt med en utvecklad analys av hur man även i framtiden kan bibehålla 
förutsättningar för en fortsatt och utvecklad markanvändning som är nödvändig för de natur-, 
kultur-, och landskapsvärden som planen önskar värna och bevara. Planen tydliggör 
kommunens strävan för en levande landsbygd, men det skulle kunna preciseras ytterligare hur 
ett aktivt lantbruk kan stödjas. En tydligare beskrivning av att historisk markanvändning och 
kulturlandskapets framväxt ligger till grund för många av kommunens naturvärden kan även ge 
en tydligare bild av vad som krävs för att bibehålla högt värderade naturvärden. Det finns idag 
ett preciserat uppdrag inom kommunen att en landsbygdsstrategi ska tas fram för Flens 
kommun.   
 
Bedömningen är att det finns en ökande potential att ta vara på efterfrågan på hållbart 
producerad mat i syfte att stärka hållbara jordbruk och därmed stärka förutsättningar för ängs- 
och betesmarker. Kommunen bedöms ha ett fördelaktigt strategiskt läge att för att kunna ta 
tillvara en större efterfrågan från närregionerna. Städernas efterfrågan på matprodukter kan ge 
miljönyttor som är kommunens landskapsvärden och naturmiljöer till gagn.       
 
Det finns en risk att stadsnära naturmiljöer inte uppmärksammas tillräckligt, även om det inte är 
områden med de högsta naturvärdena. Stadsnära naturmiljöer har stor betydelse för människors 
välbefinnande i sin boendemiljö och biologisk mångfald i orterna. Det är viktigt att dessa värden 
tydliggörs i kommande planeringssteg så att naturmiljöer får tillräckligt utrymme i 
stadsplaneringen.  
 
Sociala konsekvenser 
Inriktningen innebär att de naturvärden som skattas högt av kommunens invånare värnas högt 
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och ett säkerställande av att dess sociala funktioner med dess upplevelsevärden kan tryggas. Att 
planen utgår från invånarnas engagemang för kommunens naturvärden innebär att kommunen 
besvarar människors drivkrafter och möjligheter att påverka utvecklingen där man bor på ett 
positivt sätt. Det är socialt betydelsefullt om man kan vidmakthålla en samlad bild kring 
förvaltning av naturvärden i samverkan mellan stad och land där hållbar efterfrågan från staden i 
samverkan med hållbar produktion (markanvändning) på landsbygden går hand i hand. En 
närhet mellan stad och land är ett socialt positivt förhållningssätt för kommuner som har en 
aktiv landsbygd som förvaltar höga naturvärden. Att både stad och land har betydelse för 
naturvärden ger förutsättningar för social sammanhållning i hela kommunen och mellan olika 
aktörer.  
 
Att planen tar vara på människors engagemang för naturvården lägger en ökad grund för 
förståelsen av dess värde och dess förutsättningar för bibehållna naturvärden. Att verka för ett 
stort engagemang kan även innebära att tillgänglighet till naturområden prioriteras samt att fler 
personer tar vara på positiva upplevelsevärden samt får en aktiv och hälsofrämjande fritid. En 
utvecklad kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät även utanför orterna kan stärka allas 
möjligheter att kunna ta del av dessa värden. En stärkt position för natur-, kultur-, och 
rekreationsvärden ger underlag för besöksnäring med många positiva sociala värden som följd.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
På landsbygden finns många upplevelser ”gratis” och tillgängliga tack vare närhet till 
skogsområden och sjöar med badplatser som är tillgängliga genom allemansrätten. I dessa 
miljöer kan turismen utvecklas och nyttjas av andra näringar som skapar arbetstillfällen. 
 
Reservatsbildning är ett sätt att långsiktigt skydda/bevara värdefull natur och det innebär att de 
ekonomiska förutsättningarna att bedriva skogsbruk förändras för markägaren. Detta 
kompenseras vanligtvis genom att markägaren får sin intrångsersättning men fortsätter att äga 
marken.  
 
Att skapa kommunala reservat är ett alternativ för den mark som kommunen på längre sikt ur 
kultur-, friluftsliv- och naturvårdssynpunkt vill behålla och förvalta. Förutom att områdets 
värden skyddas på lång sikt genom en reservatsbildning så finns möjligheter att ansöka om 
markåtkomstbidrag på upp till 50 % av marknadsvärdesminskningen. Detta gäller både egen 
mark och privatägd mark inom reservatet. Upprättandet av kommunala reservat kan därför vara 
en möjlighet att skapa en intäkt till kommunen samtidigt som värdefulla miljöer får ett 
långsiktigt skydd.   
 
Att nyttja attraktiva strandnära lägen för ny bebyggelse kan vara ett sätt för kommunen att locka 
inflyttande till kommunen, vilket kan ge positiva ekonomiska förutsättningar genom ökade 
skatteintäkter. Ekonomisk bedömning bör även ställas i relation till ekonomisk betydelse av 
kommunens naturmiljöer och tillgångar för friluftsliv.  
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7.4 Kulturmiljö och landskapsbild 
• För att ta tillvara och främja att våra kulturhistoriska miljöer används och utvecklas 

på bästa sätt är det viktigt att känna till deras historia och särdrag. Genom att odla 
marken, beta hagar och använda byggnader lever våra kulturhistoriska miljöer vidare 

• I Flens kommun finns många värdefulla kulturmiljöer. Gemensamt för dem är att de 
är en viktig resurs att ta tillvara i utvecklingen av Flens kommun. Socknar bildar 
alltjämt tydliga bygder med olika karaktär och många av dem är livaktiga landsorter 
med en stark gemenskap.  

• Riksintressena ska inte påverkas eller förändras på ett sådant sätt att deras värden 
riskerar att gå förlorade. 

• Vid förändringar i riksintresseområden och värdefulla kulturmiljöer är det viktigt att 
anpassa och utforma nya inslag, t.ex. ny bebyggelse på ett sådant sätt att 
kulturmiljöernas prägel och karaktär inte går förlorad eller förändras så att de blir 
svåra att uppleva. Målet är att såväl riksintresseområden som andra kulturmiljöer ska 
utvecklas och brukas. 

• Nya byggnader i värdefulla kulturmiljöer ska underordnas befintlig bebyggelses 
struktur och utformning. 

• Landskapsbilden ska skyddas, genom att öppna marker och småbrutna 
odlingslandskap med betesmarker, samt siktlinjer över åkrar och sjöar bibehålls. 

• Flens kommun ska verka för att många invånare ska kunna nå kulturaktiviteter och 
mötesplatser genom att lokalisera dessa typer av verksamheter centralt i orter och 
byar.  

 
Miljökonsekvenser 
Många av kommunens skyddsvärda kulturmiljöer har ett starkt samband till naturmiljö och 
biologisk mångfald. Naturmiljöerna i dessa områden består oftast av betade hagmarker och 
områden med mycket ädellövskog, vilka hyser en stor biologisk mångfald. Det är betydelsefullt 
när naturmiljöer och kulturmiljöer kan betraktas integrerat eftersom många naturvärden är ett 
resultat av kulturell påverkan. I Flens kommun sker det i stor utsträckning, och det är positivt 
när naturmiljö integreras så att det inte riskerar att endast betraktas som något som är orört.  
 
Kommunens kulturmiljöprogram kan ge ökade förutsättningar för att förhålla 
samhällsbyggandet till befintliga kulturmiljövärden inom kommunen.    
 
Det är positivt att planen uttrycker att ny bebyggelse ska underordna sig befintlig bebyggelses 
struktur och utformning. Däremot kan det behöva tillgängliggöras beskrivningar över hur 
befintliga värden ser ut samt preciseras vilka förhållningssätt som behöver beaktas.   
 
Planen bedöms inte motverka riksintressen, däremot behöver riksintressena bevakas i fortsatt 
planering och lovgivning så att inte förutsättningarna försämras.   
 
Åtgärder  
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För kulturmiljöaspekter vore det värdefullt att förtydliga respektive orts kulturhistoria för att 
beskriva dess olika identiteter utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Med ett förtydligande av 
kulturhistoriska värden inom orterna ökar möjligheten att anpassa en utveckling som bygger 
vidare på tidigare strukturer och förhåller sig till befintlig bebyggelse på respektfullt sätt.    
 
Sociala konsekvenser 
Kulturmiljön har stor betydelse för de sociala sammanhangen, då historien och framväxten av 
de olika orterna speglar vår historia och vårt sammanhang där vi bor.  
 
Tätorterna har ett rikt föreningsliv med olika idrottsföreningar. Ett ökat boende på landsbygden 
ger ett ökat underlag för klubbarna och kan ge dem bättre förutsättningar för utveckling. 
Lokalkulturen kan stärkas av en levande landsbygd och en landsbygd i tillväxt, varför det är 
positivt att planen fokuserar på att ta tillvara respektive orts potential för utveckling.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillvaratagande av kulturella värden har stor betydelse för kommunens attraktivitet. 
Attraktionsvärdet har stor ekonomisk betydelse, t.ex. för att attrahera nya boende till kommunen 
och för turism. Ett starkt besöksmål har stor betydelse för det lokala näringslivet.  
 
Kostnader för fritidsanläggningar kan komma att öka på grund av ökat nyttjande och krav på 
nyanläggningar av till exempel hallar och bollplaner kan uppkomma.  Även kostnader för 
föreningsbidrag kan komma att öka när landsbygden växer.   
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7.5 Friluftsliv och turism 
Miljökonsekvenser 
Kommunens inriktning på en hållbar turismutveckling är positivt för att begränsa dess 
miljöpåverkan. I flera delar kan en stark besöksnäring som har hållbarhet i fokus vara ett viktigt 
bidrag för verksamheter som ger positiva miljöeffekter, såsom förvaltning av landskap och 
naturmiljöer. I och med turismen finns en stor potential för försäljning av lokalt producerade 
varor. Turismen kan även skapa underlag för sidoverksamheter för företag på landsbygden och 
därigenom stärka värden för en levande landsbygd.   
 
