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Lokala miljömål för Flens kommun samt mål och handlingsplan 2015-

2018 

Förord 
En enig riksdag har beslutat att det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

I den vision, Flens kommun 2019, som antogs av kommunfullmäktige i mars 2012 sägs bland annat 

”Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en 

hållbar utveckling”.   Att ta fram lokala miljömål och arbeta metodiskt för att uppnå målen, är att ta 

ansvar för en hållbar utveckling. Vi behöver vara långsiktiga och uthålliga. Vårt miljöarbete måste 

vara inriktat på att bruka utan att förbruka, så att också kommande generationer får en god miljö.  

Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting.  Som kommun kan vi inte lösa alla problem men det 

vi kan göra, bör vi göra. Samarbete och samverkan med andra är en framgångsfaktor.  

De lokala miljömålen och handlingsplanen gäller för Flens kommun och de kommunala bolagen.  

Målen ska genomsyra kommunens och de kommunala bolagens arbete och planering. 

Handlingsplanen ska införlivas i kommunens strategiska plan och uppdateras regelbundet.  De 

tidsatta målen behöver ses över och vid behov uppdateras när planperioden gått ut. 

Inledning 
Bygg- miljö- och räddningsnämnden fick i den strategiska planen för 2013-2016 i uppdrag att senast 

2014 ta fram nya lokala miljömål. Utifrån de nationella miljömålen skulle arbetet inriktas på 

målområden som är särskilt viktiga för kommunen och där kommunen har en påverkansmöjlighet. 

Ett mål skulle vara att öka andelen ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten till 15 % 

2014 och 30 % 2016. Till miljömålen skulle följa en handlingsplan med 4 års-perspektiv för att kunna 

infogas i den strategiska planen. 

Ett förslag till lokala miljömål med handlingsplan för 2015-2018, har varit utsänt för samråd under 

tiden 29 april till och med 16 juni 2014. Förslaget har dessutom ställts ut på kommunens bibliotek 

samt publicerats på kommunens hemsida. Yttranden har inkommit från Barn- och 

utbildningsnämnden, Flens Bostads AB, Sörmland Vatten och Avfall AB, Utrednings- och 

strategiavdelningen, Hyresgästföreningen (ingen erinran mot förslaget), Socialförvaltningen (ingen 

synpunkt), Miljöpartiet, Flens Kommunfastigheter AB, Naturskyddsföreningen, Vänsterpartiet och 

Länsstyrelsens Miljömålssamordning.  Förslaget har i möjligaste mån reviderats och kompletterats  

utifrån de lämnade synpunkterna.  

De föreslagna målen är dels av övergripande art och dels av mer specifik art, det vill säga, mätbara 

och tidsatta. Det har inte alltid varit möjligt att föreslå kvantitativa mål, varför en del mål får ses som 

inriktningsmål. 

De lokala miljömålen riktas i första hand till kommunen och omfattar områden och åtgärder som 

kommunen kan påverka.  Miljömålen ska gälla för hela kommunkoncernen, det vill säga för all 

kommunal verksamhet, i kommunens eller de kommunala bolagens regi. 
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Den föreslagna handlingsplanen följer den strategiska planens planperiod. Däremot fattas beslut om 

driftbudget för ett år i taget. Det har inte i alla föreslagna åtgärder varit möjligt att bedöma om 

åtgärden ryms inom budget. 

I en särskild bilaga kommer förslag till uppföljningsindikatorer att presenteras.  Mått och mätvärden 

bör om möjligt hämtas från officiella uppgifter från SCB och KOLADA (Kommun- och 

landstingsdatabasen) Vid egna mätningar ska eftersträvas att mätningen är enkel och träffsäker. 

Under tiden som arbetet med lokala miljömål bedrivits, har kommunfullmäktige beslutat om en ny 

politisk organisation. Dokumetet har redigerats utifrån detta beslut. 

