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Detaljplan   för   Söderskolan   2   m.fl.   (Gårdsjö   
strand)   i   Flen     

__________________________________________________________________________   
  

Samrådets   upplägg   
Detaljplanen   har   översänts   för   samråd   enligt   5   kap   20   §   i   plan   -   och   bygglagen   (2010:900)   
(PBL).   Samrådstiden   har   pågått   mellan   den   22   februari   -   15   mars   2021.   Till   berörda   
fastighetsägare   skickades   en   underrättelse   om   samråd   och   ett   digitalt   samrådsmöte   för   
allmänheten   hölls   den   25   februari   2021.   Handlingarna   har   funnits   att   tillgå   på   kommunens   
hemsida,   i   Flens   bibliotek   och   på   samhällsbyggnadsförvaltningens   anslagstavla   i   Flens   
stadshus.   
  

Nedanstående   är   ett   sammandrag   av   inkomna   skriftliga   yttranden   som   följs   av   
kommentarer.   Yttrandena   i   sin   helhet   finns   tillgängliga   på   kommunen,   
samhällsbyggnadsförvaltningen.   Från   Skanova   (Telia   Company)   har   två   yttranden   
inkommit.   Båda   yttranden   redovisas   i   samrådsredogörelsen.     

  
Medverkande   tjänstemän   
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Granskningshandling  
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Inkomna   y�randen   
Inkomna   synpunkter   har   sammanställts   och   kommenterats   av   plan-   och   
exploateringsavdelning.   Yttrandena   finns   tillgängliga   i   sin   helhet   hos   
samhällsbyggnadsförvaltningen   i   Flens   kommun.   

1. Skanova   (Telia   Company)   (2021-02-25)   
Skanova   (Telia   Company)   AB   har   tagit   del   av   förslag   till   detaljplan   enligt   ovan,   och   låter   
framföra   följande:   

  
Skanova   har   markförlagda   teleanläggningar   inom   detaljplaneområdet.   Skanova   önskar   att   så   
långt   som   möjligt   behålla   befintliga   teleanläggningar   i   nuvarande   läge   för   att   undvika   
olägenheter   och   kostnader   som   uppkommer   i   samband   med   flyttning.   

  
Tvingas   Skanova   vidta   undanflyttningsåtgärder   eller   skydda   telekablar   för   att   möjliggöra   
exploatering   förutsätter   Skanova   att   den   part   som   initierar   åtgärden   även   bekostar   den.     

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Byggherren   har   varit   i   kontakt   med   Telia   angående   de   befintliga   ledningarna   på   
fastigheterna   Vävskeden   19,   21   och   22.   Enligt   uppgifter   från   Telia   så   är   ledningarna   inte   i   
bruk.   Som   en   konsekvens   av   genomförandet   av   detaljplanen   behöver   ledningarna   flyttas.   

  
Övriga   ledningar   inom   fastigheten   Söderskolan   2   kan   också   behöva   flyttas   då   ny   
bebyggelse   tillkommer   på   platsen.   Det   framgår   i   planbeskrivningen   att   byggherren   
bekostar   flytt   av   ledningar   men   att   flytten   utförs   av   ledningsägaren.     

2. Postnord   (2021-02-26)   
PostNord   har   i   uppdrag   att   tillhandahålla   den   samhällsomfattande   posttjänsten   vilket   bland   
annat   innebär   att   det   är   Postnord   som   ska   godkänna   placeringen   och   standarden   på   
postmottagningsfunktionen.   I   denna   roll   representerar   Postnord   samtliga   postoperatörer   
som   är   verksamma   i   det   aktuella   området.   

  
Post   ska   kunna   delas   ut   miljövänligt,   kostnadseffektivt,   trafiksäkert   och   med   hänsyn   till   
arbetsmiljön   för   chaufförer   och   brevbärare.   För   att   det   ska   kunna   genomföras   i   praktiken   
behöver   utdelningen   standardiseras.     

  
Vid   nybyggnation   av   villor/radhus   och   verksamhetsområden   placeras   postlådan   i   en   
lådsamling   vid   infarten   till   området.   I   flerfamiljshus   ska   man   ta   emot   sin   post   i   en   
fastighetsbox   på   entréplan.   

  
Kontakta   PostNord   i   god   tid   på   utdelningsforbattringar@postnord.com   för   dialog   gällande   
godkännande   av   postmottagning   i   samband   med   nybyggnation.   En   placering   som   inte   är   
godkänd   leder   till   att   posten   inte   börjar   delas   ut   till   adressen.   
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Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Yttrandet   noteras.   

3. Privatperson   A   (2021-03-01)   
Vi   har   synpunkter   på   byggnationen   vid   Gårdsjö   strand.   Höghus   12   respektive   8   våningar   
passar   absolut   inte   in   i   stadsbilden   och   vi   är   helt   emot   det.   Det   här   är   en   liten   idyllisk   
småstad   och   det   ska   vi   inte   förstöra   med   ett   antal   höga   hus.   Bygg   istället   lägre   hus   2-3   
våningar   där   vi   tror   att   människor   hellre   skulle   vilja   bo!     

Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

Kommunens   ambition   är   att   de   planerade   punkthusen   ska   bli   ett   nytt   landmärke   för   Flen.   
Söderskolan   är   den   enda   platsen   idag   som   redan   är   ianspråktagen   i   anslutning   till   
Gårdsjön.   Detta   gör   området   väldigt   attraktivt   för   nya   bostäder.   Genom   att   skapa   nya   
bostäder   i   ett   attraktivt   läge   i   centrala   Flen   kan   kommunen   locka   till   sig   nya   invånare.     

Vidare   finns   det   redan   höga   hus   i   Flen   vid   Sveaparken,   där   det   högsta   punkthuset   är   8   
våningar.   Således   är   det   inte   ett   nytt   inslag   i   stadsbilden.   Bebyggelsen   i   Flens   stad   är   också   
blandad   i   olika   stilar   och   från   olika   årtionden.   Det   finns   ingen   sammanhängande   
bebyggelse   i   den   bemärkelsen   i   tätorten.   Den   nya   bebyggelsen   kommer   istället   att   bidra   
med   en   ny   årsring   och   komplettera   stadsbilden.   