Turism är ofta transportintensiv eftersom det bygger på att människor reser och besöker nya 
platser. Möjligheten att resa och besöka platser på ett hållbart sätt har betydelse för turismens 
miljöpåverkan. Flera av orterna i kommunen är anslutna till järnväg och i dessa lägen kan 
besöksmål nås på ett mer hållbart sätt, till skillnad mot resmål på utpräglad landsbygd där 
biltransporter ger en större klimatpåverkan. Detta innebär att turism kan medföra både positiva 
och negativa miljökonsekvenser. Möjligheten att verka för hållbart resande för turismen är av 
störst betydelse för att minimera baksidorna, t.ex. att utveckla cykeltruismen. Med en 
fördubbling av turismen finns en betydande potential att dra nytta av turismens möjligheter för 
att skapa positiva miljöeffekter, men även att det finns risk för ett betydande bidrag på 
utsläppssidan gällande resandet och därmed klimatpåverkan. Samtidigt kan en utveckling av 
lokalturismen innebära att fler turistar på hemmaplan, som ger betydligt mer begränsad 

• Planen belyser kommunens goda förutsättningar för en utvecklad besöksnäring. 
Kommunen har i linje med detta tagit fram ett underlag till översiktsplanearbetet 
som belyser besöksnäringens behov och utvecklingspotential.  

 
• Planen profilerar kommunen som en plats för upplevelser och återhämtning, och 

siktar i enlighet med övriga Sörmland på att fördubbla besöksnäringen till 2023. 
 

• Flens kommun ska aktivt utveckla turismen och besöksnäringen genom att 
tillvarata, utveckla och marknadsföra miljöer och områden samt egenskaper och 
värden särskilt betydelsefulla för turismen.  

 
• Flens kommun ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling av turismen genom att 

aktivt samarbeta med såväl myndigheter som entreprenörer, kulturaktörer och 
ideella krafter inom besöksnäringen.  

 
• Flens kommun ska säkerställa människors tillgång och möjligheter till fysisk 

aktivitet genom att tillhandahålla, underhålla och utveckla anläggningar för både 
inomhusaktiviteter och utomhusaktiviteter.  

 
• Jämlik, god hälsa ska främjas genom att utrymme och möjligheter ges för fysisk 

aktivitet, fritidssysselsättning och friluftsliv i hela kommunen och inom eller i direkt 
anslutning till orterna i kommunen, samt att tillgänglighet till dessa områden är god 
för alla individer och sociala grupper.  
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klimatpåverkan än mer långväga turistmål.      
 
Åtgärder  
Möjligheter för att kunna begränsa klimatpåverkande resor inom turismen skulle kunna 
bedömas närmare i syfte att möjliggöra mer hållbara alternativ för turismens resor, t.ex. 
utveckling av cykelturismen. 
 
Sociala konsekvenser 
En välutvecklad turism bedöms ge betydande positiva sociala konsekvenser. Starka 
verksamheter och utvecklade mötesplatser på landsbygden ger möjligheter till ett fungerande liv 
på landsbygden. En differentierad arbetsmarknad även på landsbygden ger förutsättningar för 
fler att lokalt finna sin försörjning. Ökad valfrihet och lokala möjligheter ökar jämställdheten 
när både män och kvinnor kan ha sin försörjning lokalt och skapa balans mellan arbete och 
fritid. Minskat pendlingsbehov ger även bättre möjligheter för ett jämlikt arbete i hemmet och 
deltagande i familjen.     
 
Turismen kan även innebära ett ökat utbyte mellan människor i staden och på landsbygden och 
därmed öka förståelsen kring landsbygdens förutsättningar och utmaningar. Att människor från 
staden, regionen och olika kulturer får en närmare koppling till landsbygden kan väcka intresse 
kring, och förståelse för natur och friluftsliv och därigenom ökat engagemang för att bevara 
viktiga miljö- och landsbygdsvärden. Ökad tillgänglighet genom utvecklade 
transportmöjligheter ger förutsättningar för ökad besöksfrekvens till landsbygden.  
 
En allt för intensiv turism kan i vissa sammanhang inverka negativt på andra näringar i ett 
lokalsamhälle, t.ex. stort antal besökande som begränsar framkomlighet. God samverkan och 
kommunikation kan begränsa inverkan inför särskilda evenemang. Planens inriktning att öka 
förutsättningar för diversifierade verksamheter på landsbygden ökar möjligheterna för en 
landsbygd som bygger på olika typer av verksamheter och därmed en ökande acceptans.    
 
Ett synliggörande av möjligheter för fysisk aktivitet och friluftsliv bedöms även vara positivt för 
kommunens egen befolkning, med ett främjande av folkhälsan.   
 
I planen är det otydligt hur tillgängligheten till fysisk aktivitet, fritidssysselsättningar och 
friluftsliv ska kunna hållas god för alla individer och sociala grupper, då det finns skillnader i 
förutsättningar för olika grupper gällande tillgång till färdmedel, ekonomiska förutsättningar, 
vana att utöva olika aktiviteter, kännedom om olika aktiviteter samt olika förutsättningar i 
övrigt.    
 
Åtgärder  
Det skulle vara socialt fördelaktigt om planen preciserar hur olika aktiviteter kan komma fler 
människor och sociala grupper till del.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen har en målsättning om en fördubbling av turismen till 2023. Flera av turistföretagen 
är belägna på landsbygden och deras utveckling är viktig för det lokala näringslivet. Turismen 
är en stark ekonomisk sektor som även har ytterligare potential framöver. Turismen är per 
definition platsspecifik, d.v.s. investeringar och turismtillväxt är knuta till kommunens 
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respektive upplevelsevärden och platser.  
 
Utveckling av verksamheter på landsbygden kan i en del fall vara svåra att motivera ekonomiskt 
då det följer behov av att investera i till exempel nya vägar och VA-lösningar. Samtidigt bör det 
vägas in andra ekonomiska nyttor som ökad sysselsättningsgrad vilket är positivt för 
kommunens ekonomi och landsbygden. För företagare kan tillgång till bredband vara en viktig 
faktor för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt. I visa kommundelar 
kan investeringar bli särskilt kostsamt vilket bör ställas mot nyttan.  
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7.6 Risker och klimatfaktorer  

 
 
Miljökonsekvenser 
 
Förorenade områden och luft 
En tillväxt som innebär en förtätning av kommunens orter innebär att idag förorenade 

Planen hanterar miljö, risk och säkerhet utifrån aspekterna, förorenade områden, 
luftföroreningar, transport av farligt gods, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, 
lantbruk, klimat och skredrisk. Ställningstaganden är blanda annat enligt följande;  

• Flens kommun ska främja god och jämlik folkhälsa genom att främja insatser som 
är hälsofrämjande och/eller förebygger hälsorisker. 

• Flens kommun ska arbeta för att potentiellt förorenade områden ska minska genom 
att utreda och vid behov åtgärda dessa områden. 

• Flens kommun ska senast i samband med planläggning, bygglov eller miljöprövning 
beakta potentiellt förorenade områden genom att tillse att dessa områden utreds och 
vid behov åtgärdas. Framtida användning av marken och resultatet av utredningar 
ska ligga till grund för eventuella åtgärder. 

• Flens kommun ska arbeta aktivt för att minska utsläppen av luftföroreningar, genom 
att beakta miljökvalitetsnormer för luft vid planering, planläggning och 
tillståndsgivning samt genom att formulera lokala hälsoföreskrifter, underlätta för 
hållbart resande och fossilfria transporter, förespråka förnyelsebar energi vid 
uppvärmning.  

• Flens kommun ska arbeta för att primära transportleder för farligt gods skall dras 
utanför tätorterna där så är möjligt. Inom tätbebyggda områden ska konsekvenserna 
minskas genom att särskilda åtgärder vidtas vid planläggning och tillståndsprövning 
för att skydda såväl människor, djur, vatten och natur.  

• Flens kommun ska vid planläggning och annan tillståndsprövning studera följderna 
av eventuella olyckor med transporter av farligt gods utifrån länsstyrelsens riktlinjer 
för bebyggelse intill farligt gods leder.  

• Flens kommun ska verka för en god ljudmiljö såväl utomhus som inomhus, genom 
rätt planering och anpassad bebyggelse, samt bullerdämpande åtgärder vidtas där 
det är möjligt utmed järnvägar, vägsystem och andra bullerstörande verksamheter. 

• Flens kommun ska vid planläggning m.m. beakta lantbrukets/djurhållningens 
påverkan på omgivningen samt anpassa avståndet mellan djurstall/rasthagar och 
bebyggelse, genom att ta hänsyn till risk för olägenhet och lokala förutsättningar.  

• Flens kommun ska så långt det är möjligt bidra till att motverka 
klimatförändringarna, genom god planering och t.ex. minskat utsläpp av 
växthusgaser. 

• Flens kommun ska vara beredd på effekterna av klimatförändringarna, genom olika 
förebyggande åtgärder. Arbete pågår med energi- och klimatplan. 

• Flens kommun ska begränsa konsekvenserna vid höga flöden, genom att göra en 
riskanalys och vidta åtgärder i de fall översvämningshotad mark kommer att 
användas till annat än vad som rekommenderas.  
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fastigheter kan komma att saneras i samband med bebyggelseutveckling. Det innebär att idag 
förorenade områden som kan innebära en risk för människors hälsa och miljö kan åtgärdas. Det 
innebär minskade risker för människa och miljö. I samband med utbyggnad krävs en tillräcklig 
undersökning av föroreningsförekomsten och hur en eventuell sanering kan genomföras. Vid 
förtätning kan bostäder tillkomma i lägen som ligger nära ännu inte sanerade områden. Risker 
som hör samman med detta behöver hanteras vid exploateringen. Sanering av förorenade 
områden kan innebära att förutsättningar för ekosystem förbättras, när minskande mängder 
föroreningar kommer vidare ut i vattendrag och sjöar.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft kommer inte att överskridas med aktuellt planförslag. Det är 
positivt att planen ändå har en tydlig inriktning mot att begränsa utsläppen av luftföroreningar. 
Ställningstagandet är tydligt med ändå allmänt hållet, vilket innebär att det krävs aktiva åtgärder 
och fortsatt arbete för att nå resultat i önskad riktning. I flera delar har planen en inriktning som 
kan stödja detta arbete, med utvecklade strukturer för hållbart resande. Den klimat- och 
energiplan som är under framtagande kan ha stor betydelse för det fortsatta arbetet med att nå 
konkreta resultat.  
 
