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Områdesbestämmelser   för     

Orrestaö   koloniområde   
  

  

Upplägget   för   granskning   
Områdesbestämmelser   för   Orrestaö   koloniområde   har   översänts   för   granskning   enligt   5   kap.   

18   §   i   plan-   och   bygglagen   (2010:900)   (PBL).   Granskningstiden   har   pågått   28   september   -   12   

oktober   2020.   Inget   granskningsmöte   hölls   på   grund   av   rådande   pandemi.   Till   berörda   

fastighetsägare   skickades   en   underrättelse   om   granskning.   Planhandlingarna   fanns   

tillgängliga   på   kommunens   hemsida   samt   i   stadshuset   och   Flens   bibliotek.     

  

Handlingar   har   funnits   uppsatta   på:   

  

▪ Samhällsbyggnadsförvaltningens   anslagstavla   

▪ Flens   bibliotek   

  

Medverkande   tjänstemän   
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Inkomna   y�randen   
Inkomna   synpunkter   har   sammanställts   och   kommenterats   av   kommunens   plan-   och   

exploateringsavdelning   nedan.   Skrivelserna   finns   tillgängliga   i   sin   helhet   hos   

samhällsbyggnadsförvaltningen   i   Flens   kommun.   

  

1. Privatperson   A   (2020-10-07)   

2020-05-11   beslutades   att   avbryta   detaljplanearbetet   för   Orresta   2:7   och   istället   gå   fram   med   

förslag   på   områdesbestämmelser   för   den   del   av   Orresta   2:7   som   omfattar   Orrestaö   

Koloniområde.   Varför   gjorde   man   det?   

  

Jag   undrar   också   över   hur   man   i   förslaget   kan   säga   att   det   stämmer   väl   överens   med   FÖP,   

antagen   i   KF   beslut   2014-12-11   §141,   då   man   i   detta   beslut   helt   bortsett   från   historiken   över   

området,   vilken   kommunen   nu   stöder   sitt   ställningstagande   på   att   för   området   inte   råder   

100   meters   strandskydd.   Detta   är   ju   precis   vad   vi   tycker   är   en   självklarhet   då   ingen   från   

varken   Kommunen   eller   annan   myndighet   t.ex.   Länsstyrelsen   har   reagerat   på   att   om   

strandskydd   gällt   vi   skulle   ha   odlat,   byggt   och   anlagt   bryggor   i   strandskyddat   område   i   ca   70   

år.     

  

Ingen   tomt   ligger   som   strandtomt,   det   är   alla   idag   överens   om.   Alla   på   området   har   inte   

heller   något   emot   att   runt   koloniområdet   tillåter   allmänheten   att   promenera   på   befintliga   

gator   och   utefter   södra   stranden   (när   vattenståndet   tillåter),   men   att   man   i   

områdesbestämmelserna   i   det   man   benämner   som   urban   strandzon   skulle   ge   allmänheten   

även   ge   rätt   att   t.ex.   bada   från   kolonisternas   anlagda   och   bekostade   bryggor   ser   jag   inte   som   

möjligt   då   endast   dom   som   byggt   och   skött   om   dom   vet   hur   bottenförhållandena   är   vid   

dessa.     

  

Då   kommunen   byggt   och   anlagt   ett   allmänt   bad   med   bryggor   på   den   norra   och   nordvästra   

delen   av   Orresta   2:7   alltsedan   1939   och   att   man   där   även   via   dykare   erbjuder   ett   säkrare   

badande   med   bottenundersökningar   regelbundet,   borde   detta   täcka   in   allmänhetens   

möjligheter   till   ett   bad   och   att   arrendatorer,   som   det   fungerat   tidigare   innan   denna   förvirring   

om   strandskydd   eller   inte   uppstod.     