4. Skanova   (Telia   Company)   (2021-03-01)   
Skanova   har   markförlagda   teleanläggningar   inom   detaljplaneområdet   Se   bilaga.   Skanova   
önskar   att   så   långt   som   möjligt   behålla   befintliga   teleanläggningar   i   nuvarande   läge   för   att   
undvika   olägenheter   och   kostnader   som   uppkommer   i   samband   med   flyttning.   Tvingas   
Skanova   vidta   undanflyttningsåtgärder   eller   skydda   telekablar   för   att   möjliggöra   
exploatering   förutsätter.   Skanova   att   den   part   som   initierar   åtgärden   även   bekostar   den.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Byggherren   har   varit   i   kontakt   med   Telia   angående   de   befintliga   ledningarna   på   
fastigheterna   Vävskeden   19,   21   och   22.   Enligt   uppgifter   från   Telia   så   är   ledningarna   inte   i   
bruk.   Som   en   konsekvens   av   genomförandet   av   detaljplanen   behöver   ledningarna   flyttas.   

  
Övriga   ledningar   inom   fastigheten   Söderskolan   2   kan   också   behöva   flyttas   då   ny   
bebyggelse   tillkommer   på   platsen.   Det   framgår   i   planbeskrivningen   att   byggherren   
bekostar   flytt   av   ledningar   men   att   flytten   utförs   av   ledningsägaren.     

5. Va�enfall   (2021-03-02)   
Vattenfall   Eldistribution   AB,   nedan   Vattenfall   Eldistribution,   återkommer   med   svar   på   
remiss   och   lämnar   följande   yttrande.   
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Vattenfall   Eldistribution   noterar   att   det   på   sidan   43   i   Planhandlingen   står   följande:   

  
“El   
Planområdet   är   anslutet   till   stadens   elnät.   Besked   om   eventuellt   ny   transformator   önskas   
av   ledningsägare“.   

  
Vattenfall   Eldistribution   önskar   ett   E-område   för   en   ny   nätstation   gärna   centralt   i   området.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Ett   E-område   för   en   ny   nätstation   har   lagts   till   på   plankartan   intill   Sveavägen.   
Detaljplanen   begränsar   nätstationens   storlek   och   höjd.   Besked   från   Vattenfall   önskas   av   
kommunen   om   eventuell   annan   placering,   byggrätt   och/eller   höjdsättning.   

6. Region   Sörmland   (2021-03-08)   
Planområdet   har   god   kollektivtrafiktillgänglighet   inom   gångavstånd,   såväl   vid   närliggande   
busshållplatser   Salstagatan   och   Floragatan   som   vid   Flens   kommun.   Region   Sörmland   
bedömer   inte   att   planen   föranleder   behov   av   utökad   kollektivtrafik   men   däremot   
förutsättningar   för   ett   ökat   resande   i   befintlig   trafik.   Då   detaljplanen   omfattar   del   av   
Salstagatan   som   trafikeras   av   busstrafik   är   det   viktigt   att   gatans   utformning   tar   hänsyn   till   
busstrafikens   funktionskrav.   Det   är   även   viktigt   att   bebyggelsen   utformas   så   att   den   uppfyller   
gällande   gränsvärden   för   buller,   vibrationer   och   stomljud   från   busstrafik.   

Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

Detaljplanen   möjliggör   för   en   ny   hållplats   intill   förskolan   Sjögården.   Salstagatans   
utformning   kommer   att   ta   hänsyn   till   bland   annat   busstrafikens   funktionskrav.   

Till   detaljplanen   har   flera   utredningar   tagits   fram,   bland   annat   en   bullerutredning.   
Utredningens   slutsats   är   att   det   inte   behövs   några   åtgärder   för   att   klara   av   gällande   
riktvärden   för   buller.     

7. Lantmäteriet   (2021-03-10)   
Vid   genomgång   av   planförslagets   handlingar   har   följande   noterats:   

  
Plankarta   
Ska   det   av   plankartan   framgå   i   vilka   områden   som   strandskyddet   avses   att   upphävas,   eller   är   
syftet   att   strandskyddet   ska   upphävas   inom   hela   planområdet?   

  
Servitut   
När   det   gäller   markreservat   för   enskilda,   får   kommunen   enligt   PBL   endast   ange   
markreservat   för   gemensamhetsanläggningar   (g-områden)   utan   att   
fastighetsindelningsbestämmelser   om   rättighetsområden   upprättas.   I   det   aktuella   
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planförslaget   finns   markreservat   utlagda   för   servitut   (a 1 ).   Är   syftet   med   bestämmelsen   att   
reglera   att   servitut   ska   bildas   med   fastighetsindelningsbestämmelser?   

  
Om   området   på   sikt   kan   tänkas   vara   behövligt   att   nyttja   för   flera   fastigheter,   kan   det   finnas   
skäl   att   fundera   över   om   det   är   lämpligt   att   bestämma   om   att   området   ska   vara   tillgängligt   
för   gemensamhetsanläggningen   istället.     

  
I   många   fall   där   samförståndslösningar   kan   träffas   och   avtal   kan   upprättas   för   inrättande   av   
servitut   är   det   tillräckligt   för   att   servitut   ska   kunna   bildas   inom   kvartersmark   utan   att   detta   
regleras   med   fastighetsbildningsbestämmelser   för   ändamålet.   Är   marken   dessutom   reglerad   
med   prickmark,   kommer   ingen   byggnation   hindra   sådan   upplåtelse.   Det   kan   skapa   möjlighet   
för   mer   flexibla   lösningar   eftersom   det   inte   är   ett   krav   att   aktuella   bestämmelser   ska   
genomföras   för   att   uppnå   överensstämmelse   med   planen.     

  
Om   servitutet   inte   bildas   enligt   detaljplanen   kan   det   uppstå   problem   vid   bygglovsprövningen   
för   härskande   fastigheten,   då   tolkning   kan   göras   att   fastigheten   inte   stämmer   överens   med   
detaljplanen   då   fastighetsindelningsbestämmelserna   inte   är   uppfyllda.    

  
Om   en   bestämmelse   om   fastighetsindelning,   rättighet   eller   gemensamhetsanläggning   ska   
kunna   prövas   fullständigt,   är   det   i   många   fall   en   förutsättning   att   alla   berörda   fastigheter   
ingår   i   samma   detaljplan.   Exempelvis   kan   en   rättighet   till   förmån   för   en   fastighet   utanför   
plangränsen   inte   alltid   med   säkerhet   betraktas   som   varaktig   eftersom   fastighetens   ändamål,   
utformning   m.m.   inte   styrs   av   den   aktuella   planen   utan   kan   ändras   till   både   form   och   
användning   utan   att   berörd   bestämmelse   blir   omprövad.   