Buller 
Vägtrafiken och järnvägstrafiken utgör de största källorna till bullerspridning inom kommunen. 
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller 
påverkar vår hälsa. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att 
skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Sammanställningar visar att omkring två miljoner 
svenskar i sin boendemiljö utsätts för buller som överskrider riktvärdena för buller utomhus (55 
dBA). Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även andra områden, såsom 
rekreationsmiljöer, med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både människors hälsa och 
välbefinnande.  
 
En del bostäder i kommunen (särskilt de som ligger nära järnväg och väg) utsätts sannolikt för 
buller som överskrider riktvärden, vilket även kan komma att ske vid en oaktsam planering, 
vilket skulle bedömas som negativt. Med en genomtänkt planering kan ljudmiljön förbättras för 
befintliga och tillkommande delar av orterna. Med en strategisk placering av ny bebyggelse kan 
förbättringar erhållas för bakomliggande befintlig bebyggelse. Goda exempel kan vara när 
mindre känslig bebyggelse uppförs längs vägar och därigenom verkar bullerskärmande för 
befintliga bostäder. Av planen framgår att i flera fall planeras verksamheter på ytor närmast 
större vägar. Planen har därmed en strategi som begränsar störningsrisker från buller.  
 
Planen anger dock bostadsbebyggelse på vissa partier längs de större vägarna, vilket innebär att 
det finns större utmaningar för att erhålla en acceptabel ljudmiljö.   
 
Planerad förbifart förbi Flen bedöms ge stora positiva bullereffekter för orten. När tung trafik 
leds förbi på förbifart avlastas de centrala delarna, och tidigare bullerutsatta områden kan få en 
bättre ljudnivåer samt att ny bebyggelse kan aktualiseras i tidigare bullerstörda lägen.  
 
Olycksrisker kopplat till transporter 
Planens ställningstagande som innebär att följa befintliga riktlinjer för bebyggelse intill farligt- 
godsleder innebär att det finns förutsättningar för god hantering av riskbilder. För att närmare 
kunna bedöma konsekvenser av planförslaget erfordras att risknivåerna för såväl väg som 
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järnväg tydliggörs med hänsyn till lokalisering och omfattning av den exploatering som 
planförslaget innebär. Det kan vara angeläget att i specifika fall närmare studera riskbilder för 
att precisera ett platsspecifikt riskavstånd så att krav på skyddsavstånd kan avvägas med 
hushållning av mark (d.v.s. att man inte bygger på ett längre skyddsavstånd än vad som är 
motiverat). 
 
Generellt relateras olycksrisker till transportledernas typ, hastighet, intensitet och typ av gods. 
Det medför att risker behöver bedömas relaterat till avstånd till den väg eller järnväg som utgör 
riskkälla. Om en riskanalys behöver tas fram beror på aktuell bebyggelse, riktlinjer hos 
kommunen och länsstyrelsen samt typen av väg och järnväg. En förtätning av bebyggelse inom 
områden intill vägar och järnvägar där farligt gods förekommer innebär att riskerna för att 
allmänheten exponeras av olycksrisker ökar, eftersom mängden boende i dessa områden ökar 
vid utbyggnad av bostäder. Risker för olyckor behöver utredas närmare vid detaljplanering av 
dessa områden. Särskilda åtgärder kan även behövas för att i högre utsträckning skydda 
vattendrag, Natura 2000 och vattentäkter. 
 
Översvämningsrisker och klimat 
Det är positivt att kommunen i sin plan både verkar för att begränsa bidraget till 
klimatförändringar samt fokuserar på anpassning till de förändringar som redan är på gång att 
ske.  
 
Översiktsplanen nämner viktiga aspekter för anpassning i form av temperaturer, översvämning 
och skredrisk. Det är angeläget att samtliga viktiga aspekter för klimatanpassning finns med i 
arbetet för en robust hantering av anpassningsarbetet. Några viktiga situationer som är viktiga 
att ha en god beredskap för är; 
 
Värmeböljor: Samhället bör ha en utvecklad hantering av risker i samband med värmeböljor. 
Med klimatförändringar ökar risker för kraftigare och mer långvariga värmeböljor. Särskilda 
risker finns för den äldre delen av befolkningen. I orter, där en stor andel av marken är bebyggd 
och hårdgjord uppstår värmeöar där temperaturer kan bli särskilt höga. Det är angeläget att 
analysera var värmeöar särskilt kan finnas i tätare bebyggelse och vilka möjligheter det finns för 
att begränsa värmeö-effekten. Det bedöms vara strategiskt att verka för minskad mängd 
hårdgjorda ytor och att få in större inslag av grönska, med exempelvis tillämpning av 
grönytefaktor.  
 
Översvämning: Risken för plötsliga skyfall stiger med klimatförändringarna. Viktiga underlag 
för att begränsa risker för översvämning är de översvämningskarteringar som kommunen har 
tagit fram för vissa orter. Möjligheter finns för att begränsa skadeverkningar av skyfall genom 
att anpassa områden utifrån dessa risker. Bebyggelse bör undvikas i utsatta lägen alternativt att 
anpassningar görs, samt att dagvattenhantering utvecklas så att risker kan begränsas.  
 
Vid skyfall finns risk för påverkan på samhället. Risk finns för både skador på vägar och 
begränsningar i framkomlighet till följd av stora vattenmassor som uppkommer av skyfallet. 
Sårbara platser är särskilt vid instängda lågpunkter, såsom viadukter, undergångar samt där 
diken går in i trummor under vägar och järnvägar. Både person- och egendomsskador riskerar 
att uppstå när passager blir vattenfyllda. Det är positivt om grönytor kan behållas för 
dagvattenhantering och som översvämningsmöjlighet.  
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Skogsbrand: Torr mark förväntas bli vanligare framöver som följd av högre temperaturer och 
ökad avdunstning från mark och vegetation. Brandrisksäsongen väntas förlängas framöver. 
Följderna av en skogsbrand kan bli stor både i räddningsinsatser och skador. En större 
skogsbrand innebär en akut fara både för människors hälsa, kultur- och miljövärden. I mindre 
omfattning är bränder i skog och mark ett naturligt inslag, och vissa arter är beroende av bränder 
för livskraftiga populationer. I vissa fall sker kontrollerade naturvårdsbränningar just för att 
gynna särskilda biotoper.  
 
Låga grundvattennivåer: Torrare marker kan även medföra att grundvattennivåerna periodvis 
blir låga. Risk finns för att vattentillgången för dricksvatten och för bevattning blir begränsad 
under vissa perioder. Låga vattennivåer i sjöar kan innebära att naturliga säsongsmässiga 
översvämningar inte förekommer lika frekvent eller i naturlig omfattning. Detta kan medföra 
förändringar i biotoper, tex. strandängar som vanligtvis översvämmas. 
 
Sociala konsekvenser 
Miljörisker och störningar liksom klimatrelaterade händelser kan slå olika mot olika grupper i 
samhället. Bullerstörningar och andra miljöstörningar kan drabba delar av befolkningen i högre 
utsträckning, när vissa grupper inte har ekonomiska förutsättningar att skaffa sig ett boende fritt 
från buller eller kunna byta bostad vid påverkan av miljöstörningar.   
 
Vissa grupper kan vara särskilt känsliga för klimatförändringarnas effekter. Äldre personer har 
som grupp mindre motståndskraft mot värmeböljor, vilket innebär att de ofta drabbas hårdare 
vid ihållande värmeböljor. Det innebär ett än större behov i denna grupp att få del av 
anpassningsåtgärder. Vissa grupper har även mindre möjligheter än andra att byta varma 
stadsmiljöer mot svalkande miljöer utanför orterna i samband med värmeböljor.    
 
I lägen med låga grundvattennivåer kan dricksvattentillgången vara särskilt känslig i vissa 
områden, och drabba personer som inte är anslutna till kommunal dricksvattenförsörjning. Detta 
gör att konsekvenserna ser olika ut för kommunens invånare. Personer har även olika 
ekonomiska förutsättningar att kunna investera i anpassningsåtgärder där man bor och verkar.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Förorenade områden och luft 
Att sanera förorenade områden kan vara kostsamt, även om det finns statliga bidrag att söka 
inför en sanering. En god tillväxt i kommunen innebär att investeringsintresset stiger och att det 
kan finnas ekonomiskt utrymme att exploatera ett område trots att det är förorenat, och att en 
sanering då kan belasta exploatören ekonomiskt. Att låta sanering ske i samband med 
bostadsbyggande kan därför vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.       
 
Översvämningsrisker och klimat 
Skadepåverkan på teknisk infrastruktur, bebyggelse och människor kan i vissa situationer vara 
av betydande ekonomisk omfattning. En större översvämning kan orsaka stora skador. Det visar 
att det är angeläget att satsa resurser på att anpassa samhället så att storleken på potentiella 
skadesituationer kan begränsas. En planering som innebär att man undviker att förlägga 
bebyggelse till riskområden innebär en mer robust samhällsutveckling som i högre grad är 
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anpassas för att klara de riskscenarier som kan uppstå. Att begränsa risker för omfattande skador 
begränsar även behovet av insatser från räddningstjänstens sida, och innebär därför en 
ekonomisk fördel. 
 
Skogsbränder kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för såväl markägare och näringsliv 
som för försäkringsbolag och räddningstjänst. Bränder av större omfattning kan vara 
ekonomiskt kännbara för samhället.  
 
Låga grundvattennivåer kan innebära längre perioder under året med inskränkningar i 
bevattningsmöjligheterna, vilket kan vara kännbart för lantbruket.   
 
