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Inledning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 114 att den nu gällande kommuntäckande 
översiktsplanen från 2007 delvis är inaktuell och behöver revideras. 
Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare bygg-, miljö- och räddningsnämnden) fick genom 
kommunstyrelsen beslut 2014-04-07 § 61 i uppdrag att senast 2015 inleda arbetet med att 
ta fram ett förslag till reviderad kommuntäckande översiktsplan för Flens kommun. 
 
Översiktsplanen utgör en del av kommunernas arbete för en hållbar utveckling och god 
livsmiljö. Flens kommun har som mål att bli mer attraktiv för boende, företag och besökare. 
Därför ska Flens kommuns översiktsplan bidra till att skapa en tillgänglig och attraktiv 
kommun, för såväl nya som redan etablerade invånare. Genom översiktsplanen hoppas 
kommunen att locka nya invånare och underlätta för företagande.  Översiktsplanen är inte 
en handlingsplan utan ett strategiskt dokument med mål och ställningstaganden för hur 
beslutsfattare ska prioritera. 
 
Inledningsvis i denna samrådsredogörelse beskrivs samarbetet med politiken, före och efter 
samrådet. En kort beskrivning av den tidiga dialogen som fördes med medborgarna 2016 
finns också med. Därefter redovisas det formella samrådet utifrån inkomna synpunkter 
inklusive kommentarer till dessa.  

Det inledande arbetet med översiktsplanen 
Under januari 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande 
översiktsplan genom framtagande av en rad grunddokument med syfte att planera och 
organisera arbetet. Kommunstyrelsen beslutade till exempel om att ett planprogram (KS 
2015-03-19) och projektdirektiv (KS 2015-06-01). I september 2015 hölls en inledande 
Kick-off/workshop på vilken politiker och tjänstemän tillsammans förde diskussioner om 
kommunen idag (2015) samt den önskvärd utveckling framåt, utifrån fyra fokusområden 
(Sörmlands hjärta, Näringsliv/Service, Besöksnäring/rekreation samt Boende). Det som 
medverkade i september fick även möjlighet att lämna namnförslag till översiktsplanen. 
Utifrån diskussionerna på workshopen formulerades sedan ett förslag till mål för 
översiktsplanen. I november samma år lämnade samhällsbyggnadsnämnden över ett förslag 
om namn, mål och vision till kommunstyrelsen för beslut. I januari 2016 togs sedan beslut av 
kommunstyrelsen om namn, mål och vision för översiktsplanen.  

Temadagar 2016 
Under våren 2016 hölls temadagar för politiker och tjänstemän för att förankra och skapa en 
gemensam syn på kommunens framtida utveckling.  Syftet med temadagarna var att 
involvera politiker och tjänstemän i den långsiktiga planeringsprocessen kopplat till mark- 
och vattenanvändningen. Kommunens sex strategiska mål och översiktsplanen från 2007 
användes som grund för de olika temadagarnas fokusområden; näringsliv, barns och 
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ungdom, närmiljö, landskap och regionen. Under temadagarna fördes en diskussion mellan 
tjänstepersoner och politiker om mål och riktlinjer för att skapa en gemensam syn på 
kommunens framtid. Resultatet av temadagarna redovisas i ett separat dokument (som finns 
att tillgå hos samhällsbyggnadsförvaltningen) och används sedan som stöd för att formulera 
ställningstaganden i den översiktsplanen.  

Den tidiga dialogen under 2016 
Våren 2016 gavs även kommunens medborgare chansen att delta i kommunens arbete och 
påverka översiktsplanens innehåll genom dialogcaféer och enkäter. Tre dialogcaféer hölls: 
det första den 10 mars på Bruket i Hälleforsnäs med tema VERKA, det andra den 16 mars på 
Föreningsgården i Vadsbro/Blacksta med tema LEVA och det tredje den 5 april på Skjortan i 
Flen med tema BO. 
 
Resultatet av dessa tidiga dialoger med medborgarna finns sammanställt i ett separat 
dokument, Sammanställning och analys av dialog våren 2016, översiktsplan, som finns att tillgå 
på kommunens hemsida eller hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanställningen och 
analysen av det insamlade materialet visar att det är naturmiljöerna i kommunen som är av 
stor betydelse både för de som redan bor i kommunen men även för att locka till sig nya 
invånare samt turister. Kommunikationer, transporter, aktiviteter, större utbud av butiker, 
samt trygga stadsmiljöer är några av de faktorer som anses viktiga av kommunens invånare.  

Samråd 27 mars – 2 juni 2017 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-21 att skicka ut samrådsförslaget på samråd. 
Planhandlingarna fanns tillgängliga på Plan-och exploateringsavdelningens anslagstavla i 
stadshuset i Flen. Planhandlingarna skickades i sin helhet till berörda myndigheter, 
kommuner, nämnder, föreningar och företag. På kommunens hemsida har alla 
planhandlingar funnits tillgängliga digitalt. Kommunen valde att inte bjuda in till särskilda 
möten under samrådstiden utan erbjöd istället ha separata möten för de som önskade detta. 
Ett sådant tillfälle ordnades tillsammans med Liberalerna i Flen som bjöd in planarkitekt och 
projektledare att komma till en studiecirkel och berätta om arbetet samt översiktsplanen.  

Planhandlingarna till samrådet 
Under samrådstiden fanns en fulltextversion, vilket var översiktsplanen i sin helhet 
innehållandes text, kartor och ställningstaganden. Utöver fulltextversionen togs det fram en 
populärversion som till skillnad från fulltextversionen endast innehöll en kort beskrivande 
text för varje kapitel samt ställningstagandena utan beskrivande texter. Då fullversionen av 
översiktsplanen i sin helhet omfattade närmare 140 sidor var syftet med populärversionen 
att väcka intresset för planen och nå ut till de som inte har tid att sätta sig in i 
översiktsplanen i sin helhet. Planhandlingarna fanns tillgängliga på Flens bibliotek under 
samrådstiden, på plan- och exploateringsavdelningen anslagstavla och på kommunens 
hemsida. Till detta fanns även en hållbarhetsbedömning framtagen, innehållande en 
miljökonsekvensbeskrivning, vilket är obligatoriskt att ta fram. Kommunen valde att i 
miljökonsekvensbeskrivningen även arbeta in sociala och ekonomiska konsekvenser av 
planen, därav namnen Hållbarhetsbedömning. 
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Översiktsplanen efter samrådet  
Efter samrådet har utifrån initiativ av politiker ytterligare dialog förts mellan tjänstemännen 
och politiker. Dialogerna syftade till att ge politiken möjligheten att påverka planarbetet 
inför de förändringar som de inkomna synpunkterna skulle leda till, samt ge politiken insikt i 
den fortsatta processen med den nya översiktsplanen. Fyra dialogmöten hölls under hösten 
2017, ett för varje kapitel i översiktsplanen. Diskussion fördes kring samrådsförslaget samt 
inkomna synpunkter, och hur fortsatta arbetet skulle genomföras. Även under år 2018 efter 
vissa omformuleringar har nära samarbete funnits mellan politiker och projektgruppen om 
planarbetet för att säkra planens innehåll och riktning.  

Genomförda ändringar i planförslaget 
Till skillnad från de planhandlingar som fanns tillgängliga under samrådet kommer 
översiktsplanen till utställningsskedet att i första hand enbart finnas tillgänglig digitalt, i form 
av en digital översiktsplan med interaktiva kartor.  
 
Efter samrådet har innehållet i översiktsplanen inte ändrats i en större utsträckning. 
Planförslaget är fortfarande uppbyggt på samma sätt, i sina fyra kapitel med tillhörande 
hållbarhetsbedömning. Däremot har viss text och kartor omarbetats eller flyttats till andra 
delar av planen. Till exempel har delarna om Areella näringar flyttats från kapitel fyra till 
kapitel tre. Det här gjordes utifrån tankarna att näringsliv, turism & besöksnäring samt jord- 
& skogsbruket samspelar. Arbete har genomförts för att färdigställa analysen av 
möjligheterna till att utveckla verksamheter som på landsbygden hamnar inom 
strandskyddade områden. Omarbetning och tillägg till texten om Klimat har gjorts utifrån 
dialogen med politiken. Under hösten 2017 har kommunen fattat beslut om en ny 
Näringslivsstrategi samt Kulturplan vilket påverkat innehållet i översiktsplanen. Arbete pågår 
fortfarande för att färdigställa en Cykelstrategi, Kulturmiljöprogram samt Natur- och 
vattenvårdsprogram som legat till grund för arbetet med översiktsplanen och har arbetats 
fram parallellt. 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
Totalt 34 yttranden har inkommit till kommunen under samrådstiden, varav 6 var utan 
erinran. I denna handling redovisas alla yttranden i sin helhet, men har delats upp utifrån 
kapitel och avsändare. Inkomna synpunkter finns tillgängligt i sin helhet hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Synpunkterna har delats in i fem kategorier utifrån avsändare.  
1. Myndigheter 

● Länsstyrelsen Södermanlands län 
● Regionförbundet Sörmland 
● Statens fastighetsverk 
● Tillväxtverket 
● Trafikverket 
● Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
● Sörmlands museum 
● Försvarsmakten 
● Lantmäteriet (ingen erinran) 
● Myndigheten för samhällsskydd och gemenskap (ingen erinran) 
● Havs- och vattenmyndigheten (ingen erinran) 
● Jordbruksverket (ingen erinran) 
● Naturvårdsverket (ingen erinran) 

2. Föreningar 
● Föreningen Dunkers och Gryts Väl 
● Vadsbro Blacksta Föreningsgård 
● Flensbygdens Trädgårdsförening 
● SPF Seniorerna Flensbygden 
● Sparreholms bygderåd 

3. Kommuner 
● Eskilstuna kommun 
● Nyköpings kommun 
● Gnesta kommun 
● Katrineholms kommun (ingen erinran) 

4. Övriga (Kommunala bolag, politiska partier, nämnder) 
● Sörmland Vatten och Avfall AB 
● Flensbygdens Moderater 
● Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 

5. Privatpersoner - 9 stycken, som i samrådsredogörelsen har representeras med en 
bokstav.(A-I - namn redovisas inte med hänvisning till personuppgiftslagen) 
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1) Allmänna synpunkter 
 

1.1 Myndigheter 

Länsstyrelsen Södermanland 
Översiktsplanen innehåller ett antal lovvärda ställningstaganden inom olika sakområden. 

Konsekvenserna av dessa ställningstagande när det gäller riktlinjer för mark- och 

vattenanvändningen och avvägningar mellan motstående ställningstaganden/intressen framgår dock 

inte tillräckligt tydligt. Här finns en utvecklingspotential inför fortsatt arbete med planen.  

Kartan som visar utvecklingsstrategin är bra men behöver kompletteras med en mer detaljerad 

markanvändningskarta med tillhörande riktlinjer för den planerade mark- och vattenanvändningen i 

kommunen, se under rubriken Allmänt.  

Uppgifter om volymer för planerad bostadsbebyggelse saknas i planförslaget vilket är en brist.  

Enligt förslaget planeras flera exploateringar inom riksintressen, där det i vissa fall kan föreligga risk 

för påtaglig skada beroende på exploateringarnas omfattning och genomförande.  

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget har brister när det gäller redovisningen av strandskyddet och 

hur detta kommer att tillgodoses.  

Hållbarhetsbedömningen och översiktsplanen behöver utvecklas med avseende på hur planförslaget 

bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. 

Av underlaget framgår att kommunen har arbetat ambitiöst med frågor om förankring och 

medborgardialog, med dialogkaféer på olika orter och för specifika grupper invånare, och med 

enkäter mm.  

En osäker faktor när det gäller befolkningsutvecklingen i Flen är hur stor inflyttningen framöver 

kommer att vara i kommunen. Översiktsplanen skulle vinna på en beskrivning av vilka antaganden 

kring befolkningsutveckling, åldersfördelning m.m. kommunen lägger till grund för sin planering. 

Alternativa utvecklingsscenarier bör övervägas.  

Planförslaget har ett strategiskt angreppssätt och innehåller en karta som visar den övergripande 

utvecklingsstrategin. Områden, stråk och viktiga samband lyfts fram. Strategikartan visar viktiga 

utvecklingsområden- och stråk, transportsamband, grönstruktur och viktiga funktioner. 

Strategikartan kan utvecklas vad gäller läsbarhet, men Länsstyrelsen vill berömma anslaget.  

Trafikslagens anläggningar MB 3:8  

Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande den 29 maj 2017 när det gäller riksintressena 

för kommunikationer.  

Totalförsvaret MB 3:9 - Länsstyrelsen ställer sig bakom Försvarsmakten synpunkter i yttrande den 29 

maj 2017.  

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
SKTM har tagit del av dokument och anser att översiktsplanen generellt sett är väl genomarbetad.  
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Regionförbundet Sörmland 
Översiktsplanen "Sörmlands hjärta - med plats för alla" tar avstamp i de mål som tagits fram utifrån 

Flens kommuns vision, Färdplan Flen 2015-2018 samt från workshop med politiker och 

tjänstepersoner. Dessa mål stöder Sörmlandsstrategins vision om att Sörmland är en attraktiv plats 

att leva, verka och växa i.  

 

1.2 Föreningar 

Sparreholms Bygderåd  
ÖP har gått ut till samtliga föreningar i Sparreholm för kommentarer. Kommentarerna har 

sammanställts av bygderådet nedan.  

Allmänna kommentarer : 

- Är det säkerställt att inte de olika ställningstaganden inte lappar över varandra. 

- Hur förverkligas ÖP. Där det står ska behövs en tidslinje och beskrivning hur det skall 

genomföras. 

I Flens kommun går mer än 26% i fristående skolor. Det behövs en samordnare för att säkerställa alla 

de punkter i ÖP som berörs. Tex är Fristående skolor företag, utbildare och samhällsservice. 

 

SPF Seniorerna Flensbygden 
Av naturliga skäl har vi haft ett visst “äldreperspektiv” på vår studie av Översiktsplanen (ÖP).  

Först vill vi betona att planen är väl genomarbetad och att det är värdefullt att allmänheten har fått 

ta del av en populärversion. En ÖP är ju synnerligen översiktlig och anger inriktningen för framtiden 

och inte en handlingsplan som påpekas i inledningen. Dock kan man anföra att många av 

skrivningarna är mycket allmänt hållna och i några fall kanske konkretiseringsgraden kunde ha 

skärpts.  

 

Flensbygdens Trädgårdsförening 
§ 3 översiktsplanen för Flen diskuterades. Styrelsen uppskattade de 

röjningar som utförts på flera platser i kommunen och hoppades att dessa kommer 

att fortsätta. Vandringsleden längs ån är också en mycket trevlig nyhet och föreningen hoppas att 

den i framtiden kan förlängas. 
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Thuleparken borde förvandlas till en "riktig" park genom röjning av sly och anläggande av 

promenadstråk. 

Entreerna till de olika kommundelarna bör ägnas större uppmärksamhet. Många bra förbättringar 

har skett men mera kan göras tex i Sparreholm. 

Den vandaliserade och övergivna bensinmacken vid norra infarten måste bort -den skapar ett intryck 

av "en kommun i förfall". 

En önskedröm vore att kommunen skapade ett eget växthus för egen produktion av de växter som 

skall planteras i kommunen. 

 

1.3 Kommuner 

Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun ställer sig positiva till att översiktsplan från 2007 ersätts av en ny strategisk plan 

för den framtida utvecklingen.  

Flens kommun lyfter vikten av att mellankommunala angelägenheter samordnas med angränsande 

kommuner inför kommunala ställningstaganden när det gäller användning av mark och vatten. Detta 

är Eskilstuna kommun positiva till. Flens kommun gränsar till kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, 

Gnesta, Nyköping och Katrineholm, alla inom Södermanlands län och att samordning över 

kommungränserna blir nödvändigt i många sammanhang. 