Arbetet har bedrivits i projektform. Bygg-, miljö- och räddningsnämnden har delegerat uppdraget 

som projektägare till förvaltningschefen Peter Israelsson. I projektets styrgrupp har ingått bygg-, 

miljö- och räddningsnämndens ordförande Arne Lundberg (s), vice ordförande Lennart Hagelberg 

(a2) och 2:e vice ordförande Tage Persson ( c), kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson (s), 

förvaltningschef Peter Israelsson och miljöchef Mikael Boman.  Utvecklingssekreterare Ulrika 

Lernefalk, kommunledningsförvaltningen, har varit projektledare.  

I arbetet med att ta fram förslaget har dessutom medverkat Karin Tibbelin Anna Dejerud, Tina 

Swärdh, Katarina Hallberg, Simon Wernsköld, Ulla Lindström, Ulrica Ekström, Samhällsbyggnads-

förvaltningen,  Tomas Bonér, Kommunledningsförvaltningen samt Olle Lindkvist, Flens Bostads AB. 

Du som vill veta mer om de nationella miljömålen, läs gärna på Miljömålsportalen, www.miljomal.se  

Använda förkortningar 

BUN = Barn- och utbildningsnämnden 

FBAB= Flens Bostads AB 

FKAB= Flens Kommunfastigheter AB 

FVAAB= Flen Vatten och Avfall AB 

KS = Kommunstyrelsen  

SBN= Samhällsbyggnadsnämnden    

http://www.miljomal.se/
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Prioriterade mål 
I uppdraget ingick att utifrån de nationella målen prioritera målområden som är särskilt viktiga för 

kommunen och där kommunen har en påverkansmöjlighet.  De 16 nationella miljömålen har 

analyserats utifrån situationen nationellt, situationen i Flens kommun i de fall det är känt och hur 

kommunen kan påverka genom sina olika roller som markägare, fastighetsägare, utövare av olika 

verksamheter, samhällsplanerare, myndighet och opinionsbildare. Till detta har tillkommit två 

motioner i kommunfullmäktige, en om biologisk mångfald (mp) och en om giftfri miljö (c ). 

Resultatet har blivit att följande mål har prioriterats: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 God bebyggd miljö 

 Biologisk mångfald 

 Ekologiska livsmedel 

 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser riskerar att farligt påverka klimatet.  Utsläpp av växthusgaser (framför allt 

koldioxid, CO2) kommer från förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och torv. Fossila 

bränslen används för transporter, uppvärmning och kraftproduktion. 

Flens kommun bedriver ett energieffektiviseringsprojekt med stöd av statsbidrag under tiden 2010-

2014. Som en del av projektet har kommunen antagit en vision och övergripande mål samt mål för 

2014 och 2020. Till målen hör en handlingsplan för tiden 2010-2014. Arbetet har inriktats på att fasa 

ut oljeanvändning för uppvärmning, minska energiförbrukningen samt minska kommunens egna 

transporter. Projektet omfattar kommunen och kommunens helägda bolag. 

Projektet upphör vid utgången av 2014. Arbetet med att minska klimatpåverkan från kommunens 

verksamheter behöver dock fortsätta.  Visionen och de övergripande målen för 

energieffektiviseringsprojektet föreslås därför antas som lokala miljömål och arbetet med minskad 

klimatpåverkan fortsätta med följande mål och åtgärder för perioden 2015-2018. 

Sedan lång tid tillbaka bedriver kommunen energi- ochklimatrådgivning till enskilda och små och 

medelstora företag, med stöd av Energimyndigheten. För denna verksamhet upprättas årliga 

verksamhetsplaner.  Rådgivningen föreslås fortsätta som tidigare, förutsatt att statligt stöd kan 

erhållas. 
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MÅL FÖR 2018 

Byggnader: 

 Fjärrvärmeförbrukningen per ytenhet ska ha minskat med 10 % jämfört med 2009 

 Elförbrukningen ska ha minskat med 30 % jämfört med 2009 

 Förnyelsebar egen producerad el ska ha ökat till 15 MWh 

 Förnyelsebar egen producerad värme ska ha ökat till 15 MWh 

 Inga fossila bränslen för uppvärmning 

 När kommunen bygger nytt ska energiförbrukningen i byggnaden understiga gällande krav 

med minst 10 % 

Transporter: 

 Kommunens ägda eller leasade personbilar (upp till 7 passagerare) ska ha minskat i antal 

med 10 % jämfört med 2009. Andelen miljöbilar ska öka. Redovisas årligen. Eventuella 

volymförändringar i verksamheterna ska beaktas vid jämförelsen. 