Resurser och kostnader kan behöva läggas på anpassningsåtgärder i en ökande grad jämfört med 
dagsläget. Det kan omfatta investeringar i kylmöjligheter, särskilt vid äldreboenden och 
vårdinrättningar, liksom åtgärder för att möjliggöra mer skugga i utemiljöer. 
 
Låga grundvattennivåer kan ställa ökade krav på hur dricksvattenförsörjningen ska kunna 
säkras, med krav på ytterligare reservvattentäkter, vilket kan innebära ökade kostnader. Krav på 
överföringsledningar för att trygga dricksvattenförsörjning kan medföra kostnader både för den 
enskilde och för kommunen. 
 

7.7 Vatten 

 
 
Miljökonsekvenser 
Att kommunen enligt planen ska ha en aktuell VA-plan och med den inriktning som anges ger 
förutsättningar för en hållbar utveckling inom området.  
 
Ställningstagandet om att prioritera dricksvatten vid ev. intressekonflikt bedöms som otydligt, 
så det ofta uppstår konflikter för att säkra dricksvatten å ena sidan och andra intressen (såsom 

• Flens kommun ska genom strategisk VA-planering skapa förutsättningar för social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhar inom VA-området. Genom att 
vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten hanteras på ett sätt som är 
långsiktigt hållbart för boende, den aktuella platsen och dess miljö.  

• Flens kommun ska prioritera dricksvatten vid eventuell intressekonflikt mellan 
dricksvattenförsörjning och andra intressen.  

• Flens kommun ska se till att bristfälliga avloppsanläggningar förbättras, genom plan 
för inventering av enskilda avlopp. 

• Flens kommun ska skapa förutsättningar för att lösa dagvattenhanteringen i 
samband med kommunal planering, genom att ta fram en dagvattenpolicy och 
handlingsplan för dagvattenhanteringen.  

• Flens kommun ska säkerställa vattenkvalitet genom att årligen ta prover på vatten 
och införa eventuella åtgärder som krävs för att förbättra eller bibehålla god 
vattenkvalitet.  
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markanvändning och vägar) å andra sidan. I vilken grad som dricksvatten ska prioriteras 
bedöms som avgörande för hur säker dricksvattenförsörjningen kan bli.  
 
Miljömässigt bedöms det som positivt att kommunen har en tydlig ambition inom VA-området. 
Med utvecklade avloppslösningar kan man få en minskande belastning på kommunens 
vattendrag. Utvecklade avloppslösningar är en viktig åtgärd för möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna på kommunens vattenförekomster enligt vattenförvaltningen. Flera 
vattenförekomster i kommunen har otillfredsställande eller måttlig ekologisk status idag. I flera 
fall är just övergödning en viktig anledning till aktuell statusklassning. Utvecklad 
avloppshantering kan begränsa övergödningen. Samtidigt krävs parallella åtgärder inom andra 
områden, särskilt i samverkan med jordbruket för att tydligt begränsa övergödning. Det omfattar 
även behov av att analysera för vilka vattendrag som det skulle behövas vidtas åtgärder för att 
skapa fria vandringsvägar för fisk.     
 
Omfattande ledningsutbyggnad kan innebära stor påverkan i landskapet vid nedläggning av 
ledning, med risk för påverkan på natur- kultur- och landskapsmiljöer. Vid genomförande 
behöver närmare bedömningar göras för att välja lämpliga sträckningar och anpassningar, så att 
skada på befintliga värden kan minimeras.  
 
Resurser behöver finnas för att kommunens reningsverk ska kunna uppfylla de villkor som är 
satta i gällande tillstånd. Vid överskridande riskerar sjöar och vattendrag att påverkas negativt. 
Ambitionen bör även vara att minska antal bräddningar i VA-systemen, vilket bland annat har 
kopplingar till en hållbar dagvattenhantering.  
 
Det bedöms finnas en risk i att kommunen förbiser behoven av inventering av och åtgärder i 
enskilda avlopp när fokus främst handlar om kommunal VA-anslutning. Resurser krävs för att i 
många fall förbättra enskilda avlopp så att negativ miljöpåverkan och övergödning av 
kommunens vatten kan begränsas.   
 
Att kommunen enligt planen ska ha en aktuell dagvattenpolicy visar på betydelsen av en god 
hantering av dagvatten med positiva konsekvenser som följd. Det är betydelsefullt om 
dagvattenpolicyn kan utvecklas så att dess fulla potential som verktyg i samhällsbyggandet kan 
tas tillvara. Det innebär att skapa en helhetsbild för dagvattenhantering som inbegriper att 
begränsa risk för översvämning, minimera risk för spridning av förorenat dagvatten, använda 
dagvatten för positiva inslag i samhället samt att se dagvattnets potential för att utveckla 
naturvärden och ekosystemtjänster i orterna. Dagvattenpolicyn behöver även möta behoven som 
följer av klimatförändringar.  
 
Åtgärder  
När perifera områden planeras att anslutas till kommunalt VA bör ställning tas till den samlade 
konsekvensbilden, då vissa områden kan kräva särskilda investeringar och ha särskilda 
utmaningar för att fungera med ambitionen om hållbara resor.   
 
 
 
Sociala konsekvenser 
Personer har olika ekonomiska resurser att lägga på avloppsanslutningar. Samtidigt som det 
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huvudsakligen finns mycket att vinna miljömässigt med kommunal VA-anslutning kan det 
förändra möjligheterna för människor att bo kvar om kostnaderna blir betydande. Det medför 
sociala konsekvenser där VA-utbyggnad blir en tillgång för vissa och en belastning för andra. 
Standardhöjningen i sig kan även resultera i att karaktären på ett område förändras på ett sätt så 
att det skiljer från nuvarande uttryck och platsens identitet.  
 
Att invånarna har en säker och tillförlitlig dricksvattenförsörjning är grundläggande för 
människors hälsa. För att kunna garantera ett tryggt vatten är det avgörande att tillräckliga 
resurser läggs på att inventera riskerna i systemen för dricksvattenförsörjningen samt att det 
finns medel för att åtgärda bristerna. Beredskap med reservvattentäkter samt rutiner för att 
hantera läckor är viktigt för att inte riskera människors hälsa.    
 
Åtgärder  
En tydlig värdering behöver göras av respektive omvandlingsområde som står inför en eventuell 
VA-anslutning, eftersom en anslutning kan påverka de boende på olika sätt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Anslutning av nya områden till kommunalt VA-nät innebär ofta stora kostnader för såväl den 
enskilde som för kommunen. Finansiering av teknisk infrastruktur som vatten och avlopp sker 
av respektive ledningsägare och kostnaden tas ut av fastighetsägare via 
anslutningsavgifter/taxor. De nya bostads- och verksamhetsområdena i anslutning till tätorterna 
kan i stor utsträckning anslutas till redan befintliga system vilket bidrar till ett mer 
resurseffektivt nyttjande av infrastrukturen.  
 
Kostnaden för vatten och avlopp kan vara betydande för den enskilda vid nyanslutning. I 
samband med VA-utbyggnad i ett omvandlingsområde tas det vanligtvis fram en ny detaljplan 
som möjliggör ökade byggrätter. Kommunalt VA och en ökad byggrätt leder till en värdeökning 
av fastigheterna som ofta överstiger kostnaden för anslutning.  
 
I fall när det aktualiseras att befintliga fritidshusområden ska anslutas till kommunalt VA, 
tillkommer ofta även ekonomiska konsekvenser som följd. Det kan omfatta behov av 
investering i vägar, busslinjer och andra servicefunktioner.  
 
Även åtgärdsbehov i enskilda avloppslösningar kan innebära en betydande kostnad för enskilda 
människor, men också att verksamheter som bidrar till övergödning får ansvara för det 
ekonomiskt.  
 
Åtgärder  
I samband med att det blir aktuellt att fritidshusområden ska anslutas till kommunalt VA bör 
ekonomiskt ställningstagande tas till områdenas respektive förutsättningar att fungera som ett 
nytt område för permanentboende utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv, då det finns 
ekonomiska följdeffekter.  
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7.8 Marktillgångar 
• Landsbygdens traditionella näringar jord- och skogsbruk har avgörande betydelse för 

en levande landsbygd. Ett väl fungerande jordbruk är en förutsättning för öppna 
landskap 

• Flens kommun ska säkerställa framtida matproduktion och försörjning genom att 
endast tillåta att jordbruksmark tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen om detta inte kan tillgodoses på annan mark på ett tillfredsställande 
sätt.  

 
Miljökonsekvenser 
Det är positivt att planen tydliggör jordbruksföretagens betydelse för möjligheten att kunna 
arbeta för en levande landsbygd och dess betydelse för att kunna bevara den biologiska 
mångfalden i odlingslandskapet.  
 
Planens inriktning om att tillkommande bebyggelse i första hand ska ske genom tillväxt i 
kommunens befintliga orter och genom förtätningsprinciper, begränsar påverkan på produktiv 
jordbruksmark. Planen har identifierat den mest produktiva jordbruksmarken kring Bettna och 
områdena kring Båven, och att det är magrare jordar i kommunens övriga delar. Mindre 
områden med produktiv jordbruksmark tas i anspråk enligt planen i Bettna och i Sparreholm 
(invid Båven), men bedöms vara av begränsad betydelse och har liten effekt på mängden 
produktiv jordbruksmark i kommunen. Samtidigt framgår det inte om det har gjorts 
övervägande om dessa ianspråktaganden utgör väsentliga samhällsintressen och om det finns 
alternativ till att ta jordbruksmark i anspråk.  
 
Åtgärder 
En möjlighet är att utföra en förtätningsstudie för att ta vara på förtätningsprincipen fullt ut, och 
därigenom begränsa ianspråktagande av jordbruksmark eller naturmarker utanför orterna.  
 
Vid förändrad markanvändning bör förutsättningarna för fortsatt jord- och skogsbruk beaktas, 
särskilt så att brukningsområden inte fragmenteras och därigenom försvårar ett rationellt 
brukande.    
 