  

Ang.   ledningsrä�   

Borde   inte   Vattenfall   få   ledningsrätt   inom   området   för   sina   eldistributionsledningar   till   våra   

stugor,   eller   har   dom   redan   det?   
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Även   Sörmlands   Vatten   kanske   borde   få   ledningsrätt   för   dricksvattenledningen   i   

genomfartsgatan   då   dom   tydligen   äger   ledningen   då   undertecknad   inte   fick   ut   någon   ritning   

från   dom   när   jag   skulle   vara   Kommunen   behjälplig   med   att   rita   in   vilka   stugor   som   hade   

dragit   dricksvatten   till   tomt   eller   in   i   stugan.   Denna   sammanställning   finns   för   inritning   om   

jag   bara   får   en   ledningskarta   att   rita   över   det   på.    

  

Slutorden   

Kommunens   sammanfattning   av   förslaget   till   områdesbestämmelser   är   för   mig,   och   kanske   

inte   enbart   för   mig,   helt   obegripligt.   Där   säger   man   först   att   man   anser   att   strandskyddet   

inte   gäller   för   området.   Sedan   säger   man   att   Länsstyrelsens   yttrande   inte   tillgodoses.   Och   

slutligen   mest   förvirrande,   att   strandskyddet   dock   inte   upphävs   i   områdesbestämmelserna.     

  

Glädjande   är   väl   ändå,   om   man   kan   lita   på   det,   efter   alla   märkliga   turer   i   frågan   om   

strandskydd   eller   inte,   att   Länsstyrelsen   förutom   frågan   om   strandskydd,   inget   har   att   

tillägga   i   fråga   om   hur   förslaget   tillgodoser   statliga   eller   andra   allmänna   intressen   och   

bedömer,   med   hänsyn   till   ingripandegrunderna   i   11   kap.   10§   PBL,   och   nu   kända   

förhållanden,   att   ett   antagande   av   områdesbestämmelserna   inte   kommer   att   prövas.   

  

Kommentar   av   Flens   kommun:   

Tack   för   yttrandet!     

  

Beslut   togs   den   2020-05-11   att   avbryta   detaljplanearbetet   då   det   inte   var   möjligt   att   komma   

vidare   med   detaljplanearbetet.   Det   var   bland   annat   frågor   om   MKN,   vatten-   och   avlopp   samt   

risk   och   sårbarhets   frågor   som   satte   stopp   för   detaljplanearbetet.   Flens   kommun   gör   

bedömningen   att   området   i   sin   helhet   ändå   kan   utvecklas   och   att   koloniområdet   kan   regleras   

utan   detaljplan.     

  

FÖP   pekar   ut   samtliga   strandlinjer   i   Flens   stad   som   urban   strandzon   oavsett   om   området   är   

detaljplanelagt   eller   inte.   Fastän   att   kommunen   anser   att   strandskyddet   inte   gäller   för   

området   ska   allmänheten   ändå   ha   tillgång   till   strandlinjen   runt   Orrestaö.     

  

Flens   kommun   ska   inleda   arbetet   med   att   utreda   bryggorna   i   området.   Kommunens   

ambition   är   att   ordna   och   reglera   bryggorna   på   ett   långsiktigt   och   hållbart   sätt.     

  

Ledningsägare   inom   området   säkerställer   själva   sina   ledningar   genom   att   ansöka   om   

ledningsrätt   hos   Lantmäteriet.     
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Länsstyrelsen   menade   i   sitt   yttrande   att   strandskyddet   gäller   för   Orrestaö   medan   Flens   

kommun   anser   att   det   inte   gäller   för   området.   Därmed   tillgodoses   inte   Länsstyrelsens   

yttrande.     

  

Kommunen   har   historiskt   utgått   från   att   skyddet   inte   råder   för   området,   men   ska   fortsätta   

att   utreda   frågan   internt.    Strandskyddet   hanteras   inte   ytterligare   i   områdesbestämmelserna   

då   det   enbart   är   i   detaljplaner   eller   i   enskilda   dispenser   där   det   är   möjligt   att   upphäva   

strandskyddet.   

  

2. Privatperson   B   (2020-10-08)   

Hej   Kommunen!   