 Antalet körda km i tjänsten ska ha minskat med 10 % med kommunens bilar och med 20 % 

med privata bilar jämfört med 2009. Eventuella volymförändringar i verksamheterna ska 

beaktas vid jämförelsen. 

 Upphandlade transporter ska vara miljöanpassade 

 Utsläppet av CO2 och förbrukning av alla slags drivmedel ska minska. Redovisas årligen 

 Elbilar används för transporter i tätort 

 Laddplatser finns för såväl kommunens fordon som för allmänheten 

Övrigt 

 Gatu- och vägbelysningens energiförbrukning har minskat från ca 1400 MWh 2009 till ca 

1200 MWh. 

 Alla beslutsfattare och medarbetare är väl insatta i klimatfrågan och arbetar aktivt för att 

uppnå målen.  

Vision: 

Genom ett ständigt och målmedvetet arbete, är Flens kommun klimatneutralt 

Övergripande mål: 

 Inga fossila bränslen för uppvärmning 

 Minskad elförbrukning 

 Minskad förbrukning av fossila drivmedel 

 Planering för låg energiförbrukning och minskat transportbehov 

 Välinformerade medarbetare (Det ska vara enkelt att vara klimatsmart) 

(Vision och mål för Flens kommuns klimat- och energiarbete, antaget av KF 2011-01-27) 
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 Alla förskolor och skolor är Grön Flagg-certifierade 

NULÄGESBESKRIVNING – KONSEKVENSER 

2013 varden totala  fjärrvärmeanvändningen (inklusive pellets) 7 %  högre än 2009 och 

elförbrukningen 7 % lägre än 2009. För närvarande finns  dock bara uppgift om om 

värmeförbrukning per ytenhet i Bostadsbolagets bygnader. Kommunen och bolagen hade 2013 

ingen egenproducerad  förnyelsebara el, medan den egenproducerade förnybara värmen  var 10 

MWh.  Oljeförbrukning för uppvärmning uppgick 2013 till 1,1 GWh vilket motsvarar ca  110 m3 

eldningsolja. Utredning pågår om hur oljan helt ska kunna fasas ut. Åtgärder behöver vidtas för att 

väsentligt minska värmeförrukningen och ytterligare minska elförbrukningen.  Solceller (för 

elproduktion) och solfångare (för värmeproduktion) behöver installeras. Den kvarvarande 

användningen av olja för uppvärmning behöver fasas ut för att ersättas med förnyelsebara 

energislag. Minskning av värmeförbrukningen bedöms kunna ske genom intrimmning av  

uppvärmnings- och ventilationsutrustning.  För minskad elförbrukning krävs förutom 

beteendeförändring  också utbyte av till exempel belysningsarmaturer.  Kostnaden för solceller (för 

elproduktion) uppskattas till ca 20 000 kronor/kW men har inga driftkostnader och en livslängd som 

innebär att det långsiktigt är lönsamt att installera. Flens Bostads AB kommer under 2014 att 

installera 10 kW.  

I det pågående energieffektiviseringsprojektet har Flens Vatten och Avfalls anläggningar (vattenverk, 

avloppsreningsverk) undantagits, då energiförbrukningen i första hand är knuten till processer. 

Driften av anläggningarna sker i det mellan Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner samägda 

bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. 