Sociala konsekvenser 
Exploatering av produktiv jord- och skogsbruksmark innebär förutom minskade arealer även 
risk för fragmentering av marken med risk för minskade möjligheter till rationellt brukade. Om 
anpassning inte sker till markägarens behov av rationellt brukade kan det medföra besvär för att 
driva verksamheten. Risken är särskilt tydlig vid nyetablering av landsväg eller andra linjära 
element i landskapet.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Både jord- och skogsbruksmark är värdefulla marker för vår välfärd. Konsekvensen då 
jordbruksmark bebyggs är i det närmaste irreversibel, om jordbruksmark tas i anspråk går det 
inte att återskapa den som åker igen, utan marken förlorar sina egenskaper. Bruket av jord och 
skog är av central ekonomisk betydelse för personer som är verksamma inom den branschen och 
har även ekonomiska värden för andra, som exempelvis turistföretag, som ekonomiskt vilar på 
kommunens attraktiva landskapsmiljöer.   
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Exploatering kommer till viss del att ske på produktiv jord- och skogsbruksmark. För 
markägaren kan detta innebära en möjlighet att göra ekonomisk vinst. En markexploatering på 
privat mark initieras vanligtvis när det finns ett värde att förädla marken, alltså att vinsten i att 
exploatera marken för t.ex. bostäder, överstiger den vinst som marken ger med pågående 
markanvändning.  
 
För andra markägare som bedriver aktiva lantbruk kan det vara förödande om arealen produktiv 
jord- och skogsbruksmark minskar eftersom maskinpark och andra investeringar i lantbruket 
kräver stora sammanhängande arealer. Då kan markbyte vara en framkomlig väg.   
 

7.9 Konsekvenser övriga alternativ 

7.9.1 Nollalternativ 
 
I ett nollalternativ beskrivs konsekvenserna av att planförslaget inte drivs genom, vilket innebär 
att planeringen vilar på tidigare översiktsplan som övergripande styrmedel för kommunens 
planering. Med anledning av att den tidigare översiktsplanen med tiden blir allt mer inaktuell 
finns efterhand begränsade förutsättningar att hämta stöd i översiktsplanering vid fortsatt 
utveckling av kommunen. Nya anspråk och strategier får efterhand en allt större betydelse, men 
utan att ha samlats och avvägts i en övergripande strategi för kommunen.  
 
I nollalternativet saknas en aktuell precisering av strategier för hur kommunen ska utvecklas och 
var olika verksamheter ska förläggas. Det innebär att det med tiden blir en allt ökad otydlighet 
kring kommunens förutsättningar för utveckling, med risk för en avstannande befolknings- och 
bebyggelseutveckling. Med minskat befolkningsunderlag kan flera ekonomiska och sociala 
konsekvenser väntas, då underlaget för service och näringsutveckling skulle minska. Med en 
minskande befolkning saknas ofta förutsättningar för satsningar på utveckling av orter på ett sätt 
som bättre uppfyller dagens visioner om en god bebyggd miljö. Möjligheten att använda 
utveckling som drivkraft för omställning till hållbar utveckling kan vara svag i nollalternativet 
då det saknas resurser för att omforma samhället för ökad resurseffektivitet, med investeringar 
för ökad kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Samtidigt medför ofta en större befolkning 
ökad påverkan på miljön. Nollalternativet kan visserligen innebära att oexploaterade områden 
inte tas i anspråk men kan lika gärna innebära att tillkommande bebyggelse tillkommer i 
oönskade lägen utan övergripande överväganden. Ställningstagande om bygglov kan i en sådan 
situation behöva tas utan övergripande strategier med risk för undervärdering av olika värdens 
betydelse i ett större perspektiv. Risken är att värden, särskilt i större sammanhang, skadas med 
en allt mer inaktuell övergripande planering. Det kan innebära att beslut om lokalisering för en 
verksamhet sker utan kontroll över lämplig placering med risk för sämre nyttjande av 
naturresurser.       
 

7.9.2 Alternativ låg inflyttning 
 
Ett scenario för konsekvensbeskrivning är att inflyttning sker i en lägre takt, med mer begränsat 
behov av ny bebyggelseutveckling. Befolkningstillväxten har i detta alternativ satts till en 
ökning med 100 invånare/år, d.v.s. hälften av den prognos som kommunen har som 
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utgångspunkt för sin översiktsplanering. Resultatet av en lägre inflyttning blir att inte lika 
mycket mark behöver beredas för att möta befolkningsutvecklingen. Vad det medför för 
konsekvenser beror på hur marken disponeras och vilka ställningstaganden som kommunen gör 
för en sådan situation. I scenariot är mängden utpekade nybyggnadsområden i planen för stort i 
förhållande till behovet. Områden som i planen är utpekade att bebyggas inom 5 år kommer inte 
att fyllas inom den tiden och områden som pekas ut på längre än 15 år sikt kommer inte att 
bebyggas i närtid. Om angivna tidsintervaller för planens olika utpekade områden gäller 
(snarare än angiven ordning) även i en situation vid lägre inflyttning riskerar perifera områden 
att byggas ut innan önskade förtätningsområden har byggts ut. Det riskerar att medföra 
konsekvenser i form av att förtätningsprincipen inte kan hållas på avsett sätt, med följder i form 
av mer spridd bebyggelseutveckling och omotiverat ianspråktagande av mark. Se figur 1 för 
utbyggnadsetapper och planens tider för utbyggnad.  
 
I alternativ låg inflyttning finns förutsättningar för att begränsa konsekvenser av byggande i 
känsliga miljöer och i utkanten av orterna. Det beror på att mindre exploatering begränsar 
potentiella konfliktpunkter. Det bygger dock på att den utbyggnadsordning som planeras även 
tillämpas vid låg inflyttning. Det innebär då att vid låg inflyttning kan mindre andel 
jordbruksmark tas i anspråk och att utbyggnad i känsliga miljöer begränsas. Risken är dock att 
bebyggelsetrycket blir för lågt för att locka investerare som kan genomföra ibland 
resurskrävande förtätningsprojekt. Risken är då att blickarna går mot exploateringar i ortens 
utkant, som kan vara av mindre komplex karaktär. Det kan leda till en utveckling av en glesare 
bebyggelseprincip. Förmågan att kunna tillämpa förtätningsprincipen har därför vid en lägre 
inflyttningstakt betydelse för vilken typ av konsekvenser som bedöms uppträda. 
 
Vid en lägre inflyttning finns mindre resurser att lägga på riktade stadsutvecklingsprojekt, vilket 
kan innebära mindre möjlighet att planera orten på ett sätt som möter sociala och miljömässiga 
behov. Lägre inflyttning kan innebära att orten inte har samma förutsättningar att upprätthålla 
en livskraftig stadskärna eller att kunna genomföra en planering med åtgärder som begränsar 
t.ex. bullerpåverkan eller dagvattenhantering. Vid lägre inflyttning blir skatteintäkterna till 
kommunen lägre och därmed begränsas det ekonomiska utrymmet för hållbar stadsutveckling 
och tillväxt.  
 
För att begränsa riskerna för negativa miljökonsekvenser i en situation med lägre 
inflyttningstakt än dagens prognos rekommenderas att föreslagen etappvis utbyggnadsordning 
av områden (B1 – B9) kvarstår även i en sådan situation. Det betydelsefulla är att mindre 
prioriterade områden inte ska initieras innan de mest prioriterade är utbyggda. I ett läge där den 
principen tillämpas mycket strikt finns risk för ekonomiska konsekvenser i det fall att 
bebyggelseutveckling inte tillkommer på grund av för höga exploateringskostnader eller 
komplexitet i de områden som anvisas.   
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8 Ekosystemtjänster  
 
Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på olika sätt ger oss och som bidrar till vår välfärd. 
Vi människor behöver fungerande ekosystem för att samhället ska fungera bra. Planer och 
projekt kan påverka områdets ekosystemtjänster positivt eller negativt. Oförsiktig planering kan 
hämma ett områdes ekosystemtjänster medan andra åtgärder kan skapa betydelsefulla 
ekosystemtjänster. Syftet med analys av ekosystemtjänster är att synliggöra de nyttor som 
ekosystem tillför samhället. Genom att synliggöra ekosystemtjänster uppmärksammas viktiga 
värden i kommunens miljö och möjliggör att det tas fram lösningar som ökar värdet och 
respekten för dess funktion som betydelsefulla planeringsfaktorer. En värdering är ett sätt att 
belysa sambandskedjan från ekosystemets processer och funktioner till befolkningens 
välbefinnande. Samhället behöver genomföra värderingar av ekosystemtjänster för att styra 
beslut mot hållbar utveckling. Utan värdering riskerar ekosystemtjänsterna att få för liten vikt 
vid beslutsfattande, vilket äventyrar både dagens och kommande generationers välfärd. I mindre 
skala kan även bristfällig förståelse för ekosystemens bidrag till kommunens välfärd innebära 
att onödiga kostnader behöver läggas på att återskapa samma tjänster eller hantera konsekvenser 
av dess frånvaro, t.ex. ökade behov av kyla i bostäder eller frisk luft respektive ökade kostnader 
till följd av översvämning eller ökade kostnader för att få en kvalitativ dricksvattenförsörjning.   
 
Enligt rapporten Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) definieras ekosystemtjänster 
som de produkter och processer i naturen som människan direkt eller indirekt drar nytta av.  
 
Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra olika kategorier: 

• Försörjande ekosystemtjänster: Mat, råmaterial, färskvatten etc.  

• Reglerande ekosystemtjänster: Pollinering, vattenrening, luftrening, värmereglering etc.  

• Kulturella ekosystemtjänster: Rekreation, estetisk uppskattning, turism etc.  

• Stödjande ekosystemtjänster: Habitat för arter, biologisk mångfald etc.  

Resiliens är ett systems förmåga att hantera och absorbera störningar utan att systemet förlorar 
dess grundläggande funktioner och processer.  
 

