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Utställning och remiss
Planförslaget har varit utställt under perioden 11 juni till 12 augusti 2014. Utställningen har bestått
av karta, beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse, bilaga till
samrådsredogörelse samt idéunderlaget ”Satsa på stadskärnan”. Handlingarna har varit uppsatta
i stadshusets entré, på Flens bibliotek och på idrottsanläggningen Hammarvallens anslagstavla.
Planförslaget har även funnits tillgängligt på kommunens hemsida.
Planhandlingar, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, samt följebrev och sändlista har skickats på
remiss till berörda myndigheter, politiska partier och privatpersoner som haft synpunkter under
samrådet. Till dem som fått samrådshandlingar men inte lämnat synpunkter under samrådet har
följebrev och sändlista skickats. Totalt har ca 120 remisser skickats. Tio svar har inkommit.

Inkomna synpunkter med kommentarer
Här redovisas de inkomna synpunkterna i sin helhet tillsammans med kommentarer och redovisning
av förändringar som synpunkterna medfört. Sammanfattningsvis har de flesta kommentarerna varit
positiva eller utan erinran. Länsstyrelsen är i huvudsak nöjd med hur synpunkterna i samrådsskedet
har bemötts, men kan komma att kräva ytterligare utredningar gällande strandskydd och
naturinventeringar i kommande detaljplanearbeten. Utifrån synpunkter från miljöpartiet,
kommunens kultur- och fritidsförvaltning samt Flens FS-Friidrott har några förtydligande tillägg gjorts
i planbeskrivningen, se respektive kommentar.

Länsstyrelsen

Kommentar: Delar av riskbedömningen har arbetats in i planbeskrivningen. Se Övriga ändringar s.7.
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I kapitel 3.3.1 Strandskydd har en hänvisning till Länsstyrelsens granskningsyttrande
angående strandskydd lagts till.
I kommande detaljplaner ska kommunen uppmärksamma länsstyrelsens synpunkter
angående strandskydd, naturinventeringar, rödlistade arter med mera.

Trafikverket
”Trafikverkets synpunkter från samrådsskedet har på ett tillfredsställande sätt bemötts i
samrådsredogörelsen, och har i vissa delar även arbetats in i planförslaget. Trafikverket har med
anledning av utställningen inga nya synpunkter att framföra. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete
med utvecklingen av Flen, liksom att få del av kommande detaljplaner.
Ta gärna del av vårt kunskapsunderlag, Transportsystemet i samhällsplaneringen, för tillämpningen
av Plan- och bygglagen samt Miljöbalken som finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Enklast är att
söka på Underlag för tillämpning av PBL och MB. Underlaget innehåller närmare information kring
vad som ska beaktas vid ändrad markanvändning nära vägar och järnvägar.”

Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra.

Kultur och fritid
”FÖP Staden mellan sjöarna
Kapitel 2
2.5
”Stadens kulturmiljöer”.
De byggnader som lyfts fram i planen har alla sin intressanta historia.
Även hotellbyggnaden intill stationsbyggnaden bör innefattas utifrån dess historia. Att
knyta samman platsen, historien, byggnaden med vår kommuns vision; Sörmlands
hjärta, är en möjlighet med potential. Flen behöver en central plats för invånare,
näringsliv och besökare.
Kapitel 3
3.2
”Friluftsliv”
Förslagsvis lägga in kommentarer under rubriken ”Rekommendationer” om vikten att
tydligare skylta upp och tillgängliggöra rekreationsområden och de populära
promenadvägar som finns runt Flens stad. Lidarundan, Stenhammar runt,
Solstugerundan, Bränntorpsrundan samt även Å-promenaden. (3.3.6)
I ortsutvecklingsarbetet har synpunkter runt det kulturhistoriska värdet lyfts där en
viktig del av Flens historia kan berättas. Alltså inte ”bara” en frilufts-/fritidsaktivitet
som främjar hälsa och rekreation.
Att lyfta historien genom att tydligare visa och berätta är också en betydelsefull
handling som både stärker invånarnas stolthet men och även kan locka besökare och
turister.”
Kommentar: Kapitel 2 – Anledningen till att järnvägshotellet inte är beskrivet i kapitlet är att
byggnaden inte är byggnadsminnesförklarad, till skillnad från de byggnader som lyfts fram.
Kapitel 3 – Att lyfta fram de tillgångar som finns i Flen, bland annat i form av rekreation och
kulturhistoria, är viktigt för att stärka stadens identitet. En rekommendation har lagts till
under kapitel 3.2: ”De förutsättningar för friluftsliv som finns i Flen bör synliggöras på ett
tydligare sätt, exempelvis genom skyltning och/eller genom att ta fram kartor över
promenadstråk och attraktiva målpunkter.”
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I rekommendationerna till kapitel 2.5 förtydligas att ett kommunalt kulturmiljövårdsprogram, utöver att beskriva hur de värdefulla områdena inom staden skall tas om hand,
även ska beskriva hur de ska synliggöras. Detta kan innebära skyltning, men även andra
aktiviteter eller åtgärder.