  

Vi   väljer   att   lämna   våra   synpunkter   på   områdesbestämmelserna   för   Orrestaö   

(PLEX/2020:50)   utifrån   vår   egen   utgångspunkt   att   området   bör   bevaras   samt   utvecklas   på   

ett   sådant   sätt   att   det   gamla   respekteras   och   tillvaratas   samt   att   det   skapar   nya   

förutsättningar   för   rekreation   och   naturupplevelser   i   framtiden.   Vi   ställer   oss   därmed   bakom   

syftet   med   områdesbestämmelserna   för   Orrestaö   koloniområde   -   att   bevara   områdets   

karaktär   som   rekreationsområde.     

  

Koloniområdet,   på   Orrestaö,   består   av   74   arrenderade   tomter   där   de   flesta   har   stugor   som   

ägs   av   arrendatorn.   Såväl   växtodlingar   som   hus   vårdas   omsorgsfullt   och   skapar   tillsammans   

en   mycket   vacker   och   pittoresk   helhet.   Området   har   under   de   senaste   30   åren   utvecklas   på   

ett   sådant   sätt   att   stugorna   idag   är   av   sådan   beskaffenhet   och   standard   att   de   är   lämpade   för   

boende   under   kortare   eller   längre   perioder   under   sommarhalvåret.   Stugorna   representerar   

därmed   ett   stort   värde   avseende   rekreation,   återhämtning   såväl   som   ekonomiskt   för   sina   

ägare.   Utvecklingen   av   området   har   skett   i   samverkan   mellan   kommunen,   koloniföreningen   

och   de   enskilda   arrendatorerna.   De   bestämmelser   för   koloniområdet   som   kommer   att   läggas   

fast   genom   områdesbestämmelserna   bör   säkerställa   en   fortsatt   utveckling   i   tiden   av   

området.   

  

Vi   delar   uppfattningen   och   gläder   oss   över   att   Sörmland   Museum   anser   att   koloniområdet   

har   ett   stort   kulturhistoriskt   värde.   Ett   värde   som   bevaras   och   utvecklas   av   ansvarstagande   

kolonister   som   älskar   Orrestaö.   Vår   uppfattning   är   dock   att   Sörmland   Museum   och   även   

Flens   kommun,   missbedömer   situationen   när   det   föreslås   att   ändring   av   fasad-   och   

takmaterial   samt   kulör   och   fönsterbyte   bör   läggas   till   i   lovplikten   för   området   för   att   säkra   

det   kulturhistoriska   värdet.     
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Orrestaös   kulturhistoriska   värde   har   växt   fram   utifrån   den   enskilda   kolonisten   egen   vilja,   

arbete   och   kärlek   till   området   inte   utifrån   lovplikt.   Det   som   kommer   att   säkra   det   

kulturhistoriska   värdet   för   framtiden   är   inte   bygglov   och   regler   utan   olika   kolonister   vilja   och   

engagemang   att   hålla   sin   tomt,   sin   stuga   och   området   i   skick.   Vår   bedömning   att   en   lovplikt   

enligt   ovan   kan   komma   att   påverka   underhållet   av   stugorna   på   ett   negativt   sätt   och   på   sikt   

kan   leda   till   ett   minskat   kulturhistoriskt   värde   för   området.   

  

Vårt   förslag   är   att   lovplikten   (bygglov),   för   att   ändring   av   fasad-   och   takmaterial   samt   kulör   

och   fönsterbyte,   tas   bort   ur   områdesbestämmelserna.   Alternativt   att   kravet   på   bygglov  

ändras   till   krav   på   bygganmälan   för   underhåll   av   byggnader   med   särskilt   bevarandevärde   

som   beslutats   i   områdesbestämmelser.   En   eventuell   skrivning   om   bygganmälan   i   

områdesbestämmelserna   bör   var   mycket   begränsande   avseende   kravet   på   anmälan   och   

endast   syfta   på   ändring   av   fasad-   och   takmaterial,   ändring   av   kulör   samt   fönsterbyte   som   

väsentligt   ändrar   byggnadens   och   därmed   områdets   karaktär.     

  

Avslutningsvis   vill   vi   lyfta   behovet   av   utökat   samarbete   och   samråd   mellan   kommunen   och   

koloniföreningen   när   det   gäller   utveckling   av   arrendeavtal,   tomter,   vägar,   parkering,   

vattenanvändning,   el,   toaletter,   sopor,   trädgårdsavfall,   båtar   samt   bryggor   m.m.     