8.1 Definition av kommunens ekosystemtjänster 
 
Alla ekosystem har potential att skapa ekosystemtjänster, Ekosystemtjänster har störst värde där 
de skapar den största nyttan. I bebyggd miljö, och särskilt i tätare bebyggd miljö, är behovet av 
ekosystemtjänster högre då naturens funktioner kan bli allt mer begränsande i en tät bebyggd 
miljö. Det är därför av stor betydelse att definiera värdet av ekosystemtjänster och utreda 
möjligheter att bibehålla och stärka de ekosystemtjänster som behövs för människors 
välbefinnande.  
Det innebär att det är av stort värde för människors välbefinnande i staden om det finns väl 
utvecklade naturområden nära till hands för rekreation och att det finns ett betydande inslag av 
grönska i stadsmiljön eftersom man vet att det har betydelse för folkhälsan. För stadsmiljöer är 
det avgörande att ekosystemtjänster finns där människor bor och verkar i vardagen för att de ska 
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ha stort värde, d.v.s. som inslag i stadsmiljön och/eller i direkt anslutning. Att det finns 
ekosystemtjänster i särskilda områden för rekreation kan i och för sig vara betydelsefullt de 
gånger som personer kan besöka dessa platser, men det kan inte kompensera för behovet där 
människor bor och verkar.  
 
Av större geografisk utbredning av ekosystemtjänster kan nämnas vattenförsörjande eller 
vattenreglerande tjänster. Den dricksvattenförsörjning som kommunens välfärd är beroende av 
skapas på stora arealer i form av grundvattenförekomster och via kommunens sjöar och 
vattendrag. En dricksvattenförsörjning av kvalitet är beroende av att dessa system värderas och 
skyddas från större risker.    

8.1.1 Försörjande 
 
De försörjande ekosystemtjänsterna i kommunens vattenmiljöer rör sig framförallt om 
dricksvattenförsörjning, både genom kommunala och enskilda vattentäkter. Vid ett förändrat 
klimat med varmare väder och varmare råvatten finns det en risk för ökade halter av bakterier i 
dricksvattnet. Framförallt är detta en risk för enskilt vatten som tar sitt råvatten från ytvatten. 
Därför behövs det en god planering inför framtiden för att förhindra tillväxt av bakterier i de 
vatten som används till råvatten för dricksvatten i kommunen. Kommunens åsar med dess 
grundvattenfunktion är betydelsefulla för den försörjande ekosystemtjänsten färskvatten. Intrång 
i åsar kan minska dessa vattenresurser och möjligheten att rena vatten. Flera ytvatten är 
betydelsefulla för människan på grund av deras försörjande ekosystemtjänster.  
 
Sjöar och vattendrag har även försörjande ekosystemtjänster i form av fisk för konsumtion. I 
Båven sker yrkesfiske och väl fungerande ekosystem är en förutsättning för fiskerinäringen.  
 
Jordbruksmark är försörjande genom möjligheter till matproduktion. Ett rikt odlingslandskap 
och ett odlingslandskap som har en hög biologisk mångfald är robust mot yttre påverkan och har 
bättre förmåga att säkra en långsiktig matförsörjning. De har en högre motståndskraft, resiliens, 
mot påverkan.  

8.1.2 Reglerande 
 
Reglerande ekosystemtjänster handlar om tjänster som leder till ett värde eller som förebygger 
att negativa konsekvenser uppstår. Tydliga exempel är pollinering som är en förutsättning för 
stora skördar. Reglerande handlar även om funktioner som att rena luft och vatten. För att den 
funktionen ska vara utvecklad behövs inslag av ekosystem av sådan omfattning och kvalitet som 
kan utföra dessa tjänster. Även i mindre skala kan inslag av grönska i den bebyggda miljön göra 
att luften i den bebyggda miljön blir avsevärt mycket bättre, med hälsovinster som följd. Till 
orterna intilliggande större grönområden kan ha mycket stor betydelse för hur luften i 
stadsmiljön blir. Viktiga reglerande funktioner är även klimatreglering, vilket blir än viktigare 
med klimatförändringarna och att kunna förhålla samhället till ökande temperaturer och 
plötsliga skyfall. Med tillräckliga områden som kan reglera höga flöden kan 
översvämningsproblem begränsas i den bebyggda miljön, och därmed kan stora materiella 
skador undvikas. Inslag av grönska i stadsmiljöer kan dämpa höga temperaturtoppar i samband 
med värmeböljor och därmed utgöra en viktig funktion för att skapa en dräglig miljö, särskilt 
för många äldre som drabbas hårdare av värmeböljor. Ekosystemtjänsterna består även i att 
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naturligt fördröja dagvatten, vilket annars skulle behöva ordnas på andra ofta mer kostsamma 
sätt. Att fördröja dagvatten innebär ett större inslag av vatten i stadsmiljön, vilket även det 
reglerar temperaturer och fukt.      

8.1.3 Kulturella 
 
Kulturella ekosystemtjänster handlar om naturmiljöers upplevelsevärden, funktion för 
friluftsliv, hälsofrämjande värden liksom naturarv och turism. Flens kommun har betydande 
kulturella ekosystemtjänster vilket framkommer tydligt i planen genom att naturen får högt 
värde i medborgardialogen. En viktig utvecklingsmöjlighet för kommunen bygger på de 
landskapsvärden och naturvärden som är viktiga attraktionsvärden för både boende och 
besökande.  
 
Naturarv av landskapskaraktär är t ex uppskattning av naturen av etiska skäl (naturens 
existensvärde) samt vilja att bevara naturens inneboende värden för framtida generationer 
(arvsvärden). I kommunen kan t.ex. Båvenområdet nämnas. Kulturarv av landskapskaraktär 
avser all användning av naturliga miljöer av andliga eller historiska orsaker. T.ex. kulturell 
anknytning till olika miljöer genom historiska aktiviteter med koppling till naturmiljöerna. 
Platser i kommunen är kulturlandskapet och områden där människor har bott och verkat sedan 
stenåldern. 
 
Möjligheter till rekreationsupplevelser berör organiserat friluftsliv med t.ex. badplatser, 
kommersiella boendeanläggningar, bussresor, campingplatser, naturresor, fiskeresor m.m.  
Friluftsliv berör även möjligheter till vandring, fiske, paddling, fågelskådning, bad m.m.  

8.1.4 Stödjande 
 
Stödjande ekosystemtjänster definieras som de grundläggande funktionerna och mekanismerna i 
ekosystemen. Det är dessa processer som skapar eller utgör basen för de försörjande, reglerande 
och kulturella ekosystemtjänsterna.  
 

8.2 Vidmakthållande av ekosystemtjänster 
 
För samhällsplaneringen bedöms det finnas särskilt värde i att fokusera arbetet med 
ekosystemtjänster på följande insatsområden; 
 

• Ekosystemtjänster i stadsplanering 
• Ekosystemtjänster för vattenmiljöer och färskvatten 
• Klimatreglerande ekosystemtjänster 

 
Att arbeta för att vidmakthålla och utveckla ekosystemtjänster innebär ett arbetssätt och fokus 
för att minska negativa konsekvenser och stärka positiva konsekvenser för människors hälsa, 
ekonomi och miljöfaktorer. Kan principer om ekosystemtjänster följa med i planens 
genomförande kan planens konsekvenser och negativa konsekvenser i samhällsbyggandet 
generellt begränsas och positiva funktioner stärkas.  
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Att fokusera på ekosystemtjänster i stadsplaneringen är ett värdefullt fokus då ekosystemtjänster 
har störst värde i tätare bebyggda strukturer. Det är i de strukturerna som det är störst behov och 
efterfrågan av de tjänster som naturmiljöer och naturinslag står för. Anledningen är att i tätt 
bebyggda områden finns många människor som kan ta del av värdena samt att i tätt bebyggda 
områden så kan de gröna inslagen ofta vara bristfälliga.  
 

- Fokus på närhet till ekosystemtjänster. Utveckling av ekosystemtjänster har störst 
betydelse där de behövs som mest, i tätt bebyggda miljöer.   
 

- Närhet till grönområden. När städer förtätas kan det med tiden bli brist på tillgången 
till grönområden för invånarna. Förtätning bör ske på ett sätt så att inte tillgången på 
grönområden utmanas. Tillgången till grönområden är viktigt för människors hälsa. Det 
omfattar även att kvaliteten och karaktär på grönområden är av betydelse, där både 
storlek och utformning har betydelse för hur värdet ser ut. 
 

- Inslag av grönska och naturmiljöer i boendemiljöer. Även i mindre skala är det 
betydelsefullt med inslag av grönska och naturmiljöer i boendemiljöer. Forskning visar 
på hälsofrämjande effekter när det finns tillräckligt inslag av grönska i kvartersmiljön. 
Det visar på betydelsen av att i varje område beakta behovet av grönska och eventuellt 
arbeta med grönytefaktor. 

 
- Fokus på produktionen av dricksvatten. När dricksvatten ses som en resurs 

tydliggörs betydelsen av att vi värnar kommunens marker, grundvattenförekomster och 
sjöar och vattendrag. Att skapa goda betingelser för kommunens vattenförekomster är 
utgångspunkt för våra möjligheter att även framöver kunna leverera ett kvalitativt 
dricksvatten. Insatser behöver göras för att hålla god status på kommunens vatten, och 
med det följer andra värden i form av upplevelsevärden och försörjningsmöjligheter 
som bygger på god status av kommunens vatten och besöksmiljöer i anslutning till 
dessa. I situationer med bristfällig kvalitet på vattenmiljöer kan det medföra såväl 
tekniska som ekonomiska problem att tillhandahålla dricksvatten i tillräcklig 
utsträckning.   
 

- Klimatreglerande ekosystemtjänster är av särskild betydelse i stadsmiljöer. I 
städer med tät bebyggelse och stor andel hårdgjorda uppstår ofta en lokalmiljö som kan 
vara utmanande utifrån tankar om en god bebyggd miljö. I dessa strukturer uppstår på 
vissa platser värmeöar, där det under värmeböljor kan bli betydligt varmare än på andra 
platser. Ett arbete som fokuserar på att identifiera områden med värmeöar kan generera 
viktigt underlag för att vidta riktade åtgärder i riktning mot ett större inslag av grönska 
och vatten i stadsmiljön. Ett större inslag av träd kan ge välbehövlig skugga och 
grönska generellt kan fungera temperaturreglerande. Vinsterna kan vara av stor 
betydelse för personer som får besvär av värmeböljor, särskilt ofta den äldre delen av 
befolkningen. Ett riktat fokus kan även vara att se över närmiljöerna kring 
äldreboenden. Klimatreglerande funktioner har därför betydelse för människors hälsa 
och välbefinnande.  
 