 

Gnesta kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom Flens förslag till nya översiktsplan och tycker att det 

är en bra och omfattande plan som tar hänsyn till mellankommunala frågor, gällande 

kommunikationer instämmer Gnesta kommun i att kopplingarna till grannkommunerna vad gäller 

kollektivtrafiken är viktig inför framtiden.  

 

Nyköpings kommun 
Nyköpings kommun har mottagit förslag till "Översiktsplan för Flens kommun - Sörmlands hjärta - 

med plats för alla". Nyköpings kommun yttrar sig härmed främst om de mellankommunala frågor 

som tas upp i översiktsplanen samt de delar i den föreslagna utvecklingsstrategin som berör 

Nyköpings kommun. I övrigt är dokumentet är väl genomarbetat, lättläst med tydlig struktur och 

tydliga ställningstaganden.  
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Vi vill upplysa om att Nyköpings kommun har föreläggande om att ansöka om vattendom vid Sibro.  

 

1.4 Övriga (Kommunala bolag, politiska partier, nämnder) 

Flensbygdens moderater 
Översiktsplanen visar på en långsiktig planeringsinriktning vilken vi anser vara bra.  

 

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden  
Jämfört med den gamla översiktsplanen finns ett kapitel om samhällsservice, vilket förvaltningen ser 

som positivt. Avsnittet samhällsservice innehåller områdena förskola och skola, stöd och omsorg, 

kulturaktiviteter och mötesplatser samt fritids- och sportanläggningar. Barn-, utbildnings- och 

kulturförvaltningen ställer sig positiva till framtagen översiktsplan. 

 

1.5 Privatpersoner  

Privatperson C  
Jag har ett antal frågor och synpunkter på översiktsplanen.  

Förstår faktiskt inte varför ni förvirrar genom att ge ut en populärversion med bantat innehåll jämfört 

med den på Flen.se' s hemsida.  

Populärversionen saknar ju, för vissa, viktigt innehåll.  

Översiktsplanen innehåller ju en fantastiskt massa "fluffigt" formulerade löften och floskler. De 

kommer inte bli svåra att göra undantag från ...  

Sedan undrar jag varför ni inte skickar ut materialet till permanentboende adressen, utan till 

sommarstugeadressen?  
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Privatperson D 
"Tänk- att man aldrig lär sig nåt" är ett gammalt uttryck som jag och säkert många med mig har 

använt när man råkat göra något misstag.  

Nu passar det bra som rubrik för mina synpunkter om översiktsplanens populärversion april -maj 

2017.  

Förvaltningens huvuduppgift är naturligtvis att skapa det attraktiva samhälle som ni så vackert 

beskriver i populärversionen. Första förutsättningen för detta är att man äger eller disponerar 

tillräckligt med mark. På den punkten har dock Flen misslyckats ända sedan järnvägarna byggdes för 

ungefär 150 år sedan. Läs gärna de nya ägarna till Orresta gårds skrift om hur den gårdens marker 

splittrades. Katrineholm var i stället mer förutseende och tog hand om den tidens stora 

industriutveckling.  

Hur framtidens arbetsplatser ska se ut är svårt att sia om, men bostäder och lokaler kommer alltid att 

behövas. Ni har väl sett och hört hur Stockholm expanderar. Mark behövs och det är bråttom.  

Köp Skiringe och kanske också Stocktorp och Ekbacka. Titta även på mark runt Malmköping och 

Sparrreholm.  

Underlätta genom snabba beslut så att lokal fastighetsägare kommer igång med sitt stora projekt i kv 

Hörnjärnet. Det blir ett jättelyft för hela Flen och Drottninggatan blir den "paradgata" som jag 

drömde om -bostäder, affärer, torg, arbetsplatser, skolor och Hammarvallen -allt!  

Bakgrunden till mitt skrivande här är delvis den frustration som jag och många med mig känner över 

att Flen har körts i botten av de flesta mätningslistor. Se bara vad som skett på 2000-talet.  

Första "kommunregeringsperioden" testade sin nya "arbetslinje". Resultatet blev att 600* 

arbetsplatser försvann och kanske ändå värre. Hon vände ryggen mot Kilenkrysset och då försvann 

också Sveriges kanske skickligaste entreprenör när det gäller att skaffa mark- och byggnader åt 

företag.  

Nästa "kommunregering" hände just ingenting och ytterligare 600* arbetsplatser försvann. På en 

direkt fråga från en Ek-journalist om överskott på bostäder svarade han att visst hade man en plan 

och i värsta fall så river vi - det revs!  

Alla våra grannkommuner har under tiden gått starkt framåt tack vare starka kommunledningar som 

satt ned foten och sagt ifrån till både Regering, Länsstyrelse, Trafikverk mm. Det menar jag att så 

måste Flen också göra och inte stå med mössan i handen som statare gjorde när godsägaren gav 

order!  

Åtgärdssummering:  

1. Skaffa mark 

2. Pendeltåg 

3. Bygg 55:an Byringe - Läggesta 

4. Snabba på kv Hörnjärnet 

5. Trafiktunnel under "Variaövergången" 

6. Allt övrigt enligt text i översiktsplanen 

Om ni lyckas bygga allt detta så kan framtida generationer -kanske redan till 100-årsjubileet utbrista:  

"Tänk -de hade allt lärt sig nåt -de där som styrde Flen från 2015 och framåt"!  
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Privatperson F 
Tyvärr måste jag säga att innehållet i den glättiga skriften på mig ger intryck av ett pekoral. Det 

verkar som att man tagit en ordbok och letat fram alla positiva värdeord som kan tänkas ha med 

saken att göra och spridit ut dem över sidorna. Återkommande är uttryck som: Flens kommun skall 

arbeta för eller planera för eller har som mål för. Sedan kommer alla dessa vackra ord. Skiljer sig 

texten från vad varje annan kommun i Sverige skulle ha med i sin planering?  

Kraven på kompetens och utbildning kommer att fortsätta att förändras. Det gäller för personal på 

kommunens kontor och det gäller för alla verksamma i Flen.  

Hur kommer den ekonomiska situationen att se ut om kommunen inte utvecklas i linje med 

omgivningens utveckling?  

Jag har en erfarenhet av kommunens kontor som inte är så bra. Förra året skickade jag vid två 

tillfällen brev till kommunen. Det första handlade om en verksamhets agerande i en fråga. Brevet 

innehöll förutom själva sakfrågan en synpunkt på relationen mellan kommunens ledning och 

innevånarna. Därför sände jag en kopia till kommunstyrelsens ordförande. Det andra brevet var ett 

konkret förslag om att få markering för dubbelriktad cykelbana på västra sidan av norra infarten fram 

till avtaget mot Hälleforsnäs. Syftet var att öka säkerheten för trafikanterna. Det krävdes påtryckning 

för att få någon reaktion överhuvudtaget. På första förslaget har jag fått avledande svar på det andra 

inget svar alls.  

Det är väl inte så att man jobbar med att skriva pekoraler hellre än att förbättra Flen?  

 

Privatperson E  
Synpunkter på utsänd skrift till samråd och dess innehåll. 

Mycket trevligt att det är två kvinnor som är i främsta ledet! 

Ni har verkligen lyckats med bildmaterialet till “den sammanfattande texten.” 

MEN skriften skulle ha lockat till fler synpunkter om det varit  

A. Sidnumrerad och 

B. Korrekturläst! , vilket är A och O. 

Anser en gammal statstjänsteman med 54 år i staten och 50 år i politiken, som fortfarande tycker till! 

Och som dessutom haft förmånen att sedan 1973 ha en tomt med sommarhus i Flens kommun med 

luft som gör att man sover som ett murmeldjur där. Luften och träden skall vi vara rädda om. Gran 

och tall är nyttiga! 

Så lite till innehållet/framtiden i skriften. 

Trevlig inbjudan som får bli sid 1 

Sid 2 och 3 Bra sammanfattning 

Sid 4 många frågeställningar 

Bevarandeplaner inom de olika kommundelarna 

Skyddsvärda områden, djurs levnadsvillkor, växter och skog. 

Krisberedskapen och samarbetet med andra kommuner och myndigheter.  
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Det står visserligen något på sid 6 nederst, men bör vara väl utvecklat och aktuellt och förnyas och 

inte minst lika stora delar övas på så att ledning resp verkställare kan sin sak när det verkligen 

behövs!! 

Sid 10 inventering av de kulturlämningar och historia om resp lämningar som finns ute i skog och 

mark får inte glömmas bort eller raseras!! 

Sid 11. En mycket viktig sida att verkligen ha aktuell “i alla lägen” 

När vi kommer till sida 15 börjar stavfelen. Svenskan behärskas inte av tjänstemännen och behovet av 

korrekturläsning blir uppenbart. - Det är viktigt när skolbarn och invandrare ska ta del av kommunens 

ja också andras skrifter att skrifterna inte är behäftade med enär även innehållet i texten kan bli 

felaktig. 

Punkt 2: Inte bara estetiska krav ska ställas utan även praktiska och lätt genomförbara krav skall 

kunna ställas 

Punkt 3: Rad 3: ekonomiskt hållbart sätt utnyttja/ för att ta tillvara nedlagda resurser såsom 

infrastruktur och komplettering av användningsbara byggnader. 

Nederst på sidan Teknisk försörjning 

Punkt 1: Vatten- och avloppsplanering 

sista punkten på sidan: MYCKET VIKTIGT 

Sidan 16: punkt 2 bör kompletteras med kompostering och hänsyn bör tas till utnyttjandegrad - året 

runt eller fritidsboende! 

Punkt 5 Mycket viktig för att uppnå högsta möjliga insamling 

Punkt 6: Antingen utarbetar man ett förslag eller också arbetar man med ett förslag/ i punkten blir 

med “tårta på tårta”. 

Punkt 7: Man borde slå ett slag för solceller också, dem gör inte väsen som vindkraften gör! OBS! 

Punkt 8: landskapet 

Punkt 9: Kommunen vill undvika förorening av grundvattnet därför vill man att tillstånd inte ska ges, 

men så står det inte. Två negationer tar ut varandra! 

Borde stått: 

- Flens kommun ska med hänsyn till risken för förorening av grundvattnet undvika att ge 

tillstånd till berg- eller jordvärme inom det yttre skyddsområdet kring vattentäkterna i 

kommunen. 

Näst sista punkten på sidan 16 bör ändras till 

- Flens kommun ska aktivt verka för optimal energi- och resursanvändning vid planläggning 

och genomförande av olika slags byggprojekt genom att bl.a ansluta dem till befintliga eller 

planerade fjärrvärmenät.  

Flens kommuns landskap 

Under punkten 2 bör ordet eventuella tas bort annars kan man inte förbättra eller bibehålla! 

Under punkten 4 saknar jag en bokstav i jordbruksmark.  

På sidan 19 punkt 1 står om skogsnäringen. Tänk om man kunde få se hästar al leka i skogen i stället 

för dessa tunga skogsmaskiner som förstör naturen. 

Första raden bör omformuleras till 

Flens kommun ska skydda även skogsnäringen så långt som möjligt från åtgärder som påtagligt kan 

----. 
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2) Synpunkter kopplade till  

Kap 1 - Framtidens Flen 

2.1 Myndigheter 

Länsstyrelsen Södermanland 
Utvecklingsstrategin/översiktsplanen bör i nästa steg kompletteras med en markanvändningskarta 

som redovisar grunddragen i avsedd mark- och vattenanvändning tydligare samt ger riktlinjer för 

mark- och vattenanvändningen inom kommunens yta. På så vis kan översiktsplan uppfylla plan- och 

bygglagens krav på tydlighet och vägledning vid beslut, inte bara för kommunen utan andra som ska 

förstå och tillämpa översiktsplanen.  

Enligt förslaget planeras flera exploateringar inom riksintressen, där det i vissa fall kan föreligga risk 

för påtaglig skada beroende på exploateringarnas omfattning och genomförande. Länsstyrelsen 

förutsätter att detaljplaner kommer att tas fram för dessa exploateringar och bedömningen av 

påverkan får anstå till detaljplaneskedet när omfattning m.m. är preciserad.  

Turistisk översiktsplan - Regionförbundet och Sörmlands Turismutveckling AB har i sina nya strategier 

lyft fram herrgårdslandskapet med Sörmlands 400 slott och herrgårdar som en styrka som inte 

många destinationer i landet kan konkurrera med. Slotten ska bli länets turistmagneter.  

Eftersom en av Flens stora tillgångar är alla miljöer med höga natur- och kulturmiljövärden, inte 

minst herrgårdslandskapet, vore det en fördel om översiktsplanen och ställningstaganden tydligare 

kan spegla denna bild.  

Mellankommunala frågor - De mellankommunala frågorna redovisas ämnesvis på ett bra och tydligt 

sätt.  

God livsmiljö från social synpunkt - Den sociala hållbarheten lyfts fram på ett mycket bra sätt i 

förslaget till översiktsplan. Utgångspunkt tas i olika aspekter av folkhälsa, med dess kopplingar till 

barnperspektiv, jämställdhet, integration, tillgänglighet och trygghet.  

Demografi - En osäker faktor när det gäller befolkningsutvecklingen i Flen är hur stor inflyttningen 

framöver kommer att vara i kommunen. Översiktsplanen skulle vinna på en beskrivning av vilka 

antaganden kring befolkningsutveckling, åldersfördelning m.m. kommunen lägger till grund för sin 

planering. Alternativa utvecklingsscenarier bör övervägas.  

Hållbarhetsbedömning - Det är oklart vilken befolkningsutveckling och vilka volymer 

bostadsbyggande som ingår i huvudalternativet, likaså för alternativ Låg nivå av inflyttning. 

Konsekvensbedömningen för alternativet Låg inflyttning behöver utvecklas. Hållbarhetsbedömningen 

och översiktsplanen behöver också utvecklas med avseende på hur planförslaget bidrar till att uppnå 

miljökvalitetsmålen.  
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Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Avsnitt 1.3.2 Regional utveckling, med början på sidan 16: Vi anser att i avsnittet skulle en beskrivning 

av kollektivtrafiken samt dess betydelse för den regionala utvecklingen vara relevant att inkludera. 

Även en hänvisning till och en beskrivning av kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram, 

som fungerar som ett styrande dokument för kollektivtrafiken, skulle vara ett önskvärt tillägg. 

Avsnitt 1.3.3 Mellankommunala frågor, med början på sidan 17: I avsnittet infrastruktur och 

kommunikationer saknas SKTM som samarbetspartner vilket skulle vara önskvärt att lägga till. I 

uppräkningen under järnväg saknas dessutom västra stambanan. 

 

Regionförbundet Sörmland 

Avsnittet gällande befolkning kan med fördel göras fylligare och frågeställningar om 

befolkningsökning, migrationsnetto, födelsenetto mm kan utvecklas. I översiktsplanen kan det framgå 

vilka kommunen planerar för exempelvis barnfamiljer, äldre eller inflyttade. Den faktor som är mest 

svårbedömd gällande befolkningsframskrivningen är migrationsnettot. Detta med anledning av 

flyktingströmmen till Europa och Sveriges flyktingmottagande. Osäkerheten i prognoserna, 

nuvarande och kommande, är och kommer att vara stor. Översiktsplanen "Sörmlands hjärta - med 

plats för alla" sätter Flens kommun i ett mellankommunalt, regionalt och storregionalt perspektiv på 

ett bra sätt. Parallellt med framtagandet av en ny RUFS ( den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen) tas ett särskilt dokument kring gemensamma planeringsförutsättningar fram 

för Östra Mellansverige (ÖMS 2050). "ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad 

planering i ÖMS, där de storregionala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna och 

annan rumslig planering är desamma för hela ÖMS". Bifogat detta samrådssvar läggs den 

principskiss vilken visar den storregionala strukturen och som kommer att finnas med i det färdiga 

ÖMS-dokumentet (beräknas vara klart i december 2017). Detta kan vara en kompletterande bild till 

den text som beskriver Flens geografiska läge i skärningen mellan kraftfälten från regionens 

tillväxtnoder.  