Kommunen äger samt leasar fordon. Flertalet personbilar är leasade. Dessutom ersätter kommunen 

såväl medarbetare som förtroendevalda för resor med egen bil i tjänsten.  En utredning inom det 

pågående energieffektiviseringsprojektet har visat att antalet körda km i tjänsten med kommunens 

bil eller med egen bil, är förhållandevis högt. Därför undersöks nu om det går att med bättre 

planering mm minska resandet. Ett förslag till resepolicy håller på att tas fram under 2014. Jämfört 

med 2009 hade antalet körda km i tjänsten med kommunbilar minskat med 6 % och med privata 

bilar i tjänsten var motsvarande minskning 17 %. 

2014 har kommunen ingen elbil eller laddhybridbil.  Det finns ingen laddplats för snabbladdning av 

elbilar. 

Gatu- och vägbelysningens  energiförbrukning  har minskat från ca 1400 MWh 2009 till ca 1300 

MWh 2013. Med stöd av bidraget för energieffektivisering har information om energi och klimat 

hållits för chefsgruppen (2012) samt för vaktmästare och städpersonal (2013).  Utbytestakten för 

gatu- och vägbelysningsarmaturer behöver höjas för att få ned energiförbrukningen.  Ny LED-

belysningär dyrare än konventionell belsyning, men  innebär väsentligt minskad elförbrukning och 

längre livslängd, vilket på sikt minskar kostnaderna. Fortsatt utbildning av personal och 

förtroendevalda är angeläget. 
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Solfångare, Slottsängen, Flen 

HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Fjärrvärmeförbrukning  minskas Fortl Inom budget KS FKAB, FBAB 

Elförbrukning i byggnader minskas Fortl Kostnad för ny 
belysning mm 

” 

Installation av solceller 2015-2018 20 000 kr/kW ” 

Installation av solfångare 2015-2018 ? ” 

Konvertera från olja till förnybar 2015-2018 Behöver utredas ” 

Resepolicy-riktlinjer 2014 Inom budget KS 

Elbilar alt elhybridbilar anskaffas 
Inköp alt leasing 

2015-2018 Inköp 3-500 000 kr KS 

Laddplatser installeras 2015-2018 200-250 tkr/st SBN 

Utbyte gatu-vägbelysning Fortl Delvis inom budget SBN 

Utbildning av personal mfl Fortl Ej inom budget KS 

Ta fram en plan för Grön IT 2015 Inom budget KS 

 

Giftfri miljö 

Ett mycket stort antal kemiska ämnen ingår i kemiska produkter. Ännu fler ingår i varor. I några fall 

känner vi till de kemiska ämnenas farlighet, i andra fall är kunskapen bristfällig.  Kunskapen är också 

bristfällig om kombinationseffekten av olika ämnen.  Det finns dessutom ett stort antal förorenade 
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områden i mark och i bottensediment i sjöar och vattendrag.  Inom miljöområdet arbetar man efter 

tre principer, försiktighetsprincipen, substitutionsprincipen och principen om att förorenaren 

betalar. Det innebär att man avstår från att använda ämnen eller metoder som man är osäker om 

effekterna av, att farliga ämnen eller metoder byts ut mot mindre farliga eller helst ofarliga och att 

den som orsakar en skada eller förorening bekostar att den avhjälps.  

Kommunen har i sina olika roller möjlighet att bidra till en giftfri miljö. Årligen köper kommunen 

stora mängder varor men också tjänster. Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan kommunen 

minska spridningen av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.  Kommunen förvaltar byggnader 

och mark, bygger om och ibland nytt. Med miljöanpassning av förvaltning och byggande kan 

kommunen minska såväl klimatpåverkan som påverkan på hälsa och miljö. Kommunen har också 

ansvar för att de egna verksamheterna bedrivs på ett miljöriktigt sätt men har också ansvaret för 

den lokala tillsynen. Slutligen har kommunen ansvar för fysisk planering såsom översiktsplaner, 

detaljplaner mm.  Vid utarbetande av planer är det mycket viktigt att i ett tidigt skede beakta 

eventuella föroreningar eller risk för föroreningar.  