- Ekosystemtjänster för att anpassa samhället till klimatförändringar. Med 
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klimatförändringarna kommer behovet av klimatreglering att öka behovet i framtiden. 
Klimatförändringarna förväntas ge mer frekvent förekommande värmeböljor och som 
varar under längre period på sommaren. Prognosen är även att plötsliga skyfall kommer 
att ske mer frekvent och av högre intensitet, vilket kan orsaka översvämning och 
skador. Klimatreglerande funktioner blir därför ett viktigt verktyg för att mildra 
konsekvenser av klimatförändringar.   

   
- Ekosystemtjänster för att begränsa åtgärdsbehov och kostnader. När 

ekosystemtjänster saknas kan negativa konsekvenser uppstå alternativt att man försöker 
lösa behoven med andra åtgärder. Saknas ekosystemtjänster för att skugga 
boendemiljöer kan behovet av att installera kylmöjligheter i bostäder öka, vilket medför 
både kostnader och miljöpåverkan. Saknas funktioner som kan begränsa risken för 
översvämning så kan kostnader och skador bli stora den dagen som en omfattande 
översvämning sker. Ekosystemtjänster blir därför ett arbetssätt för att på naturliga sätt 
skapa betydelsefulla funktioner för vårt samhälle, våra invånare och för att skapa ett 
robust samhälle som kan möte olika typer av påfrestningar på samhällsfunktioner. 

 

9 Bedömning av ortsspecifika aspekter 
I följande kapitel beskrivs konsekvenser i de orter som är definierade som stadsbygd, vilket 
också är de orter där den största tillväxten bedöms ske och där det skapas planberedskap genom 
översiktsplanen.  

9.1 Flen 
 
För Flen finns ett särskilt ställningstagande om att fokusera på förtätning av orten. 
Ställningstagandet bedöms som positivt, och konsekvenser för förtätning som princip har 
beskrivits tidigare i denna MKB. Konsekvenser i praktiken handlar om i vilken utsträckning 
som exploatering kan hålla sig till principer om förtätning. Den planstruktur som presenteras för 
Flens stad har redan antagits genom fördjupning av översiktsplan för Flen.  
 
För Flens stad gäller fördjupning av översiktsplan antagen 2014-12-11. Även om förtätning 
eftersträvas så finns det vissa delar som ger en mer utspridd bebyggelse. Särskilt berörs de nya 
verksamhetsområden längsmed (utanför) riksvägarna. Det är tveksamt om man uppnår de 
positiva konsekvenser som kommunens strategiskt önskar med förtätning, när orten breder ut 
sig. För tillkommande områden i ortens randzon tas ny mark i anspråk för exploatering, nya 
vägar behöver dras till dessa områden och bilberoendet blir ofta i praktiken högt med nya 
perifera områden. Det framgår inte i vilken mån som förtätningsmöjligheter har tagits tillvara. 
En förtätningsstudie kan ge viktig information kring vilka möjligheter till förtätning som kan 
finnas för orten, och att nya externa lokaliseringar därmed kan begränsas.      
 
Ett större utvecklingsprojekt som berör Flen är den planerade förbifarten. Som en ingående del i 
det nationella vägnätet och riksintresse för kommunikationer är förbifarten en angelägenhet för 
Trafikverket och en del av verkets utbyggnadsplaner. Positiva konsekvenser för miljön i Flen 
som ort är bullrande trafik och trafik med farligt gods leds runt orten. Förbifarten ska dock dras 
genom mark som idag inte är exploaterad och består av skog. Exploateringen medför 
biotopförändringar och fragmenteringseffekter. Konsekvenser beskrivs mer ingående inom 
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ramen för aktuell vägplan. Samtidigt som en förbifart mildrar störningar för orten så innebär det 
faktum att trafiken leds runt orten att antalet besökande i orten kan minska, med begränsningar 
för besöksnäring och handel.      
 
Positiva konsekvenser av att möjliggöra ny mark för verksamheter är att befintliga störande och 
trafikalstrande verksamheter centralt i orten kan erbjudas ny lokalisering och därmed möjliggöra 
en stadskärna med mindre störningar från tung trafik och andra störningar från verksamheter. 
Människor kan därmed bli utsatta för mindre mängd störningar i sin livsmiljö.  

9.2 Hälleforsnäs 
 
I Hälleforsnäs finns en gällande stadsplan från 1943 som fortfarande är gällande. Bostäder 
planeras i nära anslutning till järnväg. Länsstyrelsens riktlinjer bör beaktas så att tillräckliga 
åtgärder vidtas så att en acceptabel risknivå kan uppnås. Riskanalyser kan identifiera 
åtgärdsbehov och acceptabelt riskavstånd. Att precisera riskavstånd är värdefullt för att både 
uppnå en acceptabel risk och att inte välja ett onödigt långt riskavstånd, vilket kan vara dålig 
hushållning med värdefull mark i strategiska lägen.  
 
Planen uttrycker strategi om att orten ska utvecklas genom utbyggnad i strandnära lägen. Inom 
100 meter från stränder råder strandskydd, vars syfte är att bevara naturvärden och värna 
allmänhetens tillträde. Exploateringar i strandnära lägen kan därmed särskilt medföra negativa 
konsekvenser för natur och det rörliga friluftslivet. Bostadsområdet i norr mot Bruksdammen 
(område B4 i planen) angränsar till riksintresse för naturvården, med även stora värden för 
fågellivet och friluftslivet.  
 
Planen beskriver en medvetenhet om ortens behov av en ökad blandning av bostadsbebyggelsen 
genom funktionsblandning, vilket är positivt ur sociala perspektiv.  

9.3 Malmköping 
 
Planen bedöms vara strategiskt positiv för orten då orten fortsätts utvecklas på nuvarande sida 
om förbifarten. Orten bedöms ha något större utmaningar för hållbara transporter jämfört med 
flera av kommunens andra orter som är anslutna till järnvägstrafik.  
 
Malmköping befinner sig inom vattenskyddsområde. För att inte orsaka risker för 
vattenskyddsområdet behöver det inför utbyggnad av nya områden beaktas eventuell påverkan 
på vattenskyddsområdet och vidtas anpassningsåtgärder vid behov.    
 
Bebyggelse (område B9 i planen) planeras nära Natura 2000-området Malma. Natura 2000-
området är en del av Strömsholmsåsen och bevuxet med gammal barrskog. Exploatering i dess 
närhet utgör en del i den hotbild som anges i bevarandeplanen. Bedömning av påverkan bör 
göras inför en eventuell exploatering. Bostadsområdet riskerar påverkan på Natura 2000-
området och på utpekad betesmark inom området, vilket bör utredas närmare.  
 
Planerat verksamhetsområde i väster berör riksintresse för kulturmiljö. Området ligger i 
utkanten av riksintresseområdet och berör inte de centrala värdena i riksintresset. Även ett 
avskärmande skogsområde gör att exploateringen har mindre betydelse för riksintresset.   
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9.4 Sparreholm 
 
Båvens vattenområden utgörs av Natura 2000 ända in mot orten Sparreholm. Hela orten berörs 
även av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Exploateringar inom orten kan medföra 
positiva konsekvenser om det innebär att förorenade områden kan saneras samt att ortens 
grönstruktur och gröna samband kan utvecklas. Det kan även finnas möjligheter att utveckla 
dagvattenlösningar så att belastning på intilliggande vatten kan reduceras. Samtidigt kan 
utbyggnad öka belastningen på vatten och naturmiljöer, t.ex. om det medföljer ett ökat båtliv 
med dess störningar och utsläpp till vatten.  
 
Utveckling av orten bör särskilt beakta risk- och bulleraspekter från väg- och järnväg då det 
finns flera utsatta lokaliseringar.  
 
En för orten betydande bostadsutveckling är planerad på jordbruksmark, vilket motverkar mål 
om att begränsa ianspråktagande av jordbruksmark för exploatering.    
 

10 Samlad bedömning 

10.1  Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet 
 
Planen har flera övergripande ställningstaganden och inriktningar som ger förutsättningar för 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Planen bygger vidare på utveckling i befintliga 
orter och förtätning av dessa, med ett effektivt resursutnyttjande där redan ianspråktagen mark 
kan nyttjas effektivare. Tillväxt i befintliga orter innebär att man kan ta tillvara redan gjorda 
investeringar och bygga vidare på redan exploaterade områden. Därigenom finns möjlighet att 
utveckla orter både socialt och ekonomiskt. Att stärka orter som ligger väl till för en effektiv 
kollektivtrafik innebär att man tar till vara potential för hållbara transporter. I huvudsak tar 
planen tillvara utveckling i viktiga transportstråk, men stråket västra stambanan skulle kunna 
lyftas ytterligare för möjligheten att få till hållbara resor. Planen strävar även i övrigt för att ta 
tillvara på potential för hållbara resor, med en utveckling av gång- och cykelvägnätet. De 
övergripande inriktningarna kan ge positiva resultat för att begränsa klimatpåverkan, minska 
störningar för människor i bebyggda miljöer liksom positiva konsekvenser när orter utvecklas 
socialt och ekonomiskt.  
 
Konsekvenserna är i hög grad kopplade till hur planen genomförs i praktiken, d.v.s. hur planen 
tolkas och i vilken mån som olika projekt genomförs med hållbarhet som centrala mål eller 
lyckas med anpassningar för att begränsa påverkan. Om förtätningsprincipen inte kan hålla så 
kan spridd bebyggelse leda till mindre hållbara resor och behov av utbyggnad av infrastruktur 
med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som följd.    
 