 
Gemensamma frågor är attraktionsskapande miljöer och initiativ. En viktig fråga att väga in i den 

turistiska planeringen är attraktionsfrågor. Det är en viktig orsak till besök och att besökare stannar 

längre än planerat. I de fall gemensam nytta kan hittas inom översiktsplaneringen mellan exempelvis 

besöksnäringens möjliga kommande behov och andra intressen, förstärks detta. Det finns ett starkt 

samband mellan besöksnäringen och infrastrukturplaner, bland annat genom en förmodad ökad 

trafikering till besöksmål.  

  
I kapitlet om regional utveckling beskrivs Sörmlandsstrategin 2020 och dess fyra målområden. Hur 

förhåller sig översiktsplanen "Sörmlands hjärta - med plats för alla" till andra för översiktsplanen 

relevanta regionala, nationella och globala mål, som t ex Agenda 2030?  

Det är mycket positivt med en strategi som visar områden, stråk och viktiga samband dit kommunen 

ska rikta sina utvecklingsinsatser. Det sätter Flens kommun i ett större geografiskt perspektiv. 
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Eventuellt skulle kartan kunna göras tydligare för att öka läsförståelsen, t ex genom att sätta ut namn 

på de orter som pekas ut.  

Kapitlet om folkhälsa ligger helt i linje med den plattform som regionstyrelsens beredning för jämlik 

hälsa har tagit fram; "Sörmlandsstrategin -ett folkhälsodokument?"  

De strategier som tagits fram av Regionförbundet och som nämns ovan i samrådssvaret finns att ta 

del av på förbundets hemsida: www.region.sormland.se 

För kännedom kommer befolkningsframskrivningen för Östra Mellansverige nedbruten på 

kommunnivå att finnas offentlig och tillhanda sommaren 2017.  

 

 

Tillväxtverket 
En turistisk översiktsplan - Tillväxtverket ser det som positivt att Flens kommun valt att integrera 

besöksnäringsperspektivet i sin översiktsplan. Är det attraktiv för besökare så är det även attraktivt 

för medborgare och näringsliv. Det stämmer väl överens med att utveckla och ta tillvara platsen 

förutsättningar för att bidra till attraktiva miljöer.  

Mellankommunala samband och regionala utvecklingsstrategier - När flera sektorer i samhället 

samverkar för att utveckla en plats så kan företag utvecklas och växa och platsen bli intressant att 

leva, bo och verka i. Samverkan över administrativa gränser är också en viktig del för den 

utvecklingen. Behovet att utveckla mellankommunala samband, och hur olika regionala 

utvecklingsstrategier påverkar den egna kommunen kan till exempel påverka olika orters 

utvecklingspotential. En orts förutsättningar kan se annorlunda ut ur ett mellankommunalt perspektiv 

gällande möjligheter till arbetspendling och inflyttning.  

 

2.2 Föreningar 

Sparreholms bygderåd 
1.1.2  

Bra kommunikation  

Barnen tre resor på skolkortet. Kransorternas barn kan inte nyttja tätortens utbud  

Ökad inflyttning  

Kommer kommunen bygga bostäder  

Stärka den lokala attraktionskraften  
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Hur  

Möjliggöra utveckling av besöksnäring  

Hur  

Tydliggöra sambanden och öka samverkan  

Hur  

Föreningslivet bromsas  

Bibehålla och utveckla säkra och trygga miljöer  

Belysning och gångvägar. Säker väg till buss  

Möjliggöra för levande landsbygd  

Service på landsbygd  

Utveckla lärande och kreativa miljöer  

Är Fristående skolor med  

Sågverkstomten  

1.3.3 -  Har det gjorts konsekvensanalys om vattentillförsel om grundvattennivån sänks markant i 

Katrineholm.  

1.3.4 - I strategi för kommunens utveckling är skolan en central punkt. Även kiosk, affär och 

bensinmack är av stor betydelse för ÖP  

Vilka besöksmål anses som viktiga i Sparreholm?  

1.4.1 

ställningstagande. Hur genomföras i Sparreholm?  

Flens kommun ska främja god och jämlik folkhälsa genom att främja insatser som är hälsofrämjande 

och/eller förebygger hälsorisker.  

Fysisk planering i Flens kommuns utgår från ett folkhälsoperspektiv som prioriterar god jämlik hälsa 

för alla i befolkningen samt fysisk och social hållbarhet. 

Samrådshandling Sida 23 av 139  

Jämlik god hälsa ska i Flens kommuns planerings- och bebyggelseutveckling stärkas genom att 

befolkningsgruppers erfarenheter, kunskap och synpunkter tas tillvara i processen. Detta ska i sin tur 

bidra till ökad trygghetsupplevelse, bättre fysisk hälsa, ökad tillgänglighet, och hållbara fysiska och 

sociala miljöer.  

 

SPF Seniorerna Flensbygden 
Under punkten Omvärlden och Flens K nämns i första stycket att det mellankommunala samarbetet 

skall vidareutvecklas mm. Detta anser vi är synnerligen viktigt och man kan här också ha med att 

Kommunen skall sträva efter att få regionala organ mm att etablera sig i Flens K -något som saknas 

idag.  
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Under punkten Befolkning och hälsa sägs i planen att barn skall inkluderas i samråd om fysisk 

planering … Jättebra men man kan även här nämna att det skall gälla också äldre!. 

Under samma punkt avslutas med att Flens K skall arbeta med trygghet genom att samarbeta och 

samverka … Vi anser att detta kan konkretiseras mer genom att ange vilka skall vara med i 

samarbetet/samverkan ( t.ex föreningsliv, organisationer mm).  

 

Föreningen Dunkers och Gryts Väl 
I förslaget till översiktsplan slås det fast att Flen ingår i den expansiva Stockholm-Mälarregionen (sid 

16). Detta gör det finns en god potential för att människor som arbetar på andra håll i Mälarregionen 

ska välja att bosätta sig i Flens kommun. Den potentialen ska utnyttjas, men man måste då betänka 

vad det är som gör att människor söker sig bort ifrån storstäderna. Vår uppfattning är att det är 

ostörd natur och vackert landskap kombinerat med möjlighet till rymligt boende till rimligt pris. Detta 

bekräftas av undersökningar ifrån både Boverket och Svensk Fastighetsförmedling.  

 
 

2.3 Kommuner 

Eskilstuna kommun 
Ett spännande grepp är den turistiska översiktsplan som nämns och visar på ett starkt samband 

mellan den fysiska miljön, mark- och vattenanvändning och turismens utvecklingsförutsättningar. 

Upplevelser och aktiviteter med hög kvalitet gör att turister återkommer. I Flens kommun och 

angränsande kommuner finns goda förutsättningar för att utveckla besöksnäringen. Därför är det 

önskvärt att vara förberedd för ökad etablering av verksamheter inom näringen, samtidigt som andra 

allmänna intressen behöver beaktas. I översiktsplanen ska besöksnäringens intressen vägas mot 

allmänna intressen vilket sedan kan underlätta etablering av företag inom besöksnäringen i 

kommunen. I planförslaget presenteras ställningstagande att kommun ska skapa en långsiktigt 

hållbar utveckling av turismen genom att aktivt samarbeta med såväl myndigheter som 

entreprenörer, kulturaktörer och ideella krafter inom besöksnäringen. Eskilstuna kommun kommer 

använda detta som inspirationskälla.  
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Gnesta kommun 
Sid 19 Friluftsliv. Lägg till Gnesta under Åkers bergslag  

 

Nyköpings kommun 
Mellankommunala frågor - Nyköpings kommun delar Flens kommuns syn på vilka mellankommunala 

frågor som berör de två kommunerna. Nyköpings kommun ser särskilt positivt på att Skavsta ses som 

ett mellankommunalt intresse. Nyköpings kommun saknar dock Ostlänken som bör ses som ett 

mellankommunalt intresse, då det ökar kapaciteten i järnvägssystemet i regionen och kopplar an till 

Skavsta flygplats och väg 221 i uppräkningen men noterar att väg 221 tas upp som prioriterat 

intresse på annan plats i översiktsplanen.  

Nyköpings kommun vill också särskilt påpeka vikten av den mellankommunala frågan om 

vattenkvaliteten i Yngaren som utgör vattentäkt för Nyköpings och Oxelösunds kommuner, t.ex. bör 

detta uppmärksammas i samband med väg 52 som transportled för farligt gods.  

Utvecklingsstrategi - Nyköpings kommun delar i stort Flens kommuns syn på utvecklingsstrategi. 

Nyköpings kommun ser dock gärna att utvecklingsstråket mellan Flen och Bettna fortsätter mot 

Vrena. Vi tror även att det finns gröna samband som sträcker sig över kommungränserna men 

Nyköpings kommun har ännu inte analyserat detta, och vi ser gärna ett samarbete i denna analys. 

Detta kan ta avstamp i Länsstyrelsens uppdrag kring Grön infrastruktur.  

Nyköpings kommun ser särskilt positivt på ställningstagandet "Flens kommun ska arbeta för ett 

tydligt transportstråk mellan kommunen och Skavsta flygplats tillika snabbspårjärnvägen Ostlänken."  

 

2.4 Övriga (Kommunala bolag, politiska partier, nämnder) 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
S. 17 punkt 1.3.3 Mellankommunala frågor: 

- Huvudmannen är Flen vatten och avfall AB inte Sörmland vatten.  

- Vattentäkt inkl. reservvattentäkt Katrineholm, förklara hur ni tänker här?  

S. 20: Vattenverket i Flen och i Vadsbro saknas. I Sparreholm finns inget vattenverk. Reningsverket i 

Malmköping saknas. Men ur "risksynpunkt" bör inga vattenverk märkas ut på kartan. Kartan är 

otydlig och svårläst även för en som är van.  
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2.5 Privatpersoner  

Privatperson A 
Här kommer mina förslag som gör Flen attraktiv att besöka, dröja kvar eller återkomma till.  

Att stärka Flens attraktions kraft gör man när man satsar resurser på att erbjuda besökare att 

övernatta i närområdet. Tex bygga två enkla 4 bäddstugor på Orresta ö camping för korttids 

uthyrning högst 2 dygn åt gången. Kanske fråga allmänheten i Flens tätort att hyra ut en liten del av 

sin fastighet, som övernattnings rum till spontan besökare i Flen. (Typ Bed and breakfast) I nuläget 

måste besökare åka till Malmköping eller Katrineholm för att övernatta, om man inte har tält, 

husvagn eller husbil med sig.  

Eftersom Flen som stad är en idyll, med närhet till skog, vatten ängar och berg, kan man dra nytta av 

att lägga fokus på enkelheten. Flens tätort har begåvats med en stadsbuss. Påskynda förloppet att få 

orten helt eldriven. Enkla solpaneler på bussgaragets tak kan bidra med el för att återuppladda 

batterierna.  

Flens tätort tar små bestämda steg att bli självförsörjande på vissa områden.  

Närodlat säljs i centrum butikerna. Fiskodlingar kan bli en inkomstkälla.  

Forskning med tillämpning av energiåtervinning lockar till sig kapitalstarka investerare. 

Fokus på småskalighet gör att Flens kommun blir en mönsterbild när det gäller att vårda naturen, 

stärka individens ansvar, hushålla med energi och stimulera uppfinningsrikedomen.  

 

Privatperson C 
Fråga på kartan ovan: Hur tänkte ni här, en karta utan någon som helst navigeringspunkter?  

Helt obegriplig samt omöjligt att orientera sig eftersom navigeringspunkter såsom tex orter saknas.  

Det finns ingen möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget som det ser ut här ovan.  

Gör om gör rätt.  

 

Privatperson F 
Planen skall nå så långt framåt som 20 år. Det är väldigt lång tid i sammanhanget. Det finns inte 

något stycke i skriften som beskriver förväntad utveckling av omvärlden. Digitaliseringen av samhället 
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kommer att gå längre och fortare än vad vi tror. Transportsektorn kommer att förändras. 

Tjänstesektorn kommer att automatiseras. Maskiner och ting kommer att kommunicera med 

varandra utan mänsklig inblandning. O.S.V.  
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3) Synpunkter kopplade till  
Kap 2 - Vi bygger trivsamma livsmiljöer 

3.1 Myndigheter 

Länsstyrelsen Södermanland 
Stadsbygd - För Flens stad gäller fördjupningen av översiktsplanen, antagen januari 2015. 

Hälleforsnäs - Hälleforsnäs är ett bruks- och stationssamhälle med höga kulturmiljövärden. Kärnan i 

samhället utgörs av industrianläggningen, brukssamhället och arbetarebostäderna från 1700-talet 

och framåt. Under 1900-talet har nya byggnader uppförts som gruppbebyggelse, vilka bildar tydliga 

årsringar i samhällets utbyggnad. Hänsyn bör tas till dessa aspekter vid förtätning.  

Hällefors bruk är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Tillstånd krävs från 

Länsstyrelsen för ändringar av byggnadsminnet och dess skyddsområde.  

Malmköping - För de tätorter som berörs av riksintresse för kulturmiljövården, tex Malmköping, 

Sparreholm och Mellösa, vore det en fördel att i avsnitten "ortens utvecklingspotential" och 

"ställningstaganden" ha med en hänvisning till avsnittet om riksintressen och ställningstaganden. En 

bebyggelseinventering ska tas fram av Sörmlands museum. Länsstyrelsen ser positivt på detta arbete. 

Det nya kunskapsunderlaget bör beskriva hur riksintresset ska tillgodoses, hur viktiga karaktärsdrag 

kan tas tillvara samt hur ny bebyggelse bör utformas och anpassas till befintlig.  

I centrala Malmköping (område B1-B3) ser Länsstyrelsen små möjligheter till förtätning. Höga krav 

måste ställas på planering och genomförande för att riksintresset inte ska skadas. Planerat 

verksamhetsområde i väster (V2 och V3) berör riksintresset. Inom detta område och vid planering i 

områden utanför riksintresset måste hänsyn tas till riksintresset så att riksintresset inte skadas. Det är 

positivt att en utvecklings- och bevarandeplan ska tas fram.  

Tingshuset är skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Tillstånd krävs från 

Länsstyrelsen för ändringar av byggnadsminnet och dess skyddsområde. Lilla Malma kyrka med 

kyrkogård och begravningsplats är skyddat som kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. 

Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för väsentliga ändringar.  

Sparreholm - Sparreholm är ett stationssamhälle, förknippat med byggandet av västra stambanan. 

Stationshuset finns fortfarande kvar. Folkets hus är också bevarat. Bostadsbebyggelsen består i 

huvudsak av tidstypiska villor från 1800-talets sista decennier.  

Av planerade utbyggnadsområden är det framförallt område B2 och B3 som kan påverka riksintresset 

för kulturmiljö. Det är bra att hänsyn ska tas till riksintresset vid planering.  

Landsbygd - De övergripande ställningstaganden som anges avseende landskapsbilden, natur-, 

kulturmiljö- och friluftsvärden är väl formulerade.  

Mellösa - Mellösa kyrkby är en av länets mest välbevarade byar. Kyrkbyn är riksintresse för 

kulturmiljövården och kyrkomiljön är dessutom skyddad enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Vid planering i 

områden utanför riksintresset måste hänsyn tas till riksintresset så att påtaglig skada inte uppstår. 

Det väsentliga är om riksintressets uttryck riskerar att påverkas negativt.  

Vadsbro - Kyrkomiljön vid Vadsbro kyrka och den värdefulla bebyggelsen vid stationsområdet hör till 

de värden som bör värnas vid en eventuell förtätning. Tätortens östra del tangerar riksintresset 
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Blackstaby m.m. Vid planering i områden utanför riksintresset måste hänsyn tas till riksintresset så att 

påtaglig skada inte uppstår. Det väsentliga är om riksintressets uttryck riskerar att påverkas negativt.  