Miljöpartiet i Flen
Yttrande till utställning Flen- staden mellan sjöarna, Fördjupning av översiktsplan.
”Vår huvudsakliga synpunkt gäller nya förbifarten, sid 65 (5.1.4) i utställningsversionen, och
miljökonsekvensbeskrivningen. I den MKB som är utställningshandling har förslaget på ny sträckning
lagts som nollalternativ. Det är fel då det är konsekvenserna av genomförandet som skall beskrivas.
Alltså skall nuvarande förhållande vara nollalternativ. Det är ju inte svårt att räkna ut att ökad sträcka
och ökad hastighet ger ökad resursförbrukning och ökade utsläpp. Därmed saknas egentligen en
relevant MKB och tabell 1 (7.3) måste ifrågasättas. Vi hänvisar till samrådsyttrande av 2006-05-17.
Man måste instämma med debattartikeln i DN av DN 2014-05-10, där 23 forskare och debattörer
skriver ”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp”. Ja kommunens egen miljöpolicy
följs inte. En riktig MKB måste tas fram.
I MKB som är utställningshandling hänvisas till trafikverkets MKB på sid 5. Men trafikverket har gjort
en avgränsning som innebär att befintlig väg inte är med som nollalternativ och om sådan MKB
motsvarar dagens lagkrav innebär det grundläggande brister. Man vet inte vad man gör.”
Kommentar: Det är Trafikverket som ansvarar för riksvägarna och därmed även för att ta fram
miljökonsekvensbeskrivning i samband med nya vägprojekt. Kommunen fick tillfälle 2006
att lämna remissvar på vägutredningen för förbifart Flen. De synpunkter kommunen
lämnade då finns redovisade i kapitel 5.1.4. I fördjupningen av översiktsplan görs ingen
analys av denna bedömning, och ytterligare synpunkter angående förbifarten kan inte
heller framföras till Trafikverket i samband med fördjupningen.
Eftersom kommunen inte har rådighet över planerna för förbifarten har den setts som en
befintlig förutsättning och därför satts som nollalternativ. I den MKB som gjorts i samband
med fördjupningen har nollalternativet även jämförts med nuläget.
”Hur avser kommunen att följa upp utfallet av miljöpåverkan som behandlas i Förordning (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar (6 kap 18§)?”
Kommentar: Under rubriken Uppföljning i miljökonsekvensbeskrivningen står följande:
”Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen
bör så långt som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och
övervakningssystem.
Uppföljning kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet.
Vilken styrande verkan översiktsplanen har haft för miljön kan indirekt följas upp genom
kommunens fortsatta arbete med bland annat efterföljande detaljplaner, andra planer, lov
och tillstånd med mera. Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering.
Uppföljningen bör utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som
förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta. De åtgärdsförslag som kommunen har
identifierat och som anges i den fördjupade översiktsplanen eller i den här MKB:n bör
genomföras och utvärderas.”
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”På sid 71 och i MKB´n sid 6 hänvisas till kommunens energiplan från 2007. Men den har ju en
giltighetstid bara till 2010 och det blev aldrig någon handlingsplan utarbetad.”
Kommentar: Bygg-, miljö- och räddningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
revidera energiplanen. Tills revideringen har gjorts finns endast den äldre att hänvisa till.
”Beträffande 5.3.2 Vindkraft behöver nog stycket moderniseras. När genomfördes det refererade
projektet?”
Kommentar: Kapitel 5.3 har förtydligats med avseende på vindkraft. Energimyndighetens projekt
syftade till att peka ut områden som uppfyllde förutsättningarna för att motivera
riksintressen för vindbruk, senaste översynen gjordes år 2013 baserat på vindkartering från
år 2011. Inom planområdet är det inte aktuellt med storskalig produktion av vindkraft. Om
det finns förutsättningar i andra delar av kommunen behandlas inte i fördjupningen.