  

Vår   övertygelse   är   att   vi   tillsammans   kommer   att   kunna   bevara   och   stärka   Orrestaös   

karaktär   som   rekreationsområde   och   kulturhistorisk   pärla.    

  

Kommentar   av   Flens   kommun:   

Tack   för   yttrandet!     

  

För   att   säkerställa   att   kulturmiljön   inte   förvanskas   anser   Flens   kommun   att   det   är   mer   

lämpligt   att   utöka   lovplikten   än   att   lägga   ansvaret   på   den   enskilda   kolonisten.   Utöver   

kulturmiljön   behöver   också   brandsäkerheten   tas   i   beaktande.   Kommunen   anser   att   området   

fortsatt   kommer   att   kunna   utvecklas   i   samspel   med   arrendatorer   och   koloniföreningen.   

Flens   kommun   ifrågasätter   inte   de   nuvarande   kolonisternas   motivation   eller   intentioner   

men   ur   ett   långsiktigt   perspektiv   är   det   bättre   att   reglera   vilka   ändringar   som   får   ske   i   

området.   

  

Flens   kommun   uppdaterar   formuleringen   av   den   utökade   lovplikten   till:   “Bygglov   krävs   även   

för   ändring   av   fasad-   och   takmaterial,   ändring   av   kulör   samt   fönsterbyte   om   ändringen   

innebär   att   byggnadens   utseende   ändras   avsevärt”.   Bestämmelsen   har   stöd   i   4   kap.   8   §   1   p.   

samt   8   kap.   8   §   p.   7   plan-   och   bygglagen   (2010:900).     
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Slutligen   håller   Flens   kommun   med   om   att   samarbetet   med   koloniföreningen   och   de   

enskilda   arrendatorerna   bör   utökas   och   stärkas.   

  

3. Orrestaö   Koloniförening   (2020-10-09)   

Hej!   

  

Här   kommer   kommentarer   från   styrelsen   för   Orrestaö   koloniförening   ang.   de   föreslagna   

områdesbestämmelserna.   En   stor   fråga   i   sammanhanget   är   vem   som   bestämmer   om   

strandskydd   gäller   eller   inte,   är   det   kommunen   eller   länsstyrelsen?   

  

Styrelsen   har   inte   skrivit   något   eget   yttrande   men   ställer   sig   bakom   skrivelserna   från   

Privatperson   A   och   Privatperson   B.     

  

Kommentar   av   Flens   kommun:   

Tack   för   yttrandet!   

  

Det   generella   strandskyddet   råder   vid   havet,   insjöar   och   vattendrag.   Skyddet   gäller   land-   och   

vattenområdet   100   meter   från   strandlinjen.   Både   kommunen   och   Länsstyrelsen   kan   om   det   

finns   särskilda   skäl   upphäva   strandskyddet .   Totalt   finns   det   sex   särskilda   skäl   för   

strandskyddsdispens   enligt   miljöbalken   (1998:808)   7   kap.   18c.   I   de   flesta   fall   beslutar   

kommunen   om   dispens   kan   ges   eller   inte.   Länsstyrelsen   kan   överpröva   kommunens   beslut  

om   strandskyddsdispens.     

  

Länsstyrelsen   och   Flens   kommun   är   inte   överens   om   strandskyddet   gäller   för   området   eller   

inte.   Kommunen   har   historiskt   utgått   från   att   skyddet   inte   gäller   för   området.    Strandskyddet   

hanteras   inte   ytterligare   i   områdesbestämmelserna   då   det   enbart   är   i   detaljplaner   eller   i   

enskilda   dispenser   där   det   är   möjligt   att   upphäva   strandskyddet   

  

4. Länsstyrelsen   i   Södermanlands   län   (2020-10-09)   

Länsstyrelsens   synpunkter   -   ingripandegrunder   enl.   11   kap.   10§   PBL   