Bebyggelseutveckling på landsbygden - De ställningstaganden och riktlinjer som angivits för 

bebyggelseutveckling på landsbygden är genomarbetade och bra när det gäller hänsyn till 

kulturmiljön. Några tillägg kan göras när det gäller placering, utformning och materialval. Att 

översiktsplanen anger riktlinjer för bebyggelse på landsbygden är särskilt viktigt inom 

riksintresseområden för kulturmiljö där detaljplan saknas.  

Fritidshus och fritidsområden - Fritidshus och sportstugor från 1900-talets första hälft är en 

intressant byggnadskategori som har börjat uppmärksammas och värderas på senare tid. 

Ombyggnad av dessa till permanentboende kan innebära förlust av kulturhistoriska värden om inte 

förändringarna görs på ett varsamt och genomtänkt sätt.  

Attefallshus - Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt 

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens 

eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Om ett område 

är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är särskilt värdefullt. Det behövs 

alltså inget utpekande i förväg för att regeln ska vara tillämplig. Översiktsplanen bör redovisa 

kommunens bedömning av vilka områden detta gäller. Mer information om regelverket kring 

attefallshus finns på Boverkets webbplats^2. Länsstyrelsen påpekar att prövning enligt 

kulturmiljölagen gäller för attefallshus om de ska uppföras inom fornlämning eller 

fornlämningsområde.  

Bostadsbyggande - Uppgifter om volymer för planerad bostadsbebyggelse saknas i planförslaget 

vilket är en brist. Kommunens bostadsförsörjningsprogram, antaget 2015, har inte specificerat, 

prioriterat eller tidsatt utbyggnadsplaner för bostadsbyggande vilket är en brist som påtalades av 

Länsstyrelsen i yttrande den 18 september 2015 till bostadsförsörjningsprogrammet.  

Bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning - Planförslaget visar en tydlig inriktning för 

bebyggelseutveckling och ortsstruktur. Planerad fördelning mellan orter och beräknat 

bostadsbyggande på landsbygden framgår dock inte. 

Ställningstagandena om bebyggelsestruktur är bra men behöver kompletteras med riktlinjer kopplat 

till markanvändningskartorna för att planen ska få genomslag vid markreglerande beslut. 

Översiktsplanen bör redovisa vilka fritidshusområden som finns och hur kommunen ser på 

förutsättningarna för permanentning av de olika områdena. 

Hälsa och säkerhet - Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets synpunkter angående Trafikbuller, 

Transporter med farligt gods, Tillståndspliktig zon utmed det allmänna vägnätet samt 

Skyddsområden utmed järnväg.  

Vid planering av bostäder och andra verksamheter måste särskild hänsyn tas till de störningar som 

industrierna kan innebära men också den påverkan som bostäder kan ha för industriernas 

verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Även i mindre tätorter bör risken för konflikter mellan 

bostadsområden och verksamheter noga beaktas vid planering och bygglovsgivning.  

Förorenade områden - Översiktsplanen identifierar översiktligt förorenade områden i kommunen. 

Förorenade områden behöver uppmärksammas tidigt i planeringsprocessen eftersom undersökningar 

och eventuella åtgärder är tidkrävande och kostsamma. En bedömning av undersöknings och 

åtgärdsbehovet för de förorenade områdena som berörs av planeringen bör därför redovisas i 

översiktsplanen för att berörda parter ska veta vilka krav som kan ställas och vilka kostnader som kan 
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vara förknippade med dessa. Översiktsplanen bör redovisa var information om förorenade områden 

finns.  

Förorenade områden finns redovisat i samrådshandlingen under kap. 2.4.1 "Föroreningar" samt på 

karta 11. Av underlaget framgår bland annat att arbete pågår med att utreda objekten i riskklass 1 

och 2 för att bedöma förekomst av föroreningar, spridningsrisk och behov av åtgärder. För övriga 

objekt anges att utredning görs i samband med att föroreningar påträffas alternativt vid 

exploatering.  

Länsstyrelsen anser att översiktplanen bör förtydligas och kompletteras med följande: 

● Mål för hur förorenade områden inom kommunen ska tas omhand 

● Hur ett förändrat klimat kan komma att påverka spridningen av och exponeringen för 

föroreningar 

● Vilket underlag som krävs vid framtagande av ny detaljplan som berör ett eventuellt 

förorenat område 

● Hur bygglov ska hanteras inom befintlig detaljplan där föroreningsfrågan inte beaktats vid 

planläggningen i tillräcklig omfattning 

● Hur bygglov utanför detaljplanelagt område ska hanteras i de fall det kan beröra ett 

förorenat område 

Översvämning - Det är bra att kommunen har utfört översvämningskarteringar för Sparreholm och 

Flen och att översiktsplanen anger att riskanalys ska göras samt att åtgärder ska vidtas om mark som 

hotas av översvämning berörs.  

Risk- och säkerhet - Översiktsplanen beskriver ett av sex långsiktigt strategiska mål som; Attraktiva 

och trygga boende- och livsmiljöer samt med ett av kommunstyrelsens utpekade mål; Bibehålla och 

utveckla säkra och trygga utemiljöer. Under rubriken Transporter med farligt gods anges som ett 

ställningstagande att kommunen ska studera följderna av eventuella olyckor med transporter av 

Farligt gods utifrån Länsstyrelsens riktlinjer för bebyggelse intill farligt godsleder. Länsstyrelsen anser 

att översiktsplanen i stället bör förhålla sig till riktlinjerna för att förebygga olyckor. I övrigt se 

Trafikverkets yttrande.  

Översiktsplanen bör beskriva mer konkret hur risk- och säkerhetsfrågor ska hanteras i planerade 

utbyggnadsområden. Det är bra att man konstaterar att det ur ett riskperspektiv är ytterst viktigt att 

bygga bo1t plankorsningar med övergångar/passager på järnvägen.  

I flera av orterna där det finns utbyggnadsplaner behöver skredriskkarteringar och olycksrisker på väg 

(Sparreholm) och järnväg (t. ex. Flen, Skebokvarn och Vadsbro) beaktas.  
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Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Avsnitt 2.2.5 Bebyggelseutveckling på landsbygden, med början på sidan 46: Att hänsyn till befintlig 

bebyggelse och infrastruktur tas vid bebyggelseutveckling på landsbygden är något vi ser mycket 

positivt på eftersom det gynnar hållbara transporter med bland annat kollektivtrafik. 

Avsnitt 2.2.6 Fritidshus och fritidsområden, sidan 47: SKTM ser positivt på att Flens kommun är 

restriktiv i frågan om utökning av byggrätter i områden som omvandlas från fritidsboernde till 

permanent boende. Detta eftersom dessa områden oftast saknar tillgång till en infrastruktur som 

lämpar sig för kollektivtrafik i någon större omfattning samt är för perifiera för ett tillräckligt 

resandeunderlag. 

Avsnitt 2.2.8 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - Bostäder, sidan 49: SKTM vill understryka 

att LIS områden bör utvecklas i redan befintliga strukturer i form av service och kollektivtrafik av 

samma skäl som anges i punkten ovan, det vill säga att dessa områden har en infrastruktur som 

sällan lämpar sig för kollektivtrafik i någon större omfattning samt är för perifiera för ett tillräckligt 

resandeunderlag.  

Avsnitt 2.3.1 Förskola & skola, med början på sidan 50: Vi anser att det är mycket bra att Flens 

kommun strävar efter en förskole- och skolverksamhet som är nära bostaden och ligger med god 

tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 

 

Sörmlands museum 
Under kapitel 2.1 Stadsbygd, sidan 29 finns en karta där bl a områden med förtätningar och 

utredningar anges. Beskrivning över vad som mer konkret avses med dessa områden saknas.  
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I kapitel 2.2.5 Bebyggelseutveckling på landsbygden, sidan 46, hänvisas det ang. naturvärden och 

kulturvärden, till "de värdekärnor som redovisas i kapitlet 'Vi värnar vårt Sörmländska landskap" " 

Kapitel 4 avses, men det är oklart vilka värdekärnor som avses för Kulturmiljön.  

 

Statens fastighetsverk 
Kartan på sidan 61 redovisar djuranläggningar. Djuranläggningarna har ej definierats avseende antal 

djurenheter. Stenhammar och eventuellt Ådö saknas.  

På sidan 62 bör det nämnas att lantbruk och djurhållning är en förutsättning för landets 

livsmedelsproduktion.  

Eftersom Flens kommun har många sjöar borde översiktsplanen beskriva mer utförligt om risker för 

översvämningar och dammbrott.  

 

Trafikverket 
Tätorter - Översiktsplanen redovisar tydligt var kommunen bedömer det är lämpligt att tätorterna 

utvecklas. Flera av de redovisade utbyggnadsområdena ligger i anslutning till statlig infrastruktur, 

främst det statliga vägnätet. Här vill vi uppmärksamma vikten av att kommunen i ett tidigt skede 

studerar buller- och riskförhållanden, avstånd till väg respektive järnväg, liksom lämpliga kopplingar 

till det allmänna vägnätet, vilket gäller bl.a. det redovisade verksamhetsområdet intill väg 53/55 i 

Malmköping. Det är också viktigt att belysa trafiksäkra gc-kopplingar mellan tillkommande 

bostadsområden och framför allt skola och kollektivtrafik, men även till serviceutbud på orten. 

Trafikverket välkomnar tidiga dialoger i de sammanhang då någon av våra vägar och/eller järnvägar 

berörs.  

Flens kommun har gjort ett ställningstagande gällande att skapa möjligheter för nyetableringar 

utmed riksvägarna, för vilka Trafikverket är väghållare. Kopplat till detta vill Trafikverket 

uppmärksamma vikten av att i ett tidigt skede belysa vilka förutsättningar som finns bl.a. gällande 

anslutning till det allmänna vägnätet liksom risk- och bullerförhållanden på den aktuella platsen. Det 

är viktigt att lokaliseringar inte påverkar statlig infrastruktur negativt, i synnerhet riksintressen, 

varför skyddsavstånd till Trafikverkets anläggningar ska beaktas och förhållas till planerad 

markanvändning.  

Omvandling av fritidshusområden samt LIS-områden - Fler åretruntboende i ett område, på samma 

sätt som utbyggnad av LIS-områden, leder till mer trafik och ställer överlag nya krav på olika typer av 
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service. Trafikverket ser en viss fara i sammanhanget då boende i dessa områden från första början 

bedöms bli bilberoende. Såväl arbetsresor som skolresor för barn och ungdomar måste företas med 

bil, vilket i sig skapar många rörelser på vägar som inte är byggda för ändamålet. Transportsystemet 

skall vara tillgängligt och hållbart för samtliga medborgare i alla åldrar enligt rådande 

transportpolitiska mål. Trafikverket ser gärna att ett större grepp tas i samband med framtida 

detaljplanearbete. Exempelvis bör det utredas hur kollektivtrafiken till det aktuella området kan 

förbättras, liksom frågor rörande skolskjuts och hemtjänst etc. I övrigt välkomnar vi tidiga dialoger 

även i dessa sammanhang, då någon av våra vägar och/eller järnvägar berörs av utbyggnaden.  

Beträffande LIS-områden har Trafikverket inga synpunkter på strandskyddsfrågan som sådan.  

Trafikbuller och vibrationer  - Det är viktigt att bullerfrågan alltid studeras i samband med 

nylokalisering av bebyggelse, i synnerhet bostäder utmed stora trafikleder och järnvägar. Trafikverket 

anser att krav ska ställas i den fysiska planeringen på att gällande riktvärden enligt Förordningen om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) ska klaras vid nybyggnation och större 

ombyggnader. Trafikverket anser att bullerberäkningar ska ta höjd för prognos 2040.  

För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som den nivå som ska 

följas vid nybyggnation.  

Transporter med farligt gods  - Rekommenderade primära transportvägar för farligt gods inom Flens 

kommun är vägarna 52, 55, 57 och 221. Rekommenderade sekundära transportvägar för farligt gods 

är del av väg 681, väg 686 och väg 687. Transporter med farligt gods förekommer också på Västra 

stambanan och på Sala-Oxelösundsbanan.  

I samband med detaljplaneläggning av områden inom 150 meter från led där transporter med farligt 

gods kan förekomma, anser Trafikverket att risker förknippade med farligt god ska beaktas. 

Trafikverket ser därför positivt på att kommunen har tagit ställning för att i samband med 

planläggning intill farligt godsled beakta Länsstyrelsens vägledning Farligt gods, där 

rekommenderade skyddsavstånd kopplat till önskad markanvändning anges. Av vägledningen 

framgår också att om rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas, bör en riskanalys tas fram för 

att klargöra vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga för att planerad markanvändning ska 

bedömas som lämplig utifrån risksynpunkt. Även i detta sammanhang bör beräknad trafik prognosår 

2040 beaktas.  

Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på trafiksäkerheten 

ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen (47 § väglagen), det så kallade byggnadsfria 

avståndet. Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från den allmänna vägens 

vägområde. Utmed de flesta större vägar har zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. I Flens 

kommun gäller utökad tillståndspliktig zon utmed vägarna 52, 53, 55 och 57, där zonen sträcker sig 

30 meter från vägområdet. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller 

i ett bygglov. Ovanstående kan med fördel förtydligas i planförslaget.  

Skyddsområden utmed järnväg - Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 

30 meter från närmaste spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning 

av tåg och ger utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Avståndet 30 

meter beaktar dock inte spridning av farliga ämnen, brand explosion etc., som eventuellt kan uppstå i 

samband med en olycka där farligt gods är inblandat, vilket kan påverka områden på ett större 

avstånd från järnvägen (se avsnittet Transporter med farligt gods ovan). Detta kan med fördel 

förtydligas i planförslaget.  
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Försvarsmakten 
Det utpekade området B5 inom Hälleforsnäs tätort är beläget inom influensområde övrigt (öområde). 

Av översiktsplanen bör framgå att Försvarsmakten ska remitteras alla plan-och lovärenden inom 

influensområdet.  

 

Regionförbundet Sörmland 
Utvecklingsstrategin pekar ut resecentrum och nya tågstationer. En annan karta pekar ut alla 

hållplatser i kommunen. Regionförbundet saknar ett mer utvecklat resonemang kring hur kommunen 

ser på bytespunkter och pendlarparkeringar som ett strategiskt verktyg för att kunna jobba för en 

flerkärnig kommun. En fördjupad beskrivning kring bytespunkter är en möjlighet att främja hållbara 

transporter. Plankartorna över varje ort får gärna kompletteras med markeringar och illustrationer av 

bytespunkter. Regionförbundet anser att det är viktigt att visa hur hållplatser och bytespunkter 

förhåller sig till den planerade bebyggelsen.  

Projekt och aktiviteter under Mål 1 i Sörmlandsstrategin syftar alla till en bättre regional 

kompetensförsörjning. Det innebär att invånarnas kompetens och länets utbildningsutbud ska 

stämma överens med arbetsgivarnas behov, idag och i morgon. Flera projekt under detta målområde 

uppmärksammar problematiken med det höga antalet ungdomar som inte fullföljer sin 

gymnasieutbildning.  

Kopplingen mellan infrastruktur, kollektivtrafik och bostadsbyggande är välkänd och styrningen från 

den nationella nivån sker i allt större utsträckning i den inriktningen. Nu senast genom direktivet för 

upprättandet av länstransportplanen, där redovisning ska ske av effekter på bostadsbyggandet i 

förhållande till infrastrukturåtgärder. Genom att exempelvis förtydliga plankartorna för varje ort med 

en indikation kring antalet planerade bostäder kommer översiktsplanen att bli ett verktyg i framtida 

diskussioner gällande infrastruktur och kollektivtrafik.  

I kapitlet 2.3.1 Förskola och skola beskrivs önskade lärmiljöer för, så som Regionförbundet uppfattar 

det, förskola samt årskurs F-9. Frågan om i vilka miljöer gymnasiestudier ska bedrivas behöver 

belysas.  
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3.2 Föreningar 

Sparreholms bygderåd 
2. Vi bygger… 

Kommer kommunen starta byggnation i egen regi  

Ortsutvecklingen startade 2007 ej 2009  

Samarbetet mellan kommunen och föreningar, företag och övriga invånare har förbättras.  