  
Om   syftet   med   bestämmelsen   ändå   är   att   använda   sig   av   fastighetsindelningsbestämmelser   
är   det   viktigt   att   bestämmelserna   redovisas   så   att   det   tydligt   framgår   att   det   rör   sig   om   
fastighetsindelningsbestämmelser.   I   planbeskrivningen   kan   det   förtydligas   genom   att   
beskrivning   och   prövning   av   fastighetsindelningsbestämmelsen   redovisas   under   en   särskild   
rubrik.   Det   ska   inte   finnas   några   möjligheter   för   andra   tolkningar   eller   alternativa   sätt   för   
genomförandet   av   servitutet.     

  
För   bildade   av   servitut   enligt   fastighetsbildningsbestämmelser   ska   villkoren   i   3   kap.   1   §   
(allmänna   lämplighetskraven)   och   5   kap.   4   §   första   stycket   (båtnadvillkoret)   
Fastighetsbildningslagen   prövas.   Prövningen   av   detta   ska   redovisas   i   planbeskrivningen   om   
syftet   är   att   inrätta   fastighetsindelningsbestämmelser.     

  
Exploateringsavtal   
Enligt   5   kap.   13   §   3   st.   PBL   ska   kommunen,   om   avsikten   är   att   ingå   exploateringsavtal,   redan   
i   samrådsskedet   redovisa   avtalets   huvudsakliga   innehåll   liksom   konsekvenserna   av   att   
planen   helt   eller   delvis   genomförs   med   stöd   av   ett   eller   flera   sådana   avtal   i   
planbeskrivningen.   

  
I   övrigt   har   Lantmäteriet   inget   att   erinra   mot   upprättat   planförslag.     

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!     
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Strandskyddet   upphävs   för   hela   planområdet,   vilket   framgår   i   planbeskrivningen   men   
också   förtydligas   på   plankartan.   Gemensamhetsanläggning   ritas   ut   på   plankartan   istället   
för   servitut   för   körtrafik   till   förskolan   Sjögården.   Exploateringsavtalets   huvudsakliga   
innehåll   redovisas   i   planbeskrivningen.     

8. Sofielunds   fas�gheter   (2021-03-11)   
Hela   projektet   är   mycket   spännande   och   kommer   att   bidra   till   en   positiv   utveckling   av   Flen   i   
allmänhet   och   dess   bostadsmarknad   i   synnerhet.   

  
Blandningen   av   hustyper   och   boendeformer   är   bra.   Det   skulle   vara   bra   om  
bostadslägenheterna   blev   en   blandning   av   bostadsrätter,   vanliga   hyresrätter   och   hyresrätter   i   
form   av   trygghetsboende.   

  
Vi   vill   ifrågasätta   höjden   på   det   högsta   huset   samt   placeringen   av   husen   med   olika   höjder.   De   
högsta   husen   i   Flen   i   dag   är   8   våningar.   Det   högsta   huset   i   detta   förslag   är   12   våningar.   Det   
ligger   dessutom   nära   sjön   vilket   gör   att   det   kommer   att   kännas   mycket   högt.     

  
Närmast   Salstagatan   ligger   de   lägsta   husen   i   projektet.   Deras   sjöutsikt   kommer   att   
skymmas/domineras   av   det   höga   huset.   Enligt   vår   uppfattning   bör   de/det   högsta   huset   vara   
6   våningar,   möjligen   8   och   de   lägsta   husen   ligga   närmast   sjön   och   de   högsta   nära   
Salstagatan.   

  
I   övrigt   är   vi   mycket   positiva   till   förslaget.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelning:   
Tack   för   yttrandet!     

  
Vi   håller   med   om   att   det   vore   bra   med   en   blandning   av   boendeformer.   Detaljplanen   kan   
dock   inte   reglera   upplåtelseform.     

  
Det   finns   redan   höga   hus   i   Flen,   således   är   det   inte   ett   helt   nytt   inslag   i   stadsbilden.   
Bebyggelsen   i   Flen   är   blandad   i   olika   stilar   och   från   olika   årtionden.   Det   finns   ingen   
sammanhängande   bebyggelse   i   den   bemärkelsen   i   tätorten.   Snarare   kommer   den   nya   
bebyggelsen   bidra   med   en   ny   årsring   och   komplettera   stadsbilden.   Kommunens   ambition   
är   att   de   nya   punkthusen   ska   bli   ett   nytt   landmärke   för   Flen.     

Vidare   anser   planavdelningen   att   det   är   bättre   att   möta   höjderna   på   lamellhusen   längs   
Salstagatan   och   placera   de   högre   husen   längre   in   i   området,   närmare   Gårdsjön.   På   sådant   
sätt   blir   höjdskillnaden   mindre   iögonfallande   mellan   den   befintliga   och   den   planerade   
bebyggelsen.     

9. Privatperson   B   (2021-03-12)   
Vår   synpunkter   på   förslaget   på   ny   detaljplan   för   Gårdsjö   strand   främst   för   fastigheten   
Vävskeden   19,   21   och   22.    

  
Vår   fastighet   ligger   precis   intill   den   tomt   där   äldreboende   ska   byggas.   Vi   tycker   att   
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byggnaden   blir   väldigt   stor   och   väldigt   nära   vår   tomtgräns   enligt   ritningarna   från   
Sveafastigheter.   Det   är   en   stor   förändring   mot   tidigare   detaljplan   för   några   villatomter.     

  
Vi   flyttade   hit   1992,   den   stora   anledningen   till   att   vi   flyttade   just   hit   var   avskildheten,   lugnet   
och   den   fina   miljön   vid   Gårdsjön,   den   fantastiska   utsikten   och   väldigt   lite   biltrafik   och   nära   
Söderskolan.   Det   kommer   att   radikalt   förändras   om   det   byggs   ett   så   stort   äldreboende   som   
nu   planeras,   och   den   tillhörande   parkeringen   på   ca   50   bilar.     

  
Vår   vackra   vy   över   Gårdsjön   och   området   runt   omkring   kommer   kraftigt   att   försämras.   Vi   
har   under   de   senaste   30   åren   haft   en   underbar   lantlig   miljö,   men   väldigt   lite   biltrafik   runt   
omkring   oss,   för   våra   barn   och   numera   barnbarn,   den   kommer   att   försämras   radikalt.   Vill   
också   att   ni   svara   på   följande   fråga:   Hur   mycket   beräknar   ni   att   biltrafiken   kommer   att   öka   i   
området?     