Länsstyrelsen   har   inget   ytterligare   att   tillägga   i   frågan   om   hur   granskningsförslaget   

tillgodoser   statliga   eller   andra   allmänna   intressen.   Länsstyrelsen   bedömer   därför,   med   

hänsyn   till   ingripandegrunderna   i   11   kap.   10§   PBL   och   nu   kända   förhållanden,   att   ett   

antagande   av   områdesbestämmelserna   inte   kommer   att   prövas.   
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Upplysningar/synpunkter/krav   enligt   annan   lags��ning     

Strandskydd   enligt   7   kapitlet   miljöbalken   

I   tidigare   plansamråd   har   kommunen   bedömt   att   strandskydd   gäller   på   platsen.   I   gällande   

fördjupning   av   översiktsplanen   ”Flen-staden   mellan   sjöarna”   anges   utpekat   område   som   

urban   strandzon   som   omfattas   av   strandskydd.   Länsstyrelsen   ställer   sig   därför   frågande   till   

kommunens   bedömning   i   förslaget   till   områdesbestämmelser,   att   strandskydd   inte   råder   

inom   Orrestaö.   Strandområden   som   vid   utgången   av   juni   1975   ingick   i   fastställd   generalplan,   

stadsplan   eller   byggnadsplan   skall   inte   omfattas   av   strandskydd   enligt   miljöbalken.   Övriga   

områden   omfattas   av   strandskydd.   Länsstyrelsens   bedömning   är   därför   att   det   generella   

strandskyddet   omfattar   Orrestaö.   

  

Länsstyrelsen   vill   i   sammanhanget   påtala   att   strandskyddet   är   ett   generellt   områdesskydd   

vid   hav,   sjöar,   vattendrag   och   öar   i   hela   landet.   Även   om   kolonilottsområdet   idag   är   

bebyggt   så   innebär   det   inte   att   strandskyddet   är   upphävt   på   platsen   eller   att   all   byggnation   

är   lagligen   tillkommen.   Kommunen   har   inte   påvisat   något   beslut   som   styrker   upphävt   

strandskydd   på   platsen   eller   visat   på   någon   utredning   som   styrker   att   området   

ianspråktagits   på   ett   lagligt   sätt.   Vid   jämförelser   av   både   nya   och   historiska   flygfotografier   

från   1975   så   ser   man   att   både   byggnader   och   bryggor   uppförts   åren   efter   1975,   åtgärder   

som   då   kan   vara   olovligen   utförda.   Strandskydd   bedöms   alltså   gälla   i   området   och   åtgärder   

utförda   efter   1975   kan   därför   kräva   strandskyddsdispens.   

  

Kommentar   av   Flens   kommun:   

Tack   för   yttrandet!     

  

Beskrivning   av   strandskyddet   i   områdesbestämmelserna   uppdateras.   Strandskyddet   

hanteras   inte   ytterligare   i   områdesbestämmelserna   då   det   enbart   är   i   detaljplaner   eller   i   

enskilda   dispenser   där   det   är   möjligt   att   upphäva   strandskyddet.   Frågan   om   strandskydd   

kommer   att   hanteras   vidare   internt.   Detsamma   gäller   för   byggnader/tillbyggnader   som   kan   

ha   tillkommit   olovligen.     
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Inkomna   y�randen   utan   erinran   
Nedan   är   inkomna   yttranden   utan   erinran   på   områdesbestämmelserna.   

  

1. Sörmlands   Museum   (2020-10-09)   

2. Va�enfall   Eldistribu�on   AB   (2020-10-12)   

3. Lantmäteriet   (2020-10-12)   

4. Sörmland   Va�en   och   Avfall   AB   (2020-10-13)   

  

Sammanfa�ning   
Inkomna   yttranden   föranleder   två   förändringar   av   planförslaget.   Dels   uppdateras   

beskrivningen   av   strandskyddet,   dels   justeras   formuleringen   för   bestämmelsen   om   utökad   

lovplikt.   Yttranden   från   Privatperson   B   och   Länsstyrelsen   tillgodoses   delvis.     

  

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Flen   den   27   november   2020   

  

  

  

Casper   Gradert Karin   Tibbelin   

Planarkitekt Plan-   och   exploateringschef   
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