Hur mycket har det förbättras? Företagen tycker nog att det förbättras men innevånare och 

föreningar ser inte en förbättring utan snarare en försämring de senaste åren.  

2.1 Beskriv skillnaden på stadsbyggd och landsbygd? 

2.1.4 Sparreholm är en central ort omgiven av fyra större städer med ca 4 mil till vardera stad  

Tidsperspektiv per punkt/utveckling  

2.2.6 Hur skall det ske  

2.3.1 Det behövs ett övergripande tag för att alla de delar som de Fristående skolorna är inblandade i. 

 

SPF Seniorerna Flensbygden 
Under ställningstagandet Stadsbygd och Flen talas om att staden skall förtätas och stadskärnan 

utvecklas … kanske kan man här också betona behovet av att skapa ett riktigt centrum i tätorten.  

Under ställningstagandet Samhällsservice nämner ÖP i andra stycket att servicebostäder, 

seniorbostäder mm skall skapas genom samarbeten över förvaltningsgränser… Här saknar SPF de 

särskilda boendena -detta måste med i den uppräkning som sker. Dessutom anser vi att det 

samarbete som nämns också skall innefatta pensionärsorganisationerna  vilket då också bör nämnas i 

ÖP.  

Till sist ett litet kuriosum. Vad beträffar ställningstagandena avseende Miljö, hälsa och säkerhet 

nämns att Flens K skall verka för god ljudmiljö utomhus och inomhus.Det kan då konstateras att på 

kvällen under Fest i Flen på torget utanför stadshuset (öltälten med massor av folk) spelades en 

discomusik som var helt olidlig för hörseln (åtminstone för äldre) och med ett decibeltal klart 

bullerskadande - tur att inte ÖP då var antagen!? 
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Vadsbro Blacksta Föreningsgård 
Vi noterar att när det gäller samhällsservice finns en skrivning om hur "Flens kommun ska verka för 

att många invånare enkelt ska kunna nå kulturaktiviteter och mötesplatser genom att lokalisera 

dessa typer av verksamheter i centrala lägen i orter och byar."  

Vi tycker att detta är en bra och riktig skrivning men vi vill påminna om att det redan finns en rad 

olika lokaler i kommunen. Vadsbro Blacksta Föreningsgård är en sådan betydande mötesplats.  

Vi känner att det skulle vara på sin plats att ha med en skrivning kring hur kommunen ska arbeta för 

att utveckla och förbättra - dessa redan existerande - mötesplatser.  

Nästan alla punkter som tas upp under samhällsservice är möjliga att koppla ihop med t.ex 

kommunens bygdegårdar. Det handlar om såväl traditionell service som postutlämning som 

dagligvaruhandel där e-handeln skapar nya möjligheter när det t.ex. är långt till närmaste affär.  

Hälsa, fysisk aktivitet, friluftsliv och rekreation är andra områden där bygdegårdarnas lokaler spelar 

och kan spela ännu större roll.  

Bygdegårdarna är - inte minst - en viktig mötesplats för entreprenörer och lokala producenter av olika 

slag. Här finns oanade möjligheter.  

Det är inte bara i översiktsplanen som vi saknar ovanstående resonemang. Därför passar vi på att 

påminna om att det redan finns enormt stora möjligheter till utveckling av t.ex. de befintliga 

bygdegårdarna. Det är dessutom nödvändigt för att säkerställa fortlevnad av lokala mötesplatser, 

föreningslivet och landsbygdsutvecklingen i stort.  

 

Föreningen Dunkers och Gryts Väl 
På sid 47 i samrådsmaterialet beskrivs att kommunen ska vara restriktiv med bostadsområden på 

perifera platser som saknar anknytning till verksamheter på landsbygden. Detta eftersom perifert 

boende skulle medföra ett ökat resande och resursförbrukning vilket skulle göra detta boende mindre 

hållbart. Denna uppfattning, att boende på landet förbrukar mer resurser och producerar större 

mängder koldioxid än boende i storstäder, är vanlig men inte oomtvistad, se t ex Jonas Mosskinds 

debattartikel http://www.dn.se/kultur-noje/kuIturdebatt/vi-maste-borja-leva-so m-lantisar/. Om 

kommunen väljer att motverka permanentning av boendet på landsbygden slår man undan själva 

incitamentet för de som vill bosätta sig i Flens kommun. Vår uppfattning är att de människor som 

frivilligt söker sig till kommunen inte i första hand gör det för att bosätta sig i centralorten, istället vill 

de bo i ostörd miljö med närhet till fridfull natur och ren luft. Vill kommunen lyckas med att locka till 

sig fler boende, är det boende på landsbygden som ska befrämjas.  
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Själva Dunker är inte omnämnt i någon större omfattning i planen. Vi föreslår att följande skrivning 

läggs till, exempelvis i kapitlet 2.2 Landsbygd:  

Dunker och den fisk- och fågelrika sjön Dunkern erbjuder en pastoral idyll som har stor dragningskraft 

på storstadsbor som söker sig dit för boende eller rekreation. En stor del av området utgör riksintresse 

för kulturmiljö. Området kring Dunkers kyrka uppfyller definitionen för Samlad bebyggelse (se sid 48). 

En varsam utveckling av området kring Dunker, innebärande fler fastboende, är inte bara möjlig utan 

också önskvärd för att områdets karaktär ska bevaras.  

I kartan på sid 57 redovisas markföroreningar tillsammans med radon- och skredrisk. Vi anser att 

detta är mindre lämpligt eftersom de båda senare är naturliga medan föroreningar i mark per 

definition är orsakade av människors aktiviteter. Radonrisk i mark är allvarligt och kan medföra att 

kostsamma åtgärder måste vidtas, men dessa är förhållandevis enkla jämfört med de åtgärder som 

måste vidtas på mark som blivit allvarligt förorenad av människor. Radon och skredrisk medför heller 

ingen fara för miljön i övrigt.  

Markföroreningar ger däremot ett stigma som kan verka avskräckande. Som kartan på sid 57 är 

utformad nu kan den misstolkas som att marken kring Dunker generellt är förorenad, vilket inte 

stämmer. Vårt förslag är att kartan delas upp i två, en med markföroreningar samt en med radon- 

och skredrisk.  

 

3.4 Övriga (Kommunala bolag, politiska partier, nämnder) 

Flensbygdens moderater 
Moderaterna anser att förslaget till översiktsplan är väl genomarbetat och innehåller en tydlig 

ambition att upprätta riktlinjer för en hållbar utveckling. Förslaget är lättläst men dock inte speciellt 

utmärkande. Vidare anser vi att översiktsplanen tydligt beskriver att Flens kommun är en 

landsbygdskommun, däremot anser vi att en definition av landsbygden saknas.  

 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
Allmänt om kapacitet: I samband med utredning av nya områden ska även hänsyn tagas till 

kapacitet av befintligt vatten och avlopp. Det är viktigt att i ett tidigt skede involvera Sörmland vatten 

för att utreda vilken kapacitet som finns i befintligt nät/pumpstationer och att det finns kapacitet i 

vattenverk samt reningsverk. 
S. 30 med flera: Synpunkter: Skriv vatten och avlopp istället för förkortningen VA.  
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Generellt är det bra med en uppskattning av nya bostäder i framtida orter/områden. Gör t.ex. en 

tabell med ort/område och uppskattat nya bostäder.  

S. 32:  Synpunkter: VA frågan för område B9 kommer att innebära dyra investeringskostnader för 

vatten och avlopp. Ligger långt ifrån befintligt verksamhetsområde. För samhället Malmköping bör 

hänsyn tagas på områden som är klassade som grundvattenförekomst enligt vattendirektivet.  

S. 33: Synpunkter: Där vattenverket är utmärkt ligger reningsverket. Området B7 kommer att ligga i 

föreslagen primär skyddszon för vattentäkten. Vattenverkets placering är felplacerad. 

S. 35: Synpunkter: Sparreholm får sitt vatten från Flen, något vattenverk finns inte. Reningsverket 

saknas.  

S. 39:  Synpunkter: Vattenverket är felplacerat och reningsverket saknas. 

S. 43:  Synpunkter: Område B1 är enligt detaljplan en ekoby och innefattas inte i VO för vatten och 

avlopp. Den del som låg inom VO togs ur VO i samband med planen.  

S. 45:  Synpunkter: Vattenverket och reningsverket saknas. 

S. 47: Synpunkter: Här borde de områden som ligger i VA-plan till 2028 tas med. 

S. 52: Synpunkter: Vart tog Bettna vägen?  

S. 57:  Synpunkter: Kartan är inte komplett, t.ex. saknas gamla soptippar i Malmköping och 

Hälleforsnäs. 

S. 63: Synpunkter: I klimat finns det inget om hur vi påverkas av torka och hur det påverkar 

grundvattennivåer. Risker och konsekvenser för låga grundvattennivåer samt låga nivåer i sjöar.  

Reglering av dammar, Sibro kan påverka sjönivåerna negativt, t.ex. vattennivån i Båven.  

 

 

3.5 Privatpersoner  

Privatperson C 
Sid 7 Samrådshandlingen  

"Innehållet i översiktsplanen möjliggör för en hållbar utveckling genom att skapa trivsamma 

livsmiljöer, platser för utveckling samtidigt som vi värna vårt sörmländska landskap."  
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Sidan 37  

"Förändringar på landsbygden ska ske med hänsyn till landskapsbilden, till eventuella natur-, 

kulturmiljö- och friluftsvärden samt till eventuella störnings- och säkerhetsrisker 

Fråga: Hur går detta ihop med att ni vill förlägga industrier i Öja skogen?  

Frågor på kartan ovan: Vad har den med rött inringade vägen för syfte? 

Är det en cykelväg eller bilväg?  

Det är i dagsläget en grusväg som är avspärrad med vägbom eftersom den leder till en 

återvändsgränd.  

På kartan ser den fortfarande ut att inte leda någonstans än mitt ut i skogen.  

Fråga: Vad menas med urban strandzon?  

Likartade färgmarkeringar på kartan gör det väldigt svårt att avgöra vad som är vad.  

Ni har tidigare lovat att nya industrier i första hand skulle förläggas i Talja industriområde och inte på 

Öja, kan ni förtydliga detta i översiktsplanen? 

 

Privatperson D 
Gör också en förstudie där Mellösa och Flen byggs ihop och ni kan presentera skisser över Stockholms 

vackraste och mest attraktiva förorter.  

Detta kostar givetvis en hel del pengar. Sälj då i stället hela Salsta- området inkl Söderskolan till ett 

stabilt och välskött fastighetsbolag som kan renovera, utveckla och behålla området -kanske också 

Orröområdet!  

Om jag nu sätter tillgången av mark som punkt 1 så är möjligheterna till goda kommunikationer 

nästa livsviktiga punkt. Här talar ni om ev tågstopp i Sparreholm. Varför så blygsamt? Den nya 

citytunneln i Stockholm invigs i dagarna. Flens kommun har enligt uppgift bidragit med 18 miljoner 

och då skall man väl kräva att omgående få tillgång till pendeltåg som medger stopp även i 

Sparreholm. 
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Privatperson I 
Flen har en underbar natur utanför stadskärnan. Men vad som är synd är att det gröna fattas i City. 

Några parker med träd och buskar och soffor att sitta på. Tänk på våra äldre här i stan som inte orkar 

upp till Thuleparken. För dem finns idag ingen park att sitta och njuta i. Lokala grönområden fattas.  
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4) Synpunkter kopplade till  
Kap 3 - Vi skapar platser för utveckling 

 

4.1 Myndigheter 

Länsstyrelsen Södermanland 
Vatten och avlopp - Länsstyrelsen konstaterar att samfällda vatten- och avloppslösningar i 

fritidshusområden kan innebära en risk för att kommunen på sikt tvingas ta ansvar för anläggningar 

och ledningsnät med en sämre standard än man önskar.  

Länsstyrelsen vill också påpeka att kommunens båda tillståndspliktiga avloppsreningsverk är slitna 

och behöver rustas upp så att de uppfyller de krav som ställs med stöd av miljöbalken med tillhörande 

förordningar och föreskrifter samt EU:s avloppsdirektiv och vattendirektiv.  

Kommunikationer - När det gäller hur översiktsplanen beaktar de nationella transportpolitiska målen 

samt nationella och regionala infrastrukturplaner hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande.  

Energi och klimat - Länsstyrelsen saknar en genomgång i översiktsplanen av förutsättningarna för 

vindkraft i kommunen, och ett ställningstagande från kommunen om hur man ser på 

vindkraftsetableringar i olika områden. En beskrivning av hur kommunen ser på vindkraft och en 

analys av lämpligheten i olika områden kan underlätta för exploatörer och styra förslag om 

vindkraftsetableringar till de mest lämpliga platserna.  

Vindkraftverk och master - Länsstyrelsen ställer sig bakom synpunkterna i Trafikverkets yttrande när 

det gäller vindkraftverk och master.  

 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
Avsnitt 3.2 Transportinfrastruktur, med början på sidan 69, övergripande kommentar: Vi anser att 

kapitlet om transportinfrastruktur blandar infrastruktur och trafik/trafikslag på ett sätt som gör det 

svårt att följa den röda tråden. Väginfrastruktur, gång- och cykelvägar och plankorsningar för järnväg 

blandas med trafikering med kollektivtrafik. SKTM anser att en bättre struktur skulle vara att dela upp 

kapitlet i två kapitel, ett om infrastruktur och ett om trafikering av alla trafikslag. Kapitlet om 

trafikslag borde bland annat beskriva hur det framtida resandet ser ut i Flens kommun samt vilka 

trafikslag det framtida resandet är uppdelat på och vilka andelar av resenärerna de olika trafikslagen 
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har. Ska exempelvis kollektivtrafikens resandeandel öka på beskostnad av att biltrafikens 

resandeandel minskar? 

Avsnitt 3.2.2 Kollektivtrafik, med början på sidan 71: 

Gällande ambitionen att öka andelen kollektivtrafikresor finns också en tydlig koppling till 

samhällsplanering: Det är även ur det perspektivet angeläget att nya bostadsområden eller 

övriga etableringar ske i nära anslutning till kollektivtrafikstråk. Det bidrar dessutom till mer 

effektiv användning av ekonomiska resurser. SKTM önskar även att ambitionen om att öka 

resandet specifieras och görs mer konkret, hur ska ökningen åstadkommas? 

Kommentarer om järnväg: Rättelse faktaruta: Det är 17 turer per vardag och riktning med 

regionaltåg i stråket Sala-Eskilstuna-Linköping och därmed 17 tågstopp per riktning i både 

Hälleforsnäs och Flen. Uppgiften om Hallsberg-Stockholm är korrekt. 

För att få en något mer utförlig bakgrundsbeskrivning av tågtrafiken kan stycket kompletteras med 

en uppgift om trängselproblematiken på Västra stambanan, vilket delvis har lett till förlängda restider 

de senaste åren. Trängseln försvårar även framtida satsningar på ytterligare avgångar åtminstone i 

rusningstid. Viss förbättring förväntas ske när diverse trimningsåtgärder har genomförts i början på 

2020-talet samt när Ostlänken tas i trafik preliminärt 2028. 

Kommentarer om Plankorsning: Kramnäsvägen i Skebokvarn bör läggas till i uppräkningen. 

Avsnitt 3.2.3 Gång- och cykelvägar, sidan 73: Vi saknar en beskrivning av hur gång, cykel och 

kollektivtrafik kan samverka för att skapa större valmöjligheter kring hela resan och därmed hur fler 

alternativ till att välja bilen kan skapas. En beskrivning av hur resande med cykel och kollektivtrafik 

kan samverka även på längre sträckor, exempelvis mellan tätorter, är dessutom önskvärt. 

 

Regionförbundet Sörmland 
Kommunens syn på gång och cykelvägar stämmer väl överens med de regionala strategier som finns. 