  
Jag   har   stor   förståelse   för   att   man   vill   utveckla   området   runt   Gårdsjön,   och   att   man   vill   bygga   
bostäder   vid   sjön   där   man   har   rivit   Söderskolan.   Jag   tycker   att   det   är   fantastiskt   om   man   kan   
få   ett   vackert   bostadsområde   där.   Vad   jag   har   svårt   att   förstå   är   varför   ni   ska   klämma   in   ett   
stort   äldreboende   på   ett   litet   sankt   område   mitt   i   villabebyggelsen.   När   det   finns   hur   mycket   
plats   som   helst   runt   gamla   Söderskoleområdet,   det   får   ni   gärna   lämna   en   förklaring   till.   

  
Om   det   nu   ändå   kommer   att   bli   som   det   är   planerat   så   vill   vi   såklart   ha   svar   på   en   del   frågor.     

  
Enligt   planbeskrivningen   riskerar   Vävskeden   19   att   översvämmas   vid   höga   
vattenförhållanden,   ni   föreslår   därför   en   höjning   marknivån   vilket   kan   innebära   att   ett   
mindre   instängt   området   skapas   i   det   befintliga   bostadsområdet   för   vår   fastighet   Vävskeden   
20,   då   föreslår   ni   en   viss   höjning   även   på   vår   fastighet.   Vad   det   innebär   är   lite   svårt   för   oss   
att   veta   just   nu,   men   vi   vill   ha   mer   info   om   detta   varefter   planen   fortskrider   och   vi   vill   ha   info   
om   hur   det   kan   påverka   oss.   Det   står   även   att   för   att   undvika   översvämning   av   Vävskeden   20   
“rekommenderas”   det   att   delar   av   fastigheten   höjs.   Om   det   bara   är   en   rekommendation   hur   
kan   vi   garanteras   att   det   blir   gjort.   

  
Vi   vill   därför   ha   skriftliga   garantier   för   att   allt   markarbete   som   ev   kommer   att   utföras   på   vår   
tomt   blir   i   samråd   med   oss   och   att   det   följs   upp   även   under   åren   efter   om   det   inträffar   ev   
förändringar   ex   sjunker   ihop,   att   det   blir   åtgärdat.     

  
Även   vårt   uthus/bod   verkar   ligga   lite   illa   till,   och   kanske   måste   flyttas.   Då   vill   vi   ha   garantier   
på   att   vi   får   vara   med   att   påverka   placering,   utförande,   storlek   mm   så   att   det   blir   minst   lika   
bra   eller   bättre.     

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelning:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Kommunen  behöver  arbeta  fram  fler  bostäder  som  är  lämpliga  för  seniorer,  främst  i  Flens                
centrala  delar.  Antalet  äldre  personer  i  Flens  kommun  ökar  och  därmed  ökar  även  behovet                
av  bostäder  för  äldre.  Intill  de  befintliga  boendena  är  möjligheten  för  utbyggnad  mycket               
begränsad  och  nya  detaljplaner  måste  arbetas  fram  för  att  kunna  tillgodose  kommande              
behov.     
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Området  runt  Gårdsjön  är  lämpligt  för  ett  nytt  äldreboende,  eftersom  området  ligger  i               
centrala  Flen  samt  att  det  finns  fina  kvalitéer  runt  omkring,  såsom  strandpromenaden              
längs  Gårdsjön.  Det  är  också  positivt  att  det  finns  bostäder  och  andra  verksamheter  i                
närområdet.     

  
Kommunen  har  under  arbetet  inför  markanvisningstävlingen  provat  flera  alternativa           
placeringar  för  äldreboendet  i  området.  Bland  annat  har  äldreboendet  försökts  att             
placeras  på  Söderskolan,  men  det  ansågs  vara  alltför  begränsande  om  en  rationell              
bostadsplanering  ska  uppnås  för  området.  Fastigheterna  Vävskeden  19,  21  och  22  anses              
vara   lämpligare   för   ett   nytt   äldreboende   än   Söderskolan.     

  
Det   finns   ingen   exakt   prognos   för   kommande   biltrafik   på   lokalgator   inom   området.   I   en   
bullerutredning,   som   har   tagits   fram   i   detaljplanearbetet,   har   man   grovt   uppskattat   
biltrafiken   efter   genomförandet   av   detaljplanen.   Planavdelningen   tror   inte   att   ökningen   av   
biltrafik   kommer   att   vara   betydande,   framförallt   då   typen   av   verksamhet   som   planeras   i   
området   generellt   inte   genererar   mycket   trafik.   

  
Enligt   exploateringsavtalet,   som   tecknas   mellan   kommunen   och   exploatören,   ska   exploatör   
bekosta   och   ansvara   för   samtliga   anpassnings-   och   återställningsarbeten   på   intilliggande   
fastigheter   till   följd   av   bygg-   och   anläggningsarbeten,   inom,   eller   i   anslutning   till   
planområdet.   Återställande   och   andra   liknande   åtgärder   utanför   planområdet   ska   utföras   
i   samband   med   berörda   fastighetsägare.   (Ett   exploateringsavtal   är   ett   avtal   om   
genomförandet   av   en   detaljplan   mellan   en   kommun   och   en   byggherre).     

10. Länsstyrelsen   i   Södermanlands   läns   (2021-03-16)   
Länsstyrelsen   bedömer   med   hänsyn   till   ingripandegrunderna   i   11   kap.   10§   PBL   och   nu   
kända   förhållanden   att   ett   antagande   av   detaljplanen   inte   kommer   att   prövas,   under   
förutsättning   att   nedanstående   synpunkter   avseende   risk   för   olyckor   och   översvämning   
beaktas:   

  
Risk   för   olyckor   och   översvämning   
Farligt   gods   
Inom   Vävskeden   19,   21   och   22   möjliggörs   för   vård-,   centrum-   och   bostadsändamål   inom   
ett   kortare   riskavstånd   än   vad   som   rekommenderas   i   Länsstyrelsens   vägledning   om   farligt   
gods.   Riskutredningen   (Sweco   2020-12-11)   har   identifierat   ett   behov   av   att   luftintag   och   
huvudentré   riktas   så   lång   bort   från   spåren   som   möjligt.   Plankartan   behöver   uppdateras   med   
bestämmelser   som   säkerställer   detta.   