 

MÅL FÖR 2018 

Alla nedlagda kommunala deponier ska vara inventerade och riskklassade. 

Upphandling sker med miljöhänsyn 

 

MÅL FÖR 2018 

 Alla nedlagda kommunala deponier ska vara inventerade, riskklassade och behovet av 

sanering eller andra åtgärder är utredda.  

 Förorenade områden i riskklass 1 ska vara ansvarsutredda och behovet av åtgärder 

bedömda 

 Förstudie ska ha inletts för förorenade områden i riskklass 2. 

 Förorenade områden i branschklass 2 ska vara riskklassade och ansvarsutredda. 

 Vid planläggning av mark- eller vattenområde är föroreningssituationen utredd och vid 

behöv åtgärdad 

 Kommunens förskolor och skolor ska vara inventerade och vid behov sanerade från varor 

och produkter som kan innebära hälsofara. 

 Upphandling sker med miljöhänsyn för att minska risken för skador på hälsa eller miljö. 

 Vid ny- eller ombyggnad av kommunens och de kommunala boalgens byggnader ska 

eftersträvas att de är miljövänliga och hälsosamma. Nybyggnader och större ombyggnader 

ska vara certifierade. 

NULÄGESBESKRIVNING - KONSEKVENSER 

I avfallsplanen har identifierats 22 st kommunala deponier tagna ur bruk.  Totalt har drygt 200 

misstänkt förorenade områden identifierats. Länsstyrelsen har inventerat ett antal objekt i 

Övergripande mål 

 Förorenade områden ska vara inventerade och vid behov, sanerade eller på annat 

sätt åtgärdade. 

 Kemiska ämnen ska inte skada människors hälsa eller miljön. 
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branschklass 1 och 2. Kommunen har genomfört ett mindre antal  utredningar, främst i samband 

med exploateringar.  I april 2014 är fördelningen av objekt följande: 

Riskklass 1  2 

Riskklass 2  18 (ursprungligen 21, men 3 objekt åtgärdade) 

Riskklass 3  13 

Riskklass 4  7 

Branschklass 1  0 

Branschklass 2  48 

Branschklass 3  92 

Branschklass 4  23 

Det är angeläget att åtminstone objekt i riskklass 1 och 2 samt branschklass 2 utreds vidare snarast. 

Utredning görs för att bedöma förekomst av föroreningar (mängd och art), spridningsrisk samt 

behov av åtgärder. 

 

”Rena Bruket”  Hälleforsnäs. Inkapsling av Tjärtippen, 2004.  

HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Ta fram en plan för inventering och 
riskklassning av nedlagda kom-
munala deponier (Avfallsplanens 
åtgärdsprogram) 

2014 Ja KS 

Inventera och riskklassa nedlagda 
kommunala deponier enligt MIFO 
1 (Avfallsplanens åtgärdsprogram) 

2015-2016 Nej KS 

Genomföra MIFO 2-utredning av 
de nedlagda kommunala deponier 
som vid MIFO 1-utredning 
bedömts behöva utredas 
ytterligare (Avfallsplanens 
åtgärdsprogram) 

2017 Nej KS 

Utreda behovet av åtgärder som 
tex sanering beträffande nedlagda 

2018 Nej KS 
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kommunala deponier  

Ta fram en plan för inventering, 
riskklassning och ansvarsutredning 
för misstänkt förorenade områden 
där verksamheten upphört 

2014 Ja SBN 

Genomföra inventeringar, 
ansvarsutredningar med mera 
enligt plan 

2015-2018 Nej SBN 

Anta policy för hantering av 
förorenade områden vid 
planläggning 

2015 Ja SBN 

Anta en upphandlingspolicy samt 
riktlinjer för upphandling med 
miljöhänsyn 

2014 Ja KS 

Genomföra projektet Giftfri 
förskola enligt länsstyrelsens 
åtgärdsprogram 

2015 Ja SBN och 
BUN 

PCB-inventering och sanering av 
fastigheter 

2016 ? KS, FBAB, FKAB 

Förklaringar:   

Deponi = ungefär soptipp.  