Regionförbundet ser positivt på att kommunen avser att ta fram en plan för gång- och cykel samt att 

kommunen skiftar fokus till att prioritera den tätortsnära cyklingen. Förbundet ser även positivt på 

att kommunen ska ta fram en trafikplan för att få en heltäckande bild över kommunens prioriteringar 

och strategier på såväl kort som lång sikt. Vad gäller de större vägstråken väg 55 och E20 stämmer 

kommunens prioriteringar överens med regionens prioriteringar. Det är bra att kommunen tar upp 

drift- och underhållsbehovet på länsvägar med dålig standard.  

Översiktsplanen pekar ut väg 686 mellan Hälleforsnäs och Bäckåsen som ett viktigt lokalt och 

regionalt transportstråk. Vägen finns inte med i det funktionellt prioriterade vägnätet som en 

regionalt viktig väg utan har en mer lokal funktion. Vägen har mindre än 1000 ÅDT 

(årsmedelsdygnstrafik), på vissa håll runt 400 ÅDT. Regionförbundet anser inte att detta är ett 

regionalt transportstråk.  
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Regionstyrelsen har antagit en Bredbandsstrategi för länet vilken ska ligga till grund för 

handlingsplaner och utbyggnadsåtgärder i länets kommuner. Flens kommun har valt en hög 

ambitionsnivå för sin fiberutbyggnad. Kommunen behöver klargöra mobiltäckningen och tillgången 

till mobilt bredband. Mobiltäckning är en viktig teknik för att invånarna ska kunna ta del av tjänster 

oavsett var de befinner sig, t ex under resan till och från sin arbetsplats.  

Det är mycket positivt att Flen lägger stor vikt vid att föregå kommande behov inom besöksnäringen. 

Ofta behöver företagen snabba beslut för att etableringar ska bli av. Detta är ett steg på den vägen. 

Avvägningen mellan skilda intressen är viktig. I många fall överensstämmer besöksnäringens behov 

med de behov som boende och företag har. I andra fall kan målkonflikter uppstå, exempelvis när det 

gäller strandnära lägen och rekreationsytor samt olika riksintressen.  

Regionförbundet instämmer helt med att de strandnära lägena samt friluftslivet är en del av 

näringslivet och att det kan finnas smarta lösningar som tillgodoser flera behov samtidigt. Viktigt är 

att konstatera att allemansrätten inte gäller för friluftslivsverksamhet inom näringsverksamhet. För 

sådant krävs ofta avtal med markägare.  

I arbetet med en ny näringslivsstrategi hoppas Regionförbundet på en koppling till den av förbundet 

nyligen framtagna Strategin för Smart Specialisering och de styrkeområden som lyfts i den.  

Det centrala läget i regionen, de goda tågkommunikationerna och den attraktiva landsbygdsmiljön 

som faktorer för etablering av nya företag kan gärna tydliggöras och förstärkas i översiktsplanen.  

Kapitlet om kollektivtrafik beskriver behovet och möjligheterna till arbetspendling. Hänsyn bör även 

tas till gymnasiestuderandes pendlingsmönster, kanske särskilt till de vars gymnasium ligger i en 

annan kommun. Pendlingsmöjligheter till högre studier kan också vara av intresse att lyfta fram.  

 

Tillväxtverket 
LIS-områden för näringslivets verksamheter - För att underlätta för företag att bedriva sin 

verksamhet samt ha möjlighet att växa vill Tillväxtverket lyfta frågan om att peka ut LIS-områden för 

näringsverksamhet. I kapitlet 3.1.3 Verksamheter och besöksnäring i strandnära lägen framgår det 

att ämnet ska undersökas ytterligare till utställningsskedet. Underlag kopplat till LIS är mycket 

krävande för enskilda företag att ta fram. Tillväxtverket anser därför att det skulle underlätta för 

näringslivet, i synnerhet eftersom planen har ett turistiskt perspektiv, om den typen utpekanden och 

ställningstaganden fanns att tillgå.  

Tillväxtverket har tidigare erfarenheter från arbete med kommuner och regioner där besöksnäringen 

är stor eller kraftigt växande, utifrån det vill vi också påtala vikten av att tidigt få med sig berörda 

markägare. Att peka på en utvecklad besöksnäring utan att veta hur ägarna till mark- och 

vattenresursen, ställer sig till inriktning riskerar att skapa målkonflikter. Utpekande av LIS-områden 

kan därför vara en naturlig ingång i att ha den typen av dialoger med markägare och andra 

näringsverksamheter.  

Näringslivets behov av offentlig och kommersiell service - Tillväxtverket vill lyfta näringslivets behov 

av kommersiell och offentlig service. Vi uppfattar det som att samhällsservicen i första hand beskrivs 
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främst ur ett medborgborgarperspektiv. Vi anser det som värdefullt att koppla samman det som 

beskrivs i utvecklingsstrategin kap 1.3.4 och Samhällsservice kapitel 2.3 med tillgången på 

kommersiell service. Det kan ske med fördel ske genom att upprätta en lokal serviceplan, vilket även 

finns på regional nivå. Tillgången på offentlig och kommersiell service är en av de avgörande 

faktorerna för landsbygdens och näringslivets utveckling.  

 

Trafikverket 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet (Mål för 

framtidens resor och transporter Prop. 2008/09:93). Under det övergripande målet har regeringen 

också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funktionsmålet 

handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 

transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Detta är viktiga aspekter som 

ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.  

Det är i översiktsplaneringen som kommunen har möjlighet att lägga grunden för en planering som 

bidrar till en utveckling i linje med att de transportpolitiska målen. Hur kommunen väljer att styra 

lokaliseringen av bostäder och verksamheter får stora konsekvenser på det framtida trafikarbetet, på 

såväl det kommunala som det statliga vägnätet.  

Riksintresse för kommunikationer - Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för 

trafikslagens anläggningar. På Trafikverkets hemsida finns beslut om riksintressen tillsammans med 

kartor och tabeller som visar utpekade anläggningar, senast uppdaterade i februari 2017. 

Det är nödvändigt att utpekade anläggningar av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra tillkomst eller nyttjande av anläggningen. översiktsplanen ska redovisa hur riksintressena 

inom kommunen ska tillgodoses. Detta innebär exempelvis att hänsyn måste tas till utrymmesbehov 

för anläggning och restriktioner för influensområden vid byggnation. Här vill vi uppmärksamma att 

byggnation även inom influensområden utmed Trafikverkets anläggningar kan komma att påverka 

det riksintresse som anläggningen utgör.  

I Flens kommun utgör Västra stambanan, Sala-Oxelösundsbanan samt vägarna 52, 53 och 55 

riksintressen för kommunikationer. Karta 14 redovisar även väg 57 som riksintresse vilket bör 

justeras. Karta 14 visar också en del av den gamla sträckningen för Svealandsbanan (längst i norr), 

vilken bör tas bort.  
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Nationella och regionala infrastrukturplaner - Planering, finansiering och tidsplan för genomförande 

av om- och nybyggnadsåtgärder på det statliga vägnätet och järnväg styrs av Nationell plan för 

transportsystemet 2014-2025 samt Regional plan för transportinfrastruktur i Södermanland 

2014-2025. Länsplanen omfattar även statlig medfinansiering till kommunala åtgärder i form av 

cykelvägar, kollektivtrafik samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.  

lnvesteringsplanerna är under revidering, och både den nationella planen liksom länsplanen kommer 

inom kort att gå ut på remiss. De nya planerna kommer att gälla för åren 2018-2029.  

Objekt i kommunen  - För att förbättra kapaciteten på Västra stambanan planeras trimningsåtgärder 

på signalsystemet på sträckan Järna-Laxå. Åtgärderna innebär att trafiken kan förtätas och att 

eventuella störningar kan åtgärdas snabbare på sträckan. Byggstart är planerad till 

september/oktober 2017.  

Ombyggnad av väg 55 Dunker-Björndammen kommer inte ske som planerat, eftersom förändringar i 

omgivningen gör att vägplanen inte kommer att fastställas. Sträckan ingår nu i den åtgärdsvalsstudie 

som har tagits fram för väg 55 Katrineholm-Uppsala, på samma sätt som delsträckan Förbifart Flen. 

Arbete pågår kring hur objekten ska drivas vidare.  

En åtgärdsvalsstudie ska tas fram där framkomligheten på järnväg inom Flens tätort ska studeras. I 

studien kommer även Variaövergången att ingå. Arbetet med åtgärdsvalsstudien planeras påbörjas 

under hösten 2017.  

Vindkraftverk - Utifrån olika aspekter behöver hänsyn tas till väg- och järnvägsanläggningar vid 

lokalisering av vindkraftverk. Kommunen bör i sin planering tydliggöra att avstånd till vägområde ska 

vara minst vindkraftverkets totalhöjd, och avstånd till närmaste spårmitt ska vara vindkraftverkets 

totalhöjd utökad med 20 meter. I båda fallen gäller dock ett minsta avstånd på 50 meter. Hänsyn bör 

också tas till risken för iskast.  

Vindkraftverk kan påverka det radiosystem som tillhör järnvägen (MobiSIR). De anordningar som 

ingår i radiosystemet är inte alltid placerade i närheten av själva spåranläggningen, varför det är 

viktigt att alltid kontrollera att radiolänkarna inte påverkas.  

Master - Liksom vid lokalisering av vindkraftverk ska hänsyn tas till väg- och järnvägsanläggningar 

när placering av nya master utreds. Minsta avstånd mellan vägområde och mast ska motsvara 

mastens totalhöjd. Avståndet mellan närmaste spårmitt och mast ska vara mastens totalhöjd utökad 

med tio meter.  

 

Försvarsmakten 
Vid utpekande av områden som är lämpliga för vindkraft ska samråd ske med Försvarsmakten. 

Samråd krävs för att säkerställa att de områden som pekas ut inte hamnar i konflikt med riksintressen 

för totalförsvarets militära del.  
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4.2 Föreningar 

Sparreholms bygderåd 
3.1.2 Förklara punkten - ställningstaganden:  

Flens kommun ska till utställningskedet av översiktsplanen ha studerat möjligheterna för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen kopplat till näringsliv, verksamheter och besöksnäringen.  

3.2.2 Lokalbussens tider skall anpassas till tågen från Flen  

Att tåg ska stanna i Sparreholm  

Tidsplan för att minimera barriärseffekter för stadsutveckling (sid. 72)  

3.2.3 Tidsplan för gång och cykelvägar  

Rondellen  

I översiktsplanen står följande: "Sparreholm är den öppna porten till Båvens insjöskärgård etc."  

Rondellens utsmyckning bör vara en port tillsammans med någon form av växtlighet.  

 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
Allmänt om avsnitt 3.3.1 Vatten- och avloppsförsörjning:  Generellt behöver hela avsnitt 3.3.1 

omarbetas och även kompletteras med ett eget avsnitt om enskilda avlopp. Sörmland Vatten vill 

medverka i omarbetningen av avsnittet om vatten- och avloppsförsörjning.  

S. 69: Synpunkter: Saknar väg 53 i beskrivningen. 
S. 78: Synpunkter: Avsnitt 3.3.4. Det heter inte yttre skyddsområde utan sekundära 

vattenskyddsområdet. I den primära ska det vara förbud för berg och jordvärme. 

s. 75 under ställningstagande står följande: "Flens kommun ska se på avloppsvatten som en resurs, 

genom att ha en reningsteknik som ger god sanitär rening i kombination med att näringsämnen 

återförs till kretsloppet. Målsättningen ska vara att ett minimum av både bakterier och näringsämnen 

når våra recipienter. Genom att näringsämnen sorteras bort redan vid källan och återföras till odlad 

mark uppnås minimala utsläpp från näringsämnen".  

Synpunkter: På vilket sätt ska detta genomföras. Intressant och bör lyftas fram som något positivt i 

kommande ÖP.  
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s. 75 under ställningstagande andra stycket: "Flens kommun ska se till att bristfälliga 

avloppsanläggningar förbättras, genom en plan för inventering av enskilda avlopp. Förbättring av 

dåliga enskilda anläggningar behövs för att minska miljöbelastningen av näringsämnen och spridning 

av smittoämnen".  

Synpunkter: På vilket sätt ska inventeringen göras? Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun har 

sökt och fått beviljat LOVA bidrag för bland annat inventering av enskilda avlopp. Kommunerna har 

också tagit fram mål 9 "40 % av fosfor och 10% av kväve i spillvatten från små avlopp tas tillvara och 

återföras som växtnäring till åkermark" i avfallsplan 2018-2022. Kopplar ert ställningstagande till 

detta?  

Kan resultatet påverka de av kommunen beslutade föreskrifter?  

Inkluderar inventeringen hanteringen av både urinseparering och lokal kompostering av fekalier?  

s. 76 andra stycket: "Kommunen har ett övergripande ansvar för omhändertagande av hushållsavfall. 

Sörmland Vatten och Avfall AB sköter, på uppdrag av Flen Vatten och Avfall AB (ägs av Flens 

kommun) all administration och drift av renhållningsverksamheten".  

Synpunkt: Byt ut ordet "sköter" mot ombesörjer. Ta bort ordet "all"  

s. 76 tredje stycket: "Flens kommun beslutade 2013 att införa matavfallsinsamling. Matavfallet läggs 

i en särskild grön påse som läggs i samma kärl som det övriga avfallet. Påsarna sorteras sedan 

maskinellt genom optisk avläsning i en sorteringsanläggning. Av innehållet i de gröna påsarna 

framställs sedan biogas".  

Synpunkter: Projekt Matavfallsinsamling är redan genomfört och kommer när nya ÖP beslutas varit i 

drift under flera år.  

Texten är allt för detaljerad. Det borde finnas andra områden att lyfta in i ÖP som kopplar mot 

framtiden.  

Förslag att hela stycket tas bort alternativt att skriva följande: "Matavfall sorteras ut optiskt för att 

därefter bli biogas och biogödsel".  

s. 76 under ställningstagande: "Flens kommun ska lokalisera nya återvinningsstationer så att dessa 

lätt kan nås på gångavstånd av de boende. Genom att placera stationerna i anslutning till 

matvaruaffärer nås många boende oavsett om de bor centralt eller på landsbygden".  

Synpunkter:  

● Hur står sig detta ställningstagande vid eventuellt beslut om förändrat insamlingsansvar 

d.v.s. från dagens system med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamling) till kommunalt 

insamlingsansvar?  

● Hur påverkar ett eventuellt förändrat insamlingsansvar befintlig insamling med gemensam 

container som Flen har idag?  

● I befintlig avfallsplan finns åtgärd 14 "Ta fram regler och riktlinjer för gemensamma 

uppsamlingsplatser" där styrgruppen i september 2016 beslutade att avvakta vidare arbete 

med åtgärden till dess att beslut om insamlingsansvar har fattats. Åtgärden omfattar inte 

bara insamlingsalternativ och platser utan även arbetsmiljö. På vilket sätt har detta tagits i 

beaktan?  

● I ställningstagande står att Flens kommun ska lokalisera nya återvinningsstationer (ÅVS). Om 

ett eller två år kanske nuvarande insamlingssystem inte existerar. De insamlingssystemen dvs 

ÅVS, och gemensamma hämtningsplatser/ container som Flen har idag kan komma att 

förändras. Detta bör hanteras i förslag till ny ÖP och kommunens vision om ökad service och 

tillgänglighet för sina kommuninvånare.  
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● Ett eventuellt förändrat insamlingsansvar påverkar den fysiska miljön såsom 

samhällsplanering, markavtal och arbetsmiljön.  

s. 77 rubrik Farligt avfall Synpunkter: Varför fokusera på enbart farligt avfall (inkluderar det el- och 

elektronikavfall)? Det finns många områden som är prioriterade på EU, nationell - och regional nivå 

och som ingår i kommunens avfallsplan och dagliga arbete.  