  
Geoteknik   och   skred   
I   de   geotekniska   utredningarna   (Sweco   2020-10-07)   anges   att   ökad   belastning   av   
fyllnadsmassor   eller   ny   bebyggelse   samt   lägre   vattennivåer   i   sjön   kan   öka   riskerna   för   
skred.   Inom   vissa   delar   av   planområdet   rekommenderar   utredningarna   att   grundläggning   
bör   ske   med   pålar.   Länsstyrelsen   anser   att   nödvändig   grundläggning   behöver   säkerställas   
med   bestämmelser   på   plankartan.   

  
Översvämning   
Av   dagvattenutredningen   (Sweco   2020-10-29)   för   Vävskeden   19,   21   och   22   framgår   att   
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Vävskeden   19   riskerar   att   översvämmas   i   samband   höga   vattennivåer   i   Gårdsjön   och   i   
samband   med   skyfall.   För   att   undvika   översvämning   reglerar   detaljplanen   att   marknivån   
inom   planområdet   ska   höjas   vilket   kan   öka   översvämningsrisken   för   befintlig   bebyggelse   
inom   Vävskeden   20,   öster   om   planområdet.   

  
Länsstyrelsen   anser   att   den   problematik   gällande   skyfall   och   översvämningsrisker   som   ett   
genomförande   av   planen   innebär,   ska   kunna   lösas   inom   detaljplanen   inför   ett   
genomförande.   

  
Länsstyrelsens   synpunkter   -   råd   enligt   2   kap.   PBL   
Miljökvalitetsnormer   -   Vatten   
I   dagvattenutredningarna   (Sweco   2020-10-29)   redogörs   bara   för   hantering   av   flöde   vid   ett   
10   års   regn.   Länsstyrelsen   anser   att   dagvattenutredningen   även   borde   belysa   och   jämföra   
hur   föroreningsberäkningar   påverkas   vid   ett   20   eller   30   års   regn.   Först   därefter   kan   de   bäst   
lämpade   dagvattenåtgärderna   väljas.   Länsstyrelsen   förutsätter   att   Flens   kommun   hanterar   
dagvattnet   så   att   MKN   vatten   inte   påverkas   negativt.   

  
Strandskydd   
Inom   planområdet   är   strandskyddet   upphävt   i   gällande   detaljplaner.   När   befintliga   
detaljplaner   ersätts   återinträder   strandskyddet   och   måste   därför   prövas   på   nytt.   
Länsstyrelsen   bedömer   att   de   områden   där   kommunen   har   för   avsikt   att   upphäva   
strandskyddet   till   stor   del   omfattar   redan   ianspråktagen   mark   för   olika   verksamheter   som   
numera   inte   har   några   höga   värden   för   djur-   och   växtliv   eller   för   allmänhetens   tillgång   till   
platsen.   Då   en   zon   mellan   planområdet   och   vattnet   fortsatt   är   tillgänglig   för   allmänheten   så   
bedömer   Länsstyrelsen   att   detaljplanen   inte   strider   mot   strandskyddets   syften.   

  
Kulturmiljö   
Bebyggelse   
Länsstyrelsen   har   i   tidigare   yttranden   påpekat   att   ny   bebyggelse   behöver   utformas   och   
placeras   på   ett   sätt   som   är   lämpligt   med   hänsyn   till   stads-   och   landskapsbilden,   natur-   och   
kulturvärdena   på   platsen   och   intresset   av   en   god   helhetsverkan   i   enlighet   med   2   kap.   6   §   
PBL.   Det   innebär   anpassning   till   områdets   karaktär   vad   gäller   höjd,   volym,   gestaltning   och   
materialval.   

  
Länsstyrelsen   anser   att   planförslaget   till   delar   inte   tillgodoser   dessa   krav.   Planförslaget   
avviker   delvis   i   höjd   och   struktur   från   bebyggelsemönstret.   Skalan   i   bebyggelsemiljön   och   
stadssilhuetten   trappas   upp   genom   punkthusen   i   8–12   våningar   och   även   genom   
punkthusen   i   4–6   våningar   i   mötet   med   den   lägre   bebyggelsen   i   norr   och   väster.   Norr   om   
planområdet   är   det   framförallt   lamellhus   i   tre   våningar   som   präglar   stadsbilden.   I   väster   
angränsar   planområdet   till   bostadsområdet   Salsta,   som   har   ett   högt   kulturhistoriskt   värde.   

  
Länsstyrelsen   anser   att   planförslaget   inte   följer   riktlinjerna   i   det   antagna   
kulturmiljöprogrammet   för   Flens   kommun;   att   bebyggelsens   struktur   och   skala   med   
färgsättning   och   materialval   i   Flens   stad   ska   vara   vägledande   vid   förändringar   i   bebyggelsen   
samt   att   nytillskott   inom   befintliga   bebyggelseområden   ska   underordna   sig   befintlig   karaktär   
när   denna   är   tydlig.   

  
Länsstyrelsen   rekommenderar   därför   att   planförslaget   arbetas   om   och   anpassas   bättre   till   
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den   lokala   kulturmiljön   och   stadsbilden   i   stort   vad   gäller   höjder   och   struktur.   För   att   få   en   
större   variation   och   bättre   anpassning   till   befintlig   bebyggelsestruktur   kan   det   med   fördel   
studeras   om   det   istället   för   enbart   punkthus   även   kan   förekomma   andra   typologier,   t   ex   
lamellhus.   

  
Planbeskrivningen   ger   liten   vägledning   till   hur   bebyggelsen   i   området   ska   gestaltas.   
Utformningsbestämmelser   som   styr   detta   saknas   på   plankartan.   För   att   uppfylla   
planförslagets   syfte,   att   få   fram   ett   väl   gestaltat   förslag   med   fokus   på   arkitektonisk   kvalitet,   
bör   detta   tillföras.   Området   ligger   i   blickfånget   från   Flens   stads   södra   entré   och   kan   komma   
att   utgöra   ett   landmärke   i   staden.   Det   är   därför   viktigt   att   de   högt   ställda   ambitionerna   
realiseras   i   bygglovskedet.   