Villaägarna Västra Sörmland
”Villaägarna Västra Sörmland har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda förslag. Vi känner
både glädje och tacksamhet över detta tillmötesgående och får med anledning av det anföra
följande.
Allmän utgångspunkt: Villaägarna Västra Sörmland är en lokal villaägarförening som arbetar för en
god boendemiljö i Katrineholm- Flen- och Vingåkers kommuner. Föreningens utgångspunkt är att de
boende i respektive kommun skall ges möjlighet till en lugn boendemiljö med tillgång till
grönområden och barnsäkra områden.
Villaägarföreningens inställning till förslaget: Vi har läst och diskuterat samrådsremissen, vi har haft
den utlagd på vår hemsida sedan den 1 februari -14, har inte hört någonting vare sig negativt eller
positivt från våra medlemmar, därför har vi från Villaägarna Västra Sörmland inget att erinra om
översiksplanen.”

Flens FS-Friidrott
”I det förslag som finns till ny översiktsplan för Flens stad har vi noterat att det planeras för bostäder
i en del av Slottsskogen. Idag finns ett elljusspår och ett populärt skidspår i det området. Om området
bebyggs så kommer både elljusspår och skidspår skäras av. Vi vill att hänsyn tas i ny översiktsplan för
Flens stad till elljusspår och skidspår. Vår vilja är att det ska finnas tillgång till elljusspår samt skidspår
i anslutning till Hammarvallen.”
Kommentar: I planbeskrivningen beskrivs avsikten att behålla elljusspår och skidspår även vid
utbyggnad av Slottsskogen, men kanske med ändrad sträckning. Att spåren även i framtiden
bör finnas i anslutning till Hammarvallen är rimligt, detta förtydligas i planbeskrivningen.

Privatperson A
”Hej! Jag har precis läst Flen – Staden mellan sjöarna, fördjupning av översiktsplan från juni 2014.
Intressant läsning för mig som Flens-bo, ett verkligt gediget och välgjort arbete! Tack ska ni ha!”
Kommentar: Tack för positiv respons!

Privatperson B
”Flen – några synpunkter på förslaget till stadsförnyelse som det ser ut i planförslaget.
Flens kommun består ju inte enbart av tätorten Flen utan även av övriga tätorter och landsbygden.
Det vore trevligt om man kunde se Flens stadskärna som attraktiv, tillgänglig och inriktad på att ge
service till alla invånare. Jag bor i Malmköping sedan sex år och Flen som centrum betraktad har inte
något vidare rykte bland de människor jag kommit i kontakt med här.