Det finns idag olika alternativ för insamling såsom miljöbilen, avtal med apoteken (insamling av 

hushållens farliga avfall) och inte bara återvinningscentralen på Frutorp som lyfts fram i ÖP; n.  

Farligt avfall inklusive el- och elektronikavfall ett begrepp som använda i avfallsplanearbetet i Flens, 

Katrineholms och Vingåkers kommun.  

Det blir missvisande att enbart välja ut ett område såsom man föreslår i ÖP under rubriken 3.3.2 

Avfallshantering. Förslagsvis kan istället nämnas de utvalda fokusområdena för ny avfallsplan. Dessa 

är framtagna på nationell nivå och nedbrutna för att i framtiden kunna integreras i kommunens 

framtida miljöarbete.  

Förslag från oss är att man tar bort hela det stycket och istället beskriver ombyggnad av nya 

återvinningscentralen som står klar 2017 och om sluttäckningen av kommunens deponi. Vad är tänkt 

att använda områdena till i framtiden? Rekreation?  

I nuvarande och kommande avfallsplan finns mål och åtgärder kopplade till farligt avfall inkl. el och 

elektronikavfall. De beskriver på vilket sätt kommunen avser att arbeta vidare med området och bör 

beaktas i kommande ÖP.  

s. 77 under ställningstagande: "Flens kommun är positiv till förnybara energikällor, men förutsätter 

att platser för vindkraftverk eller vattenturbiner ska vara lämpliga med hänsyn till andra intressen. 

Särskilt viktigt är att undvika negativ miljöpåverkan på landskapsbilden, på natur- eller kulturvärden, 

samt negativ effekt på närboende.  

Synpunkter: Solenergi nämns inte överhuvudtaget i ställningstagandet. Varför då?  

Solenergi är ett alternativ som till skillnad från det ovan nämnda i de flesta fall inte påverkar 

landskapsbilden och natur- eller kulturvärdena negativt.  

I många kommuner är uppförande av solpaneler (solenergi) en bygglovsbefriad lösning som är enkel 

och mindre kostsam för rådsökande.  

s. 77 rubrik Vindkraftverk: Synpunkter: 

Varför väljer man under denna rubrik lyfta fram de övergripande nationella miljömålen? Då skulle 

man göra motsvarande gällande återvinningsmålen. Stycket är väldigt detaljerat och är det relevant 

att gå in på detaljnivå såsom totalhöjd, m/s, MW, maxeffekter etc. I så fall bör samtliga rubriker 

beskrivas lika utförligt.  
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Föreningen Dunkers och Gryts Väl 
De eventuella nackdelar för miljön som helhet som de ökade resorna medför kan kompenseras på 

många sätt, tex genom att kommunen:  

- Förstärker de allmänna kommunikationerna och bygger cykelbanor. Detta kostar såklart 

pengar men det måste vägas mot ökade skatteintäkter.  

- Sätter upp laddningsstationer vid pendlarparkeringar. Detta är relativt billigt och gynnar 

hållbar biltrafik.  

- Underlättar för boende att sätta upp solfångare eller små vindkraftverk.  

Just avseende biltrafik bör man väga in regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030. Det är ju 

inte biltrafiken i sig som påverkar klimatet utan det viktiga är vad bilarna drivs av. Regeringens mål 

möjliggör därmed för fler att bosätta sig utanför större orter utan att detta minskar hållbarheten.  

Vindkraft sid 77-78. Föreningen delar kommunens uppfattning att vid okänslig etablering av 

vindkraftverk, precis som andra energislag, kan miljökvaliteter skadas.  

Bredband, sid 79. Mkt positivt!!! Fibern gör att avstånden suddas ut. Det spelar längre inte någon roll 

om man bor centralt i tätort eller ute på landsbygden, man har tillgång till samma tjänster och 

möjligheter med fiberanslutning. Möjligheten att driva företag och distansstudier ökar när man får 

tillgång till fiber. En levande, och därmed attraktiv, landsbygd förutsätter numera det finns fiber så 

att människor kan bo och verka där de vill, inte där de måste. 
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3.5 Privatpersoner  

Privatperson A 
Påskynda förloppet att få orten helt eldriven. Enkla solpaneler på bussgaragets tak kan bidra med el 

för att återuppladda batterierna.  

Flens tätort tar små bestämda steg att bli självförsörjande på vissa områden.  

Närodlat säljs i centrum butikerna. Fiskodlingar kan bli en inkomstkälla.  

Forskning med tillämpning av energiåtervinning lockar till sig kapitalstarka investerare. 

 

Fokus på småskalighet gör att Flens kommun blir en mönsterbild när det gäller att vårda naturen, 

stärka individens ansvar, hushålla med energi och stimulera uppfinningsrikedomen.  

 

Privatperson B 
Synpunkter angående ordval och formulering under paragrafen “Solenergi”, och föreslår en alternativ 
formulering: 
Solceller genererar elektricitet och är intressant på alla typer av byggnader med skuggfria tak i 
söderläge även om behovet inte är så stort under de bästa produktionstimmarna/dagarna, för 
elbolagen köper gärna in överproduktionen av förnybar el, elproduktion med solceller är underhållsfri, 
tyst och påverkar inte miljön.  
Men jag hittade lite fel i ÖPen sidan 78 om sol info, jag har gul markerat det som är helt galet, se 
bifogad fil,  borde stå så här i stället  
Solceller genererar elektricitet och är intressanta på alla typer av byggnader med skuggfria tak i 
söderläge även om behovet inte är så stort under de bästa produktions timmarna/dagarna, för 
elbolagen köper gärna in överproduktionen av förnybar el,El produktion med sol celler är 
underhållshfri,tyst och påverkar inte miljön  
Typ så här ska det stå. 

 

Privatperson C 
"3.2.1 Vägar - Riksväg 55 är och ska vara en prioriterad vägsträcka i Flens kommun, både som lokal 

vägsträcka men även som ett viktigt regionalt transportstråk mellan Stockholm - mälardalsregionen 

och södra Sverige. o Förbifart Flen (väg 55) bör skyndsamt färdigställas för att både ge 

förutsättningar för en trafikeffektiv regional länsväg och samtidigt öppna upp möjligheterna för en 

stadsutveckling söderut inom Flens stad. Motiven för en förbifart kan kopplas till både buller- och 

boendemiljöproblem samt bristande trafiksäkerhet genom tätbebyggt område." 

Frågor: Kan ni förklara påståendet ovan, är bristande trafiksäkerhet verkligen ett motiv? 
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Hur många olyckor per år sker på den vägsträcka som kan komma att bli ersatt av en förbifart?  

Kommer ökad hastighet verkligen att leda till färre olyckor? Borde vara det motsatta. 

Varför finns det inget förslag på att dra förbifarten norr om tätorten, då skulle ju vägsträckan 

åtminstone kortas?  

Mitt förslag är att man drar väg 55 norr om Flen. 

 

Privatperson D 
Samma gäller också vägnätet. Här är riksväg 55 den verkliga pulsådern för Flen och egentligen också 

Katrineholm/Vingåker. Där har nu en person på Länsstyrelsen lyckats stoppa fortsatt utbyggnad vid 

Björndammen eftersom man hittat något som är så hemligt att man inte ens kan tala om vad det är - 

grodor? I varje fall är det heltokigt och kostar Flen miljonbelopp varje år. Nej, sätt ned "foten" och 

kräv besked -det finns väl alternativa lösningar. När man då fortsätter från Björndammen mot 

Strängnäs, så är det oerhört viktigt att vi får en avstickare från 55-an vid Byringe till Läggesta och 

E20.  

Detta passar troligen inte Trafikverkets planerare, men återigen - "sätt ned foten"! Jag har skrivit om 

förslaget tidigare och även låtit en trafikexpert räkna på det. Resultatet blev att om man räknar med 

samma kostnad per km som för vår nya väg till Malmköping. Så skulle vägbygget vara avskrivet på 19 

månader med dagens trafikintensitet och jag känner till i varje fall ett Flensföretag som med denna ca 

10 -12 kilometer kortare väg till Stockholm skulle spara runt 1 miljon per år och därmed stärka sin 

position på marknaden och kunna utvecklas vidare.  

 

Privatperson F 
Vi vet alla att Flen rankas lågt i en jämförelse med andra kommuner omkring 230:e plats av 290 både 

när det gäller boende och företagsklimat. Min långa erfarenhet av ledarskap i näringslivet säger att 

varje projekt eller plan först bör beskriva startläget, sedan målet och därefter strategier och resurser 

för att nå dit. Ju längre bort i tiden målet ligger desto mer översiktligt kan målet vara, men på vägen 

dit bör varje delmål behandlas enligt ovan. Översiktsplanen beskriver inte med ett ord startläget. Är 

man nöjd med situationen? Eller förtränger man verkligheten? Är man nöjd med att vara ett 

andningshål i hjärtat av Sörmland och kanske rutscha utför i rankingen?  
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Privatperson H 
Jag har ett förslag angående den nya översiktsplanen:  

Cykelleden “Näckrosleden” går genom Dunker och in till Malmköping. Ett par, tre kilometer av 

sträckan är skyltad på väg 55, dvs. man ska cykla på den i stort sett obefintliga vägrenen på en väg 

som är med 100 km/h och mycket tung trafik. Mitt förslag är att man bygger en ordentlig gång- och 

cykelväg som är avskild från biltrafiken där turister och boende kan utnyttja att ta sig utan bil mellan 

Dunker och Malmköping. Det allra bästa vore om cykelvägen kunde gå ända till Björndammen där det 

finns både café och masugn! 

Som det är nu är cykelleden livsfarlig och det känns som att det är en tidsfråga innan någon 

omkommer som vågar cykla där.  

Att satsa på en cykelväg är investering både för turism och folkhälsa. T ex skulle många barn också 

kunna cykla till och från skolan istället för att åka buss/bil om det finns en säker väg.  
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5) Synpunkter kopplade till  
Kap 4 - Vi värnar om vårt Sörmländska landskap 

 

5.1 Myndigheter 

Länsstyrelsen Södermanland 
Riksintressen 3 kapitlet miljöbalken (MB)  

För att översiktsplanen ska fungera vägledande för efterföljande beslut ska den redovisa  

hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Kommunens syn på vad som kan skada 

riksintressena bör framgå, samt avsikter, rekommendationer och ställningstaganden för 

riksintressena. Hur eventuella planerade förändringar kan bidra till att utveckla och  

förbättra riksintressena kan gärna framgå. 

Enligt de ortsvisa kartorna 3-9 planeras flera exploateringar· inom riksintressen, där det i vissa fall 

kan föreligga risk för påtaglig skada beroende på exploateringarnas omfattning och genomförande. 

Länsstyrelsen förutsätter att detaljplaner kommer att tas fram för dessa exploateringar och 

bedömningen av påverkan får anstå till detaljplaneskedet när omfattning mm är preciserad.  

Naturvården 3:6 MB - Ställningstagandet om värnandet av riksintressen för naturvård är bra men 

generellt för alla områdena. Alla tillståndsprövningar inom områden av riksintresse för naturvård 

behöver inte skickas Länsstyrelsen för inhämtande av synpunkter, utan det är kommunens ansvar  

att se till att riksintresset tillgodoses. Det är en brist att det planerade Naturvårds 
programmet inte är färdigt. I avsaknad av aktuellt naturvårdsprogram är det svårt att fullt ut bedöma 

på vilket sätt kommunen ser på dessa värden och hur riksintressen för naturvården tillgodoses. 

Enskilda exempel som ger osäkerhet kring ,detta gäller t.ex. delar av planerad bostadsbebyggelse vid 

Bruksdammen i Hälleforsnäs och vid Hosjö/Solvik i Malmköping  

intill Natura 2000-området Malma, vilka kan riskera påverkan på riksintresseområden. I 

sammanhanget görs i sammanfattningen till Hållbarhetsbedömningen en slutsats som är mycket 

relevant i detta sammanhang, att: "Konsekvenserna är i hög grad kopplade till hur planen genomförs 

i praktiken"  

Kulturmiljövården 3:6 MB - Avsnittet är välskrivet och ger en heltäckande bild av kommunens 

riksintressanta kulturmiljöer. Kommunen för inte fram någon annan syn än Länsstyrelsen på 

riksintressenas avgränsning. Det är bra att "viktiga värdebärare" och "aspekter att tänka på" har 

beskrivits för varje riksintresse. Länsstyrelsen tolkar dessa som kommunens rekommendationer för 

varje riksintresse. Kommunens planeringsmässiga avsikter som påverkar riksintresseområden bör 

dock förtydligas, tex.för tätorterna Malmköping, Sparreholm och Mellösa. För tydlighetens skull bör 

motiven och uttrycken för varje riksintresse finnas med. Det är inte bara riksintressets motivering som 

en förändring ska prövas mot utan även uttryckena för riksintresset. I Länsstyrelsens nya 

kunskapsunderlag^1 finns mål för att tillgodose riksintresset.  
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Riksintressen 4 kapitlet miljöbalken (MB)  - Natura 2000-områden MB 4:8  

Några av de föreslagna utbyggnadsområdena kan komma att påverka Natura-2000-områden. 

Länsstyrelsen vill därför påminna om följande:  

Detaljplaner, som enskilt eller i kombination med andra planer kan påverka ett Natura 2000- område 

på ett betydande sätt, ska bedömas med avseende på konsekvenserna för naturvärdena. En 

miljöbedömning krävs när det är sannolikt eller finns en risk för att planen kommer att ha en 

betydande påverkan på det berörda området. Ny bebyggelse och annan användning av mark och 

vatten som kan påverka ett Natura 2000-område får komma till stånd bara om det finns ett tillstånd 

enligt 7 kap. 28 § a miljöbalken.  

Om en ansökan om t.ex. förhandsbesked eller bygglov berör ett Natura 2000-område, måste alltså 

byggnadsnämnden pröva om den anser att länsstyrelsens tillstånd krävs eller inte. Länsstyrelsens 

natur- och miljöenhet kan bistå med råd. Om nämnden finner att det krävs tillstånd och sådant inte 

finns, måste ansökan avslås. Lov eller förhandsbesked kan inte lämnas med villkor att tillstånd enligt 

7 kap. 28 § a miljöbalken ska föreligga innan byggnadsarbeten påbörjas.  

Enligt 18 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. gäller att 12 kap. PBL ska 

tillämpas på beslut att lämna lov eller förhandsbesked som kan påverka miljön i ett Natura 

2000-område. För att Länsstyrelsen ska få kännedom om och kunna pröva sådana beslut ska 

byggnadsnämnderna enligt 8 kap. 28 § PBL snarast möjligt sända besluten till Länsstyrelsen.  

^1 http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samliallsplanering-och- 
kulturmiljo/planfragor/riksintressen/kulturmiljo/flen/Pages/default.aspx 

Beroende på omständigheterna i de enskilda fallen kan ny bebyggelse och andra åtgärder även på 

relativt stora avstånd från ett Natura 2000-område påverka de skyddade naturvärdena. Här finns 

inga tumregler. Frågan om naturvärdena påverkas eller inte måste avgöras i de enskilda fallen. Ett 

sätt att underlätta bedömningen är att synliggöra delavrinningsområdena. Gränser för 

avrinningsområden levereras från SMHI.  

Strandskydd - Avsnittet om strandskydd behöver kompletteras. Översiktsplanen bör redogöra för 

strandskyddsbestämmelserna och var utvidgat strandskydd gäller. Planens inriktning innebär 

möjlighet att bygga i fler strandnära lägen. Länsstyrelsen vill påpeka att prövning av ett eventuellt 

upphävande av strandskyddet kommer att behöva göras i det enskilda  

fallet utifrån inventering av naturvärdena på platsen, allmänhetens tillgänglighet och vilka skäl för 

upphävande som föreligger. Detta gäller t. ex. två områden i Hälleforsnäs, B4 och B5 och B5 i 

Malmköping.  

Av planförslaget framgår att kommunen till utställningsskedet ska studera möjligheterna  

för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kopplat till näringsliv, verksamheter och besöksnäringen. 