  
Fornlämningar   
Länsstyrelsen   bedömer   att   ett   genomförande   av   detaljplanen   inte   kommer   att   föranleda   
krav   på   arkeologiska   insatser.   Marken   har   huvudsakligen   brukats   som   åkermark   öster   om   
gården   Salsta   åtminstone   under   de   senaste   100   åren,   fram   till   dess   skolan   byggdes   på   
1960-talet.   Det   finns   ingen   känd   fornlämning   inom   planområdet.   Väster   om   Salsta   finns   ett   
mindre   gravfält   och   några   ensamliggande   gravar,   vilka   möjligen   tillsammans   har   utgjort   ett   
större   gravfält   ursprungligen.     

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelning:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Dagvattenutredningen   har   uppdaterats,   detta   redovisas   i   planbeskrivningen.   Vidare   har   
plankartan   kompletteras   med   en   bestämmelse   om   att   luftintag   och   huvudentréer   på   
äldreboendet   inte   får   vara   riktade   mot   järnvägsspåren.     

  
En   geoteknisk   utredning   har   utförts   under   planprocessen.   Den   geotekniska   utredningen   
rekommenderar   att   grundläggning   bör   ske   med   pålar.   Kommunen   utgår   från   att   
rekommenderat   grundläggningssätt   är   lämpligt   och   tillräckligt   beskrivet   på   det   sätt   som   
är   redovisat   i   planhandlingarna.     

  
Kommunen   anser   att   det   är   olämpligt   att   bestämma   en   specifik   typ   av   
grundläggningsmetod   genom   planbestämmelser.   Dock   för   att   ytterligare   uppmärksamma   
frågan   vad   gäller   grundläggningen   i   samband   med   genomförandet   av   planen   införs   
följande   villkorsbestämmelse   på   plankartan:   ”Bygglov   eller   startbesked   för   ändrad   
markanvändning   får   endast   ges   under   förutsättning   att   markens   lämplighet   avseende   
skredrisk   har   säkerställts.   Bygglov   eller   startbesked   får   ges   för   åtgärder   som   säkerställer   
detta,   PBL   4   kap.   14   §   1   st   4   p”.   

  
Kommunen   anser   att   ovan   åtgärder   är   tillräckliga   avseende   frågan   kring   eventuella   
skredrisker.   Planbeskrivningen   kompletteras   i   tillämpliga   delar   utifrån   ovan.     

  
Kommunens   ambition   är   att   de   nya   punkthusen   ska   bli   ett   nytt   landmärke   för   Flen.   Det   
finns   redan   höga   hus   i   Flen   idag   vid   Sveaparken,   där   det   högsta   punkthuset   är   8   våningar.   
Således   är   det   inte   ett   helt   nytt   inslag   i   stadsbilden   med   höga   hus   i   Flen.   Bebyggelsen   i   hela   
tätorten   är   också   blandad   i   olika   stilar   och   från   olika   årtionden,   det   finns   ingen   
sammanhängande   bebyggelse   i   den   bemärkelsen.   Den   nya   bebyggelsen   kommer   istället   
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bidra   med   en   ny   årsring   i   staden   och   komplettera   stadsbilden.   Detta   har   också   varit   en   
uttalad   ambition   i   markanvisningstävlingen,   vilket   framhävs   i   planbeskrivningen.   

Anledning   till   varför   inga   utformningsbestämmelser   används   är   för   att   skapa   flexibilitet   i   
genomförandet   av   planen.   Istället   kompletteras   planbeskrivningen   med   de   
gestaltningsprinciper   som   användes   i   markanvisningstävlingen.   

11. Sörmland   Va�en   (2021-03-16)   
Samhällsbyggnadsförvaltningen   har   i   en   skrivelse   den   19   februari   2021   begärt   
yttrande   från   Sörmland   Vatten   och   Avfall   AB   angående   rubricerat   ärende.   
Enligt   samarbetsavtalet   med   Katrineholm   Vatten   och   Avfall   AB   ligger   yttranderätten   i   
ärenden   av   detta   slag   hos   Sörmland   Vatten   och   Avfall   AB.   

  
Efter   granskning   av   planförslaget   har   vi   följande   synpunkter:   

  
Dagvatten   
Viktigt   ur   dagvatten   och   översvämningssynpunkt   är   att   höjdsättningen   blir   som   
föreslaget   med   en   marknivå   +27,0   m   på   Vävskeden   19,21   och   22   samt   att   de   
rekommendationer   som   finns   i   dagvattenutredningen   följs.   

  
Övrig   VA   
s.43,   Teknisk   försörjning   
Tillägg   under   vatten   och   avlopp:   
Flytten   av   ledningarna   bekostas   av   exploatör   och   Flens   kommun.   

  
Plankarta   
u-området   som   ligger   inom   Vävskeden   19   ska   flyttas   österut   så   det   även   ligger   inom   
Vävskeden   20.   Exakt   läge   för   u-området   anpassas   efter   nya   läget   för   ledningarna.   

  
Renhållning   
s.43,   Teknisk   försörjning   
Det   ska   stå:   Sörmland   Vatten   och   Avfall   AB   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Planavdelningen   instämmer   att   de   rekommendationer   i   dagvattenutredningen   följs.   

  
U-området   för   underjordiska   allmännyttiga   ledningar   har   uppdaterats   och   flyttats   österut   
mot   Vävskeden   8.   Innehållet   under   rubrikerna   “Teknisk   försörjning”   och   “Renhållning”   
uppdateras.     

  
  
  



13   ( 17 )   

12. Privatperson   C   (2021-03-16)   
Som   grannar   till   det   planerade   äldreboendet   så   vill   vi   understryka   vikten   av   att   det   planerade   
äldreboendet   inte   skjuter   iväg   på   höjden.   

  
Då   markförutsättningarna   säkerligen   innebär   en   rejäl   utfyllnad   och   pålar   borde   det   inte   bli   
tal   om   högre   än   2   våningar   som   max.   Övrig   bebyggelse   i   kvarteret   är   ju   radhus   och   villor,   
som   max   på   1   och   ¹⁄₂   plan   ovan   marknivå.   Om   man   skulle   bygga   3   våningar   på   dessförinnan   
utfylld(höjd)   marknivå   så   kommer   byggnationen   ej   att   smälta   in   naturligt   och   kvarteret   med   
sin   i   övrigt   blandade,   delvis   gamla   bebyggelse,   kommer   då   få   slagsida   med   denna   stora   
huskropp.   