MIFO = metod för inventering mm av förorenade områden.  

Riskklass = risbedömning efter inventering. 

Branschklass = riskbedömning typiskt sett utifrån bransch. Ej inventerade. 

Ansvarsutredning = utredning om ansvaret för utredning och åtgärder gällande en förorening 

PCB = Polyklorerade bifenyler, miljö- och hälsofarlig industrikemikalie förbjuden att nyanvända 

sedan 1978. Kan finnas i fogmassor i byggnader. 

Ingen övergödning 

 

Fosfor och kväve är näringsämnen som  i för höga halter orsakar övergödning av sjöar, vattendrag 

och mark. Nedfall från luften, utläckage från jord- och skogsbruksmark och utsläpp av avloppsvatten 

är några viktiga bidragande orsaker till övergödningen.   

Övergödningen kan orsaka kraftig algblomning, bortträngning av arter och syrefattiga bottnar.  

Genom tillsyn och prövning arbetar kommunen med att minska utsläppen från små 

avloppsanläggningar och anläggningar för djurhållning. Kommunens VA-bolag äger och driver de 

kommunala avloppsreningsverken och ledningsnäten. Med hög  reningsgrad och täta ledningar kan 

utsläppen av näringsämnen begränsas. Med  utvidgat arbetet med åtgärder för ett uthålligt jord- och 

skogsbruk kan övergödningen från dessa marker begränsas. 

 

 

 

 

Övergripande mål: 

I Flens kommun ska fosfor- och kväveutsläppen vara så låga att förutsättningarna för biologisk 

mångfald, människors hälsa samt möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten inte 

påverkas negativt (Miljöprogram 2005) 
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MÅL FÖR 2018 

Den fysiska planeringen, ärendeprövning och miljötillsyn har utvecklats så att 

miljökvalitetsnormerna uppnås 

En VA-plan har antagits 

De kommunala reningsverken uppfyller högt ställda krav på rening av övergödande ämnen (fosfor 

och kväve) 

Utbytestakten för avloppsledningsnätet har ökat jämfört med 2013 

En saneringsplan för avloppsledningsnätet har påbörjats.   

Utvecklad samverkan med näringen och länsstyrelsen för att med frivilliga åtgärder minska 

näringsläckaget från jord- och skogsbruksmark och därmed bidra till uthålligt jord- och skogsbruk. 

NULÄGESBESKRIVNING - KONSEKVENSER 

Vattenmyndigheten har klassat sjöar och vattendrag  i kommunen. En sjö (Östra Magsjön) och 4 

vattendrag har bedömts ha god ekologisk status, 10 sjöar och 17 vattendrag har bedömts ha måttlig 

ekologisk status, 7 sjöar och ett vattendrag har bedömts ha otillfredsställande ekologisk status samt 

en sjö (Eklången) har bedömts ha dålig ekologisk status. Statusklassningen grundas oftast på 

övergödning. 

En vattenplan, det vill säga en fördjupning av översiktsplanens beskrivning av vattenanvändning, 

saknas idag. En sådan plan ger vägledning till detaljplanering, prövning, tillsyn. Enligt gällande 

översiktsplan från 2007, ska en vattenplan tas fram. 

Tillsammans med Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms och Vingåkers kommuner pågår 

arbete med att ta fram en VA-plan. En sådan plan ska visa var och när kommunalt vatten och avlopp 

ska dras fram till kommunens olika delar, vilka andra lösningar än kommunalt VA som kan vara 

aktuella och var VA-försörjningen bör ske med enskilda anläggningar. Planen ska också ge vägledning 

om vilka reningskrav som kan vara aktuella inom olika områden. 

De kommunala avloppsreningsverken behöver rustas upp för att klara högt ställda krav på rening 

och för att kunna ta emot avlopp från nya verksamhetsområden. 