6
Jag själv har ofta åkt till Flen för att hämta och lämna vid stationen eller själv resa i väg eller
återkomma. Men också för att besöka biblioteket. (Utanför stadskärnan är det främst
byggmarknaden, trädgårdshandeln, Jürss mejeri och återvinningscentralen som fått min
uppmärksamhet.)
Ni har ju anlitat en bra konsult och deras tankar om stadsförnyelse är mycket intressanta. De tycks
veta vad det handlar om. Förtätning, ”glassen”, gågator och allt det känns helt rätt. Det är samtidigt
av stor vikt att ni som planerar, politikerna och inte minst invånarna känner att man vill åstadkomma
något som ser ut som detta.
När jag studerat olika kommuners översiktsplaner beträffande stadskärnor och deras framtid så är de
flesta nu inriktade på just förtätning, mer gång- och cykelleder, hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet
mm. Man vill också vårda något speciellt karaktärsdrag. Det som brister, enligt min mening, är kanske
att man lite hastigt och lustigt sätter en etikett på sin stad, ”förtätar allt”, glömmer bort
korttidsparkeringar och kör i dubbla spår mot framtiden. Det senare ger sig ofta till känna genom att
till exempel upplåta mark till externhandel samtidigt som man vill värna och utveckla sin stadskärna.
Ju fler anledningar som finns att besöka de centrala delarna desto mer rörelse blir det där. Arenor,
bio, teater, restauranger, kurslokaler, bibliotek och allmän service, handel, resecenter etc är några
sådana exempel. Det som händer på allt fler ställen i landet när det gäller handel är att mejerier med
försäljning, glasstillverkning med barer, köttaffärer, bagerier och liknande återuppstått, det gynnar
stadskärnorna. (I Katrineholm finns det exempelvis två nya köttaffärer.) Att gynna sådan handel kan
man göra i planerna på många sätt. (Tillgänglighet, attraktiv stadsmiljö o dyl).
När man kommer via den nya snabbare vägen från Malmköping och ska uträtta ärenden vill man lätt
finna fri korttidsparkering och därifrån till fots kunna nå olika servicepunkter och handel i
stadskärnan. Tänk om Jürss hade legat där och glass kunnat inhandlas i ”outlet”, en köttbit och
kanske en ny fiskbil på plats. Det är ungefär samma önskemål som jag har beträffande Malmköping i
framtiden men för många skulle en tur till Flen förhoppningsvis ersätta den längre resan till
Eskilstuna.
Med vänliga hälsningar och förhoppning om en levande stadskärna i Flen. Allt kan bli bättre!”
Kommentar: Roligt att planerna väcker intresse, engagemang, och hopp om ett attraktivare Flen med
bättre rykte i kommunens övriga orter!
De idéer om ett mer levande och attraktivt centrum som beskrivs stämmer väl med de
förslag som tagits fram av SpaceScape. När planen antagits blir utmaningen att få med
fastighetsägare, näringsliv, lokala aktörer och andra berörda i genomförandet och se till att
Flen får ett fungerande centrum, för både stadens och kommunens invånare samt
besökare.

Privatperson C
”I förslag till ny detaljplan för Flen finns ett inritat område för kolonilotter vid Ekborgen. Vilken typ av
lotter blir det? Ska man köpa sin lott, som på Orresta Ö? Hyr man av kommunen eller ska det bildas
en förening som den på Öja?”
Kommentar: Former för ägande eller uthyrning hanteras inte på den översiktliga nivå som
översiktsplanen innebär. Innan området vid Ekborgen kan tas i bruk behöver en detaljplan
upprättas där utformningen av det nya koloniområdet samt möjlighet till att uppföra
kolonistugor behandlas. De markområden där koloniområdena Orrestaö och Öja är
belägna ägs av kommunen som arrenderar ut kolonilotterna till enskilda privatpersoner. På
Orrestaö är det tillåtet att ha en kolonistuga vilken ägs av arrendatorn.

7

Övriga ändringar
Utöver de ändringar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter har planbeskrivningen
kompletterats med slutsatser utifrån risk- och sårbarhetsbedömningen och vissa kapitel har
utvecklats med tydligare förklaringar.

Risk- och sårbarhetsbedömning av Flens stad
Utifrån slutsatser i risk- och sårbarhetsbedömningen har varje kapitel under ”Bebyggelsen från
centrum och utåt” kompletterats med vilka risker som är viktiga att ta hänsyn till vid kommande
utveckling och detaljplanearbete. I många fall rör det sig om en eller flera riskfaktorer, till exempel
förorenade områden, översvämningar, dagvattenhantering, farligt gods och buller.
Kapitel 6.3 Skredrisk och 6.5 Buller har utvecklats med ny information och rekommendationer utifrån
risk- och sårbarhetsbedömningen. Nya kartor för bullernivåer och riskhanteringsavstånd för farligt
gods har lagts in.
Ett kapitel om utryckningsvägar har lagts till (kapitel 6.8), med beskrivning och karta över
utryckningsnätet idag och framtida vägförbindelser.

2.3.1 Centrum, norr
En beskrivning av ombyggnaden av delar av Norra Kungsgatan som gjordes år 2011 har lagts till.

5.1.4 Ny vägförbindelse mellan centrum och väg 55 via Brogetorp
De två föreslagna vägalternativen och bakgrunden till varför en ny förbindelse behövs har
förtydligats i ett nytt kapitel.

6.6 Luft
Kapitlet har kompletterats med en beskrivning av hur trafiksituationen på Drottninggatan och Norra
Kungsgatan har förändrats sedan 2011.

Medverkande tjänstemän
Planarkitekt Helena Rengemo

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Flen den 19 september 2014
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Samhällsbyggnadschef