  
För   övrigt   noterar   jag   att   det   endast   finns   p-plats   för   gamlingarnas   rullatorer.   Inga   p-platser,   
varken   för   personal   eller   besökande.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Kommunen  behöver  en  hög  exploatering  inom  området  för  att  tillmötesgå  det  ökade              
behovet  av  bostäder  för  äldre,  vilket  är  en  bakomliggande  faktor  till  att  äldreboendet               
planeras  i  tre  våningar.  Det  planerade  äldreboendets  höjdsättning  motiveras  ytterligare            
då  byggnaden  följer  den  naturliga  terrängen  genom  att  ha  två  våningar  mot  Sveavägen               
och  tre  våningar  upp  mot  höjden  inom  området.  Vidare  anser  kommunen  att  den               
planerade  bebyggelsen  inte  kommer  att  uppfattas  som  alltför  stor  i  sitt  sammanhang              
eftersom   byggnaden   är   uppbruten   genom   skiftande   gavlar.     

  
En  geoteknisk  utredning  har  också  genomförts  för  området.  Utredningen  rekommenderar            
att   äldreboendet   grundläggs   med   spets-   och   mantelbärande   pålar.     

  
Handikappsparkeringar   samt   väntzon   för   färdtjänst   kommer   att   finnas   inom   fastigheten.   
Sedan   kommer   även   en   ny   allmän   parkeringsplats   att   anläggas   mitt   emot   äldreboendet,   
på   andra   sidan   Sveavägen,   mot   Gårdsjön.   Totalt   kommer   ca   50   nya   parkeringsplatser   
kunna   skapas.   Parkeringsplatsen   kommer   att   försörja   närområdet,   bland   annat   
äldreboendet.   

13. Sörmlands   museum   (2021-03-16)   
Museet   har   inget   att   erinra   mot   ny   detaljplan   för   Gårdsjö   strand.   

  
Vi   vill   dock   påpeka   att   det   är   beklagligt   att   Söderskolan   revs   före   detaljplanen   gick   ut   på   
samråd.   Skolan   var   en   tidstypisk   byggnad   med   flera   arkitektoniska   och   miljöskapande   
kvaliteter.   Att   skolan   revs   före   museet   men   också   allmänheten   fick   möjlighet   att   ge   
synpunkter   på   planerna   innebär   att   medborgardialogen   och   insynen   i   stadsutvecklingen   i   
Flen   minskar.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   
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Det   finns   inget   rivningsförbud   i   gällande   detaljplan   som   kunde   hindra   fastighetsägaren   att   
få   rivningslov   beviljat.   Vidare   är   Söderskolan   utpekad   i   FÖP   som   utredningsområde   för   ny   
bebyggelse/användning   på   grund   av   omstruktureringen   av   skolan   i   Flen.   Således   är   detta   
väl   förankrat   i   den   långsiktiga   planeringen   av   Flen.     

14. Trafikverket   (2021-03-16)   
Fastigheterna   Vävskeden   19,   21   och   22   ligger   inom   150   meter   från   Sala-Oxelösundsbanan   
(f.d.   TGOJ),   där   transporter   med   farligt   gods   kan   förekomma.   En   riskbedömning   har   tagits   
fram   för   planområdet   och   slutsatsen   är   att   risken   för   skada   från   farligt   gods   på   personer   som   
vistas   inom   äldreboendet   är   låg,   varför   inga   riskreducerande   åtgärder   föreslås.     

  
Riskutredningen   menar   dock   att   det   som   en   försiktighetsåtgärd   bör   säkerställas   att   
bebyggelse   som   ligger   inom   150   meter   från   järnvägen   får   luftintag   och   huvudentréfunktioner   
riktade   så   långt   från   spårområdet   som   möjligt.   

  
Eftersom   placeringen   av   äldreboendet,   som   utgör   känslig   verksamhet,   inte   uppfyller   
Länsstyrelsens   rekommenderade   skyddsavstånd,   anser   Trafikverket   att   åtminstone   de   
försiktighetsåtgärder   som   nämns   ovan   ska   säkerställas   med   bestämmelser   i   plankartan.   Här   
finns   en   bestämmelse   som   anger   att   entré   ska   finnas   mot   Sveavägen.   En   bestämmelse   
gällande   placering   av   luftintag   kan   med   fördel   också   läggas   in   i   plankartan.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Tack   för   yttrandet!   

  
Detaljplanen   kompletteras   med   bestämmelser   om   att   huvudentré   samt   luftintag   på   
äldreboendet   inte   får   vara   riktade   mot   järnvägsspåren   (m 1 ).     

  

Inkomna   y�randen   utan   erinran   
Nedan   är   inkomna   yttranden   utan   erinran   på   planförslaget   

1. Polisen   (2021-02-23)   
Polismyndigheten   har   ingen   erinran   i   frågan   men   betonar   att   byggnadsentreprenörer   måste   
tillse   att   genomfartsväg   är   tillgänglig   för   utryckningsfordon.   

  
Kommentar   av   plan-   och   exploateringsavdelningen:   
Yttrandet   noteras.   
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Sammanfa�ning   av   justerat   planförslag   
Till   följd   av   inkomna   synpunkter   har   planförslaget   omarbetas   inför   granskning.   Nedan   
redovisas   de   förändringar   som   har   gjorts   samt   vilka   synpunkter   som   inte   tillgodoses   inför   
granskning.   

  
Natur   
En   större   ek   inom   kv.   Vävskeden   har   identifierats.   Eken   är   ca   fyra   (4)   meter   i   omkrets.   
Trädet   omfattas   inte   av   några   planbestämmelser   i   gällande   detaljplan,   strandskydd,   
naturminne   eller   kulturminneslag.   Eken   står   inte   heller   inom   ett   naturreservat   eller   allé.   
Som   en   konsekvens   av   planen   kommer   trädet   troligtvis   att   fällas.   Detta   redogörs   för   i   
planbeskrivningen   under   avsnittet    3.   Befintliga   förhållanden .   

  
Dagvatten   
Avsnittet   för   dagvatten   har   delats   upp,   där   förslag   på   dagvattenåtgärder   redovisas   under    4.4   
Teknisk   försörjning .   

  
Dagvattenutredningen   har   reviderats   inför   granskning.   Både   flödes-   och   
föroreningberäkningar   har   justerats   och   systemlösningar   för   dagvattenhantering   har   
uppdaterats.   Det   har   även   förtydligats   att   det   är   viktigt   att   anläggningarna   dimensioneras   på   
ett   sådant   sätt   att   risken   för   erosionsskador   och   uppvirvling   av   sediment   är   låg   vid   stora   
regnmängder.   Befintlig   och   planerad   dagvattenhantering   redovisas   i   planbeskrivningen.   
Utredningen   i   sin   helhet   finns   att   tillgå   på   samhällsbyggnadsförvaltningen   i   Flens   kommun.   