Länsstyrelsen deltar gärna i samråd om ett eventuellt förslag innan utställningsskedet.  

Övriga kulturmiljöer - Avsnittet om regionala intresseområden för kulturmiljö och övriga 

kulturmiljöer är sparsmakat och kan med fördel utvecklas. Översikstplanen bör beskriva hur 

kulturmiljöerna, som är ett av de allmänna intressen kommunen ska ta hänsyn till i planeringen, kan 

bevaras, användas och utvecklas.  

Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt möjligt skyddas  

mot åtgärder som kan innebära påtagligt skada enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det gäller bl.a. de 

kulturmiljöer som finns redovisade i kulturmiljöprogram. Översiktsplanen bör beskriva vilka 

kulturvärdena är, hur kulturvärdena kommer till uttryck, hur kulturvärdena påverkas av föreslagen 

förändring samt om kulturvärdena riskerar att skadas.  
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Det är viktigt att målsättningar och strategier från det nya kulturmiljöprogrammet arbetas in i planen 

eftersom den är vägledande för senare beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Urvalet bör 

kompletteras med nya typer av av miljöer, som t.ex. fångar in det moderna kulturarvet. Genom att 

lyfta in dessa miljöer i den fysiska planeringen kan man bidra till att uppnå fler av miljömålen.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) - vatten  

Vattenmyndighetens åtgärdsplan anger följande åtgärd (6) riktad till kommunerna:  

Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och 

bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

Presentationen av vatten avseende på MKN vatten och status är bra i planen men det saknas en 

tydlig plan hur man ska verka för att MKN för vatten nås; till exempel inom dagvatten och 

vattenkraft. Dagvattenpolicy och vattenplanering behöver tydligare kopplas till översiktsplanen. 

Eftersom dessa planer ännu inte är framtagna är det svårt att bedöma hur översiktsplanen kommer 

att påverka vatten och MKN för vatten. De tematiska planer som redan är tagna som t ex VA-planen 

bör finnas med som bilaga till översiktsplanen.  

Vilka åtgärder som kommunen avser att genomföra för att förbättra vattenkvalitet utöver årlig 

vattenprovtagning bör framgå av planen.  

Naturvård - Som tillägg till de naturreservat som redovisas i planen upplyser Länsstyrelsen om fem 

nya blivande naturreservat i kommunen. Det är Natura 2000-område Mai·sjön (N42 i ÖP), Björknäset 

söder om Nedingen (beslut under 2017), samt skogsområdena Pilati sjö, Stora Fjällsjön och 

Stubbkärrsvägen norr om Hälleforsnäs. Ytterligare detaljer om dessa områden kan inhämtas från 

Länsstyrelsen.  

Kulturmiljövård - Kapitlet om kulturmiljö redogör på ett föredömligt sätt för kommunens värdefulla 

kultunniljöer och vilket skydd de åtnjuter. Avsnittet är lättöverskådligt med tydliga beskrivningar 

vilket ger en god grund för hur miljöerna kan tas tillvara i den framtida planeringen.  

Länsstyrelsen har lämnat bidrag till delfinansiering av det nya kommuntäckande 

kulturmiljöprogrammet. Programmet bör ges en tydlig koppling till översiktsplanen och gärna antas 

politiskt. Kulturmiljöprogrammets aktualitet och användbarhet i kombination med antikvarisk 

kompetens samt avvägningen mellan andra allmänna intressen är centrala aspekter för att 

kulturmiljön ska kunna användas som en resurs i planeringen.  

Värdefulla kulturmiljöer - Inför detaljplanering i områden med höga kulturmiljövärden, t ex inom 

riksintressen för kulturmiljö, som de utpekade tätorterna Malmköping, Sparreholm, Mellösa, 

Hälleforsnäs mfl., kan fördjupade beskrivningar i form av t.ex. MKB för kulturmiljö eller 

kulturmiljöanalyser behöva tas fram. Alternativa lokaliseringar kan behöva utredas. Förtätning i 

dessa områden bör ske på ett sådant sätt att kulturmiljön kan bevaras, användas och utvecklas och 

med god anpassning till befintlig bebyggelse. Kulturhistorisk bebyggelse bör inte rivas utan förändras 

varsamt utifrån sina egna förutsättningar  

Fornlämningar - Det är bra att förändringarna i Kulturmiljölagen(KML) från 2014 redovisas. Ett 

förtydligande gällande Riksantikvarieämbetets Fornsök och Fastighetskartan bör läggas till. Den 

ändrade antikvariska bedömningen för en rad övriga kulturhistoriska lämningar har ännu inte förts in 

varför man särskilt bör uppmärksamma de objekt som har rödmarkerad text i Riksantikvarieämbetets 

Fornsök: "Viktig information! Antikvarisk bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den nya 

kulturmiljölagen".  

Fornlämningar skyddas genom 2 kap. kulturmiljölagen (KML). Denna del av kulturarvet bör lyftas 

fram i översiktsplanen så att fornlämningarna uppmärksammas tidigt i planeringen och kan 

52/60 



 
 
 

 
 

användas som en tillgång för skapande av identitet, hembygdskänsla, skönhet, turistattraktion och 

historiemedvetande. Samråd med Länsstyrelsen ska alltid ske om känd fornlämning finns inom 100 

meter från en planerad byggplats, vid nybyggnad, eller när plats för tillbyggnad ligger inom 50 meter 

från fornlämning. Detta bör framgå av översiktsplanen.  

Länsstyrelsen förordar att arkeologisk utredning enligt 2kap 11 § KML genomförs tidigt i 

planeringsprocessen vid exploatering av större markområden. Det innebär en betydande minskning 

av risken för att fornlämningar upptäcks i ett sent skede när plan- och byggprocessen avancerat till 

ett genomförande.  

Även redan bebyggda områden som ska förtätas eller där byggrätterna ska utvidgas kan det bli 

aktuellt med arkeologiska utredningar, men i sådana områden görs utredningsgrävning endast i 

obebyggd mark, d.v.s. inte inom befintlig tomtmark.  

Grönstruktur - Planförslaget redovisar övergripande gröna och blå samband i kommunen, vilket ät 

bra. Kartorna är dock schematiska och svårtolkade och analysen bakom sambanden samt underlag 

för analysen bör redovisas.  

Grönstrukturen förväntas få en ökad betydelse i ett förändrat klimat då växtligheten (skog och träd) 

kan bidra till att begränsa effekterna av ökade temperaturer. Ställningstagandet att kommunen ska 

vara beredd på effekterna av klimatförändringarna genom olika förebyggande åtgärder är bra och 

detta bör särskilt beaktas i samband med upprättande av detaljplaner.  
Långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror - Jordbruksmarken som resurs  

Det är bra att Flens kommun har formulerat ett ställningstagande att skydda större 

sammanhängande skogs- och jordbruksområden i förslaget till översiktsplan. I översiktsplanen 

behöver kommunen föra ett resonemang kring den brukningsvärda markens kvalitet. I tätortsnära 

jordbruksområden skulle graderingar behöva tas fram för att möjliggöra avvägningar mellan det 

allmänna intresset för jordbruksmark och behovet av exploatering. Utifrån en sådan analys kan 

principerna och underlag tas fram för hur jordbruksmarken ska hanteras.  

Odlingsjord är en areellt begränsad resurs som kan ge livsmedel, foder och andra råvaror varje år i 

tusentals år framöver. Jordens växande befolkning och pågående klimatförändring pekar mot att vi 

behöver ta ett stort ansvar att bevara god odlingsmark. Frågan om exploatering av jordbruksmark 

har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Skyddet av jordbruksmark är en global fråga med 

planeringshorisont mätt i sekel, vilket är ett dilemma i fysisk planering som arbetar i en helt annan 

skala.  

På lokal nivå kan skillnaderna i bördighet vara stora både mellan fält och inom fält. Södermanland 

har generellt stor variation även inom fälten på grund av det kuperade och småbrutna landskapet. 

Därför behövs ett bättre underlag för att möjliggöra korrekta bedömningar och prioriteringar av var 

man gör mest, respektive minst skada vid en exploatering. Det är dock inte bara den exploaterade 

marken som påverkas när åkermark tas i anspråk, då försämrad arrondering och uppsplittring av 

jordbruksföretag kan få konsekvensen att det inte längre går att bruka marken rationellt. Om man 

måste ta jordbruksmark i anspråk är det också viktigt att försöka undvika att kvarvarande mark 

splittras till allt för små fält.  

Jord- och skogsbruk är enligt Miljöbalkens 3 kap 4 § av nationell betydelse. Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar som tillgodoser väsentliga samhällsintressen om 

detta behov inte kan tillgodoses tillfredsställande på annan mark. Skogsmark ska så långt som möjligt 

skyddas från åtgärder som försvårar rationellt skogsbruk. Avseende just Miljöbalkens 3 :4 är det värt 

att peka på följande:  
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● det är jord- och skogsbruksnäringen som är av nationellt intresse, inte enbart marken 

● markens brukningsvärde är centralt för bevarandeintresset 

Jordbruksverkets har i en rapport 2013^[1] lämnat ett underlag för perspektiv på frågan om 

bevarande av jordbruksmark. Det pågår även utredningar kring ändring av lagstiftning för att stärka 

skyddet av jordbruksmark.  

För att miljöbalkens 3 kap 4 § ska kunna tillämpas behöver kommunen i tidigt skede peka ut sådan 

jordbruksmark som kan behöva tas i anspråk och se över alternativa lokaliseringar som innebär 

mindre skada på det allmänna intresset för jordbruk.  

Jordbruksverket har nu tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta i tre steg,  

1. Jordbruksmarkens värden 

2. Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden 

3. Ett verktyg för att kommunens arbete med jordbruksmarkens värden. 

Dessa tre skrifter och annat kunskapsunderlag finns på Jordbruksverkets webbplats^[2] 

 

Försvarsmakten 
Översiktsplanen saknar en beskrivning och tillhörande karta över riksintressen för totalförsvarets 

militära del.  

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. 

Inom dessa områden ska alla plan-och lovärenden remitteras till Försvarsmakten.  

Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen och områden av betydelse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9§ miljöbalken den 18 mars 2015 (FM2015-3297:l). 
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De riksintressen som påverkar kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden 

eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog. Riksintressekatalogen finns 

tillgänglig länsvis på Försvarsmaktens hemsida: 

www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen  

I alla översiktsplaner bör en text som beskriver riksintressen för totalförsvarets militära del återfinnas, 

se exempel nedan för Flens kommun.  

Riksintresset för totalförsvarets militära del - Riksintressen för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ 

andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns 

områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 

sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- 

och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 

riksintressena.  

 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. 

Inom dessa områden ska alla plan-och lovärenden remitteras till Försvarsmakten.  

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess och inte alls kan 

redovisas öppet på karta, är hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför 

tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 

skickas på remiss till Försvarsmakten.  

 

Sörmlands museum 
Sammanfattningsvis tycker Sörmlands museum att texten i avsnitten som handlar om Kulturmiljön i 

översiktsplanen överlag är lång och något krångligt skriven. Texten innehåller mer allmänna 

beskrivningar av lagtexten och kulturmiljövården, istället för hur lagen ska tillämpas och hur 

kulturvärdena bevaras.  

Liknande under kapitel 4.6 Flens kommuns landskap, sidan 83, anges att "Genom att värna om natur- 

och kulturmiljöer förvaltas viktiga värden in i framtiden." Även här hade det varit önskvärt att kunna 

läsa hur dessa ska värnas. 

 I avsnittet 4.3 Kulturmiljöer, sidan 123, saknas det generella riktlinjer för  

hur kulturmiljöerna inom kommunen ska bevaras. Under rubriken ställningstagande står det enbart 

att ett kulturmiljöprogram är under arbete. Det är mycket positivt att ett kulturmiljöprogram håller 

på att tas fram, men det hade också varit önskvärt att kunna läsa om hur kommunen avser att ta 

tillvara och utveckla kulturmiljöerna. Det saknas också en formulering om vad kommunen avser med 

de regionala kulturmiljöerna som anges som 4.3.1 Värdefulla kulturmiljöer, sidan 123. Dessa verkar 

också benämnas "Kulturmiljö i Flen". Kapitlet är något otydligt. Kartan över värdefulla kulturmiljöer, 

karta 22, ligger inte i anslutning till texten. Numreringen på kartan kunde också vara tydligare, 

eftersom tabellens numrering heter Kl, K2 osv.  

Beskrivningen av riksintressena för kulturmiljövården, kapitel 4.3.2, är alltför utförlig. Uttrycken för 

riksintressena är omskrivna i punktform under rubriken "Viktiga värdebärare". I praktiken innebär det 

en tolkning av riksintressena som kanske inte är lämplig.  
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Statens fastighetsverk 
När det gäller Flens kommuns ställningstagande till att bevara och utveckla naturvärden borde 

landskapet hållas öppet i alla delar av kommunen i framtiden. Ställningstagandet står i 

motsattsförhållande till skrivningen på sidan 89 om jordbruk. Vidare borde översiktsplanen förtydliga 

vilka väsentliga samhällsintressen som kan ta jordbruksmark i anspråk.  

Det vore positivt att hitta andra sätt att värna om småskaligt brukande än genom inrättande av 

naturreservat. Främjande av företagare med inriktning mot småskaligt brukande kan ge goda 

följdeffekter på natur- och kulturmiljövärden, rekreation och friluftsliv samt skapa fler arbetstillfällen.  

Det vore värdefullt att jämföra karta 20, som redovisar övriga naturvärden, med andra kartor som 

redovisar andra fokusområden för att kunna analysera nutida och eventuellt framtida risker för 

intressekonflikter.  

 

5.2 Föreningar 

Sparreholms bygderåd 
4.1.2 
Vattenskyddsområden  

Sommarstugeområde  
Vattenreglering  

Vattendom-ingen plan 
4.1.4 Riksintresse för friluftslivet-vad innebär det. Inget får göras, hur fungerar det med de 
andra ställningstaganden  
Sid 114 hornskogen. Naturvårdsområde 2008 ej utfört  
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5.3 Kommuner 

Gnesta kommun 
Sid 93. Hela Flen ligger inte i Nyköpingsåns avrinningsområde. Björndammen m.fl. rinner mot 

Rockstaån /Mälaren d.v.s. Norrstöms avrinningsområde  

Karta saknas över opåverkade områden Enligt text på sid 100 ska en sådan finnas. 

 

Nyköpings kommun 
Slutligen saknar vi karta 7.4 som refereras till i dokumentet där redovisning av Större opåverkade 

områden i dokumentet ska finnas. 

 

5.4 Övriga (Kommunala bolag, politiska partier, nämnder) 

Flensbygdens moderater 
Vidare vill vi också påpeka att det är viktigt att Flens kommun arbetar för att Friluftsmålen (10 

stycken) synliggörs i översiktsplanen.  

 

Sörmland Vatten och Avfall AB 
S. 85: Synpunkter: Lägg in information om EU:s vattendirektiv och hur den styr/påverkar.  

Statusklassning 2014, är den de senaste?  

Ta med en karta om klassning av ytvatten och grundvatten.  

S. 86: Synpunkter: Om vattenskyddsområden mittenstycket: Föreskrift för de tre kommunala 

grundvattentäkterna?  
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Flen vatten har reviderat vattenskyddsområdena med föreskrifter som lämnats till kommunen för 

beslut sommaren 2016. 

 

5.5 Privatpersoner 

Privatperson E 
På sidan 18 under Naturmiljöer bör man särskilt lyfta fram Fornlämningar och liksom 

utrotningshotade växter och djur av vad slag de vara må! 

 

Privatperson G 
Jag är fritidsboende i Sparreholm och vill framföra följande:  

Jag med många fler har full förståelse för att dricksvatten prioriteras men anser att möjligheterna till 

att använda sjövatten för bevattning ska uppmärksammas. För vår livskvalitet betyder det mycket att 

kunna odla lite grönsaker och blommor på tomten.  
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