I huvudsak har planens utformats på ett sätt som inte hamnar i konflikt med kommunens natur-, 
kultur-, landskaps- och friluftslivsvärden. Samtidigt finns det vissa utpekade områden för 
exploatering som ligger i eller i direkt anslutning till områden med utpekade värden. I MKB har 
det redogjorts vilka sådana områden som innebär en risk för skada på utpekade värden. Flera 
orter berörs av olika utpekade värden och beroende på hur de föreslagna exploateringarna kan 
anpassas till värdena kan positiva eller negativa konsekvenser uppstå. 
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Att planen och kommunens invånare värderar natur-, kultur- och landskapsvärden i hög grad ger 
stora förutsättningar för utvecklande av dessa värden. Näringslivet i form av turistföretag och 
jordbruksföretag är viktiga parter i bevarande och nyttjande av dessa värden. Det bedöms finnas 
en stor potential att förvalta dessa värden genom en levande landsbygd och det visar planen en 
stor medvetenhet om. Möjligen skulle den potentialen kunna tas tillvara i ännu högre 
utsträckning genom kommunens betydelse som landsbygd och besöksmål i en region i stark 
tillväxt, särskilt i samband med ett ytterligare tillvaratagande av västra stambanan som 
transportstråk med hållbara resor för ortstillväxt och för turismen till kommunen.    

10.2 Påverkan på riksintressen och miljökvalitetsnormer  
 
Riksintressen 
 
I planen ingår flera exploateringar inom kommunens riksintressanta områden för bland annat 
naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv, där det i vissa fall finns risk för påtaglig skada beroende 
på exploateringarnas omfattning och genomförande. Planen uppmärksammar behovet av att 
anpassa kommande exploateringar till ingående värden i berörda riksintressen. I det flesta fall 
finns det goda förutsättningar att anpassa exploateringar så att det fungerar utan att skada värden 
i berörda riksintressen. 
 
Orter som framförallt berörs av riksintressen för kulturmiljö är Malmköping, Sparreholm och 
Mellösa. Planen bedöms inte medföra någon påtaglig skada, men vid ortsutveckling behövs 
anpassningar av bebyggelse på ett sätt som stämmer överens med riksintresset.  
 
Orter som berörs av riksintresse för naturvård och Natura 2000-områden är särskilt Sparreholm, 
Malmköping, Hälleforsnäs, Skebokvarn och Flen. I huvudsak har utpekade områden lagts på ett 
sätt som förhåller sig väl till ingående värden, men det finns några platser som särskilt behöver 
beakta risk för påverkan.  
 
I Hälleforsnäs planeras ett bostadsområde mot sjön Bruksdammen och som fortsätter i ett 
utvecklingsområde norr därom. Bruksdammen utgör riksintresse för naturvården. I 
riksintressebeskrivningen anges ett hot mot bevarande vara exploatering och avverkning av 
närliggande skogsområde intill Hälleforsnäs. I planen ingår just ett sådant skogsområde som 
avses. Här bedöms det därför finnas risk för betydande skada på riksintresset. 
    
I Malmköping finns en föreslagen exploatering i direkt anslutning till ett Natura 2000-område 
(Malmen) och enligt bevarandeplanen finns risk för negativ påverkan på ingående värden vid 
närliggande exploateringar. Anpassningar kan behövas för att inte orsaka negativ påverkan och 
närmare bedömningar av konsekvenser kan behövas inför en eventuell exploatering.   
 
I Sparreholm når Båvens riksintressanta områden ända in i orten vilket behöver beaktas så att 
ortsutveckling inte påverkar vattenkvaliteten i Båven negativt. 
 
Riksintresse för friluftsliv berör Båven med dess stränder och inkluderar orterna Sparreholm 
och Skebokvarn. Föreslagen ortsutveckling bedöms kunna ske utan skada på riksintresse för 
friluftsliv.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Den största inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten enligt vattenförvaltningen har planens 
ställningstagande att kommunens ska utveckla avloppshanteringen i kommunen, bland annat 
genom anslutning av fler områden till kommunalt VA. Inriktningen är positiv för att begränsa 
övergödning av kommunens sjöar och vattendrag. Planen tar i mindre utsträckning upp behoven 
av att möjliggöra fria vandringsvägar för fisk i kommunens vattendrag, vilket kan vara en brist.   

10.3 Måluppfyllelse och uppföljning 

10.3.1 Miljökvalitetsmål  
 
De nationella miljökvalitetsmålen har beaktats vid framtagandet av den nya översiktsplanen. 
Planen uttrycker utveckling för ökad hållbarhet, vilket innebär att utveckling ska ske på ett sätt 
som stärker förutsättningar för måluppfyllelse.  
 
De senaste årens bedömningar av miljökvalitetsmålen på regional nivå, visar på att det behövs 
kraftansträngningar om målen ska uppnås inom utsatt tid. Av de tolv miljökvalitetsmål som 
bedöms på regional nivå bedöms endast två nås inom utsatt tid, ”Frisk luft” respektive ”Bara 
naturlig försurning”. Det finns således stora utmaningar i miljömålsarbetet.  
 
I översiktsplanen finns flera ställningstaganden som bidrar till att uppnå miljömål. Nedan ges 
några exempel på miljömål, samt viktiga ställningstaganden i översiktsplanen som bidrar till att 
de uppnås. 
 
Begränsad klimatpåverkan – Ny bebyggelse ska lokaliseras nära befintlig infrastruktur och i 
viktiga transportstråk, vilket minskar behov av transporter och nyanläggning av infrastruktur. 
Även ställningstaganden kring prioritering av förtätning inom befintliga tätorter har stor 
betydelse för att uppnå detta miljömål. Översiktsplanen beskriver också kommunens 
viljeriktning vad gäller satsningar på cykling och kollektivtrafik, vilket om det får genomslag i 
praktiken kan ha betydelse för miljömålet.  
 
God bebyggd miljö – Detta miljömål innehåller en stor bredd av aspekter, där preciseringarna 
av målet täcker in bl.a. infrastruktur, natur- och grönområden, kulturvärden och hälsa och 
säkerhet. Ställningstaganden i översiktsplanen som bidrar till detta mål handlar bl.a. om att ny 
bebyggelse ska lokaliseras nära befintlig infrastruktur, att det ska finnas bra cykelvägar och att 
man vid förtätning ska ta hänsyn till, och i möjlig mån förstärka, kulturvärden inom områden av 
riksintressen. 
 
Levande sjöar och vattendrag – I översiktsplanen finns flera ställningstaganden som har 
potential att bidra till att uppnå detta miljömål. Det gäller bl.a. säkerställande av vattenkvalitet, 
strategisk VA-planering, samt hög ambition på teknisk infrastruktur för VA. Planens möjlighet 
till att bidra till miljömålet handlar också mycket om hur ställningstagandena får genomslag i 
praktiken och hur t.ex. dagvattenhantering kan utvecklas i befintliga och nya bostads- och 
industriområden.  
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Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar m.fl. – Flera olika miljömål har preciseringar 
som lyfter fram vikten av att jobba med grön infrastruktur. Kommunen har i översiktsplanen 
identifierat gröna och blå samband i kommunen. Detta synliggörande av grön infrastruktur 
innebär möjligheter för markanvändningen att anpassas och ta hänsyn till dessa aspekter, och är 
ett värdefullt bidrag till att uppnå flera miljömål. Översiktsplanen skulle kunna bidra ytterligare 
till dessa miljömål om man valde att ha mer konkreta ställningstaganden kopplade till de gröna 
och blå sambanden i kommunen, snarare än mer övergripande ställningstaganden om att värna 
om naturmiljöer och bevara naturvärden.  
 
Planens påverkan på, och möjligheter att bidra till uppfyllelse av, miljömålen är till stor del 
beroende av hur planens intentioner genomförs i praktiken, och i vilken mån som anpassningar 
görs för att värna miljöaspekter och hållbar utveckling i vidare planering, bedömning och 
genomföranden.   
 

10.3.2 Folkhälsomål 
 
Utveckling av hälsan i befolkningen är central för en hållbar samhällsutveckling och för 
människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från individens egna val och 
levnadsvanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter och 
delaktighet i samhället och av många samhällsområden. Det övergripande nationella målet för 
folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen”. För detta arbete finns 11 målområden uppsatta.  
 
Översiktsplanens inriktning stärker förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet med satsningar på 
gång- och cykelvägnätet. Förtätningsprincipen innebär att målpunkter kan nås inom kortare 
avstånd för fler människor samt att en stärkt position för hållbara resor förbättrar hälsoaspekter i 
lokalmiljön.  
 
Att kommunen prioriterar en levande landsbygd innebär en medvetenhet om att hela kommunen 
behöver få del av tillväxt och utveckling för att få till en social sammanhållning inom 
kommunens delar och i samverkan mellan stad och land. Att vara en del av samhället även på 
landsbygden med tillgång till service och samhällsfunktioner har stor betydelse för social 
välfärd.  
 
Processen för översiktsplanens framtagande har haft ett stort inslag av delaktighet genom aktivt 
arbete med medborgardialoger. Att involvera invånarna på ett aktivt sätt i processen ger ökade 
möjligheter för demokratiskt deltagande i kommunens utveckling samt att utvecklingsplaner i 
större utsträckning relaterar till befolkningens önskemål och prioriteringar.  
 
Planen beaktar folkhälsoaspekter utifrån flera perspektiv; utifrån jämställdhet, tillgänglighet och 
delaktighet, ökad integration och fysisk aktivitet.  

10.3.3 Uppföljning 
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för 
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
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genomförandet av planen eller programmet medför. 
 
Översiktsplanen ger de övergripande riktlinjerna för kommunens utveckling. Betydande 
miljöpåverkan är därför till stor del beroende av hur riktlinjerna tillämpas i praktiken, vilken 
miljöambition som väljs vid genomförande och hur miljösatsningar ser ut i övrigt. 
Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen i 
realiteten ger bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings och 
övervakningssystem. Det innebär att vidare åtgärder bör baseras på de resultat som 
övervakningen ger gällande aspekter såsom, bullernivåer, luftkvalitet, status i vattenförekomster 
etc. Det ger underlag till vilka ytterligare åtgärder och strategier som behöver tas fram.   
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