  
Farligt   gods   
Detaljplanen   har   kompletterats   med   skyddsbestämmelser   (m 1 )   om   att   huvudentré   samt   
luftintag   på   äldreboendet   inte   får   vara   riktade   mot   järnvägsspåren.   Detta   gäller   för   
Vävskeden   19,   21   och   22   där   äldreboendet   planeras.   På   sådant   sätt   säkerställs   detaljplanens   
lämplighet   ur   risksynpunkt.   

  
Geoteknik   
Villkorsbestämmelser   (a 1 )   har   lagts   till   på   plankarta   som   reglerar   att   varken   bygglov   eller   
startbesked   för   ändrad   markanvändning   får   ges   förrän   markens   lämplighet   för   bebyggande   
har   säkerställts   avseende   skredrisk.   Dock   får   bygglov   eller   startbesked   ges   för   åtgärder   som   
säkerställer   detta.   Bestämmelserna   gäller   för   delar   av   Salsta   7:3   samt   för   Vävskeden   19,   21   
och   22.     

  
Vidare   har   även   stabilitetsberäkningar   genomförts   för   området   närmast   Gårdsjön.   
Översiktlig   beräkning   av   stabilitet   med   försiktiga   valda   värden   visar   att   stabiliteten   bedöms   
vara   tillfredsställande.   Detta   redovisas   i   planbeskrivningen.     

  
Transformatorstation   
Ett   område   för   tekniska   anläggningar   (E-transformatorstation)   har   lagts   till   på   plankartan.   
Byggrätt   och   nockhöjd   regleras   också   för   detta   E-område.   Närmaste   byggrätt,   från   
E-området,   är   fem   (5)   meter.   
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Genomförandefrågor   
En   beskrivning   av   det   huvudsakliga   innehållet   i   exploateringsavtalet   har   lagts   till   i   
planbeskrivningen.   Servitut   för   körtrafik   över   Söderskolan   till   förskolan   Sjögården   har   
ersatts   med   en   gemensamhetsanläggning.   Servitutet   och   prickmarken   för   körtrafik   till   
förskolan   Sjögården   har   breddats   med   1   meter,   till   att   totalt   vara   5   meter   brett.     

  
Markreservatet   för   allmännyttiga   underjordiska   ledningar   inom   Vävskeden   har   justerats   
samt   har   ett   u-område   lagts   till   inom   Salsta   7:3,   strax   söder   om   det   planerade   huset   som   är   
närmast   Gårdsjön.     

  
Plankarta   
Bestämmelse   om   att   plank/mur   får   placeras   vid   fastighetsgräns   (p 2    och   p 3 )   inom   Vävskeden   
19,   21   och   22   har   lagts   till   på   plankartan.   Detta   görs   för   att   säkerställa   en   trygg   utomhusmiljö   
för   boende   i   det   planerade   äldreboendet   samt   minska   insyn.     

  
Byggrätten   för   det   planerade   äldreboendet   inom   kv.   Vävskeden   har   sänkts   från   3000   m 2    till   
2800   m 2 .   Korsmarken   inom   Vävskeden   21   har   justerats.   Tidigare   gränsade   korsmarken   
fastigheten   Vävskeden   8.   

  
Användningsgränsen   inom   Söderskolan   2,   som   tidigare   separerade   område   2   och   4   samt   5   
(se   områdesindelning   i   planbeskrivning),   är   ersatt   med   egenskapsgräns.   Samma   användning   
(B,   D   och   C)   gäller   för   hela   Söderskolan   2   och   Salsta   7:3.   

  
Prickmarkens   innebörd   har   justerats   efter   samråd.   Inom   planområdet   får   balkong   och/eller   
stödpelare   kraga   över   prickmark.   Detta   gäller   för   hela   planområdet.     

  
Övrigt   
Detaljplanens   syfte   har   uppdaterats   något.   Det   inkluderar   nu   också   att   området   ska   bidra   
med   en   ny   årsring   och   bli   ett   nytt   landmärke   i   Flen   samtidigt   ska   den   planerade   bebyggelsen   
ta   hänsyn   till   befintlig   genom   avvägd   höjdsättning,   formspråk   och   placering.   

  
Gestaltningsprinciper   från   markanvisningstävlingen   lyfts   fram   i   planbeskrivningen,   dessa   
kommer   att   ligga   till   grund   för   kommande   bygglovsprövning.     

  
Utöver   ovan   nämnda   justeringar   har   mindre   revideringar,   redaktionella   och   förtydliganden   
gjorts   i   planen.   Några   illustrationer   och   situationsplaner   uppdateras   också   i   
planbeskrivningen.   
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Synpunkter   som   inte   har   blivit   �llgodosedda  
Länsstyrelsens   synpunkt   gällande   att   plankartan   behöver   kompletteras   med   
utformningsbestämmelser   tillgodoses   inte.   Sofielunds   fastigheter   samt   Privatperson   A   får   
inte   sina   synpunkter   tillgodosedda   då   höjdsättningen   på   den   planerade   bebyggelsen   inom   
Söderskolan   2   inte   sänks,   vilket   efterfrågas   av   dessa.   Slutligen   tillgodoses   inte   heller   
synpunkt   från   Privatperson   C   gällande   höjdsättning   av   det   planerade   äldreboendet   inom   kv.   
Vävskeden.   Planförslaget   fortsätter   att   möjliggöra   byggnader   i   tre   (3)   våningar.   Även   
Privatperson   B   läggs   till   som   sakägare   som   inte   har   fått   sina   synpunkter   tillgodosedda   då   
yttrandet   i   allmänhet   är   kritisk   mot   planförslaget.   

  
Sakägare   som   inte   fått   sina   synpunkter   tillgodosedda:   

- Privatperson   A   
- Privatperson   B   
- Privatperson   C   

  
Övriga   som   inte   fått   sina   synpunkter   tillgodosedda:   

- Sofielunds   fastigheter   
- Länsstyrelsen   i   Södermanlands   län   

  
  
  

Kommunstyrelsen   
Flen   den   2   juli   2021   

  
  
  

Casper   Gradert Björn   Rabenius   
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef   