Förnyelsetakten i avloppsledningsnätet är idag ca 200 år. VA-bolagets strävar efter att på sikt nå en 

förnyelsetakt på 100 år. 

Enligt Naturvårdsverkets rapport 5364 om fosforutsläpp  till vatten i Sverige, härrörde 45 % av 

tillförseln 2000 från jordbruksmark och 2% från  skogsmark.  Detta kan jämföras med tillförseln från 

reningsverk, 16 %, från enskilda avlopp 20 % och från industri 12 % vid samma tid. Åtgärder i 

jordbruket är därför av stor betydelse för minskade utsläpp av gödningsämnen.  
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HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Ta fram en vattenplan (fördjupning 
av översiktsplanen) 

2015-2016  KS 

Anta en VA-plan 2015 Ja KS 

Inleda arbetet med undersökning 
och sanering av ledningsnätet 

2015-2018  FVAAB 

Tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar  och 
reningsverk utifrån avrinning till 
vattenförekomsternas 
miljökvalitetsnormer 

Fortl Inom budget SBN 

Informationsmöte om möjliga 
kretsloppslösningar för avlopp 

2015  SBN 

Undersöka förutsättningarna för 
samverkan med näring och 
länsstyrelse vad gäller frivilliga 
åtagande för att minska 
näringsläckage 

2015 Inom budget SBN 

Informationsmöte till markägare 
om våtmarker, gödsling och 
skyddszoner till sjöar och 
vattendrag 

2015 Inom budget SBN 

 

Levande sjöar och vattendrag 

Flens kommun är ovanligt rik på sjöar och vattendrag. Ett rikt växt- och djurliv är knutna till sjöarna 

och vattendragen.  I Båven finns till exempel fisken mal. Båven är också hemvist för bland annat lom 

och fiskgjuse. Inte bara djur och växter uppskattar sjöarna och vattendragen. De är en stor tillgång 

för människorna, för rekreation och friluftsliv som till exempel bad och fiske.  Sjöarna kan också vara 

viktiga för vår dricksvattenförsörjning.  

Många av sjöarna och vattendragen är dock påverkade av övergödning. Vattensystemen är ofta 

reglerade vilket kan medföra vandringshinder för fisk. 

Tillgång till stränder är värdefullt för växt- och djurlivet men också för rekreation och friluftsliv. Kring 

sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100 meter ut i vattnet och upp på land. 

Länsstyrelsen har beslutat om utökat strandskydd till 300 meter utmed stora delar av sjön Båven. 

Sjön Båven är Natura 2000-område, det vill säga ingår i EU:s nätverk av skyddad natur. Länsstyrelsen 

har beslutat om en bevarandplan för Natura 2000 området.   

 

 

 

 

Övergripande mål: 

Sjöar och vattendrag i Flens kommun ska vara av sådan kvalitet så att värdefulla natur- och 

kulturvärden i och omkring våra sjöar och vattendrag inte äventyras. (Miljöprogram 2005) 
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MÅL FÖR 2018 

Den ekologiska statursen i sjöar och vattendrag har förbättrats  

Sjöar och vattendrag är tillgängliga för rekreation och fritid 

De kommunala badplatserna har utmärkt  badvattenkvalitet 

NULÄGESBESKRIVNING - KONSEKVENSER 

Strandskyddet kring sjöar och vattendrag är generellt. Det kan helt eller delvis upphävas vid 

detaljplaneläggning av ett område. Kommunen kan också ge dispens från strandskyddet om det 

finns särskilda skäl och det kan ske utan att skada växt- och djurliv.  De särskilda skälen finns 

formulerade i Miljöbalken.  I översiktsplanen kan områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen pekas ut.  

Badvatten kontrolleras och klassificeras enligt ett EU:direktiv och badvattenförordningen. Badplatser 

med stort antal badande kontrolleras något mer än mindre badplatser. De större baden kallas ”EU-

bad”. I Flens kommun har Hosjöbadet, Orrestaöbadet och Sparreholmsbadet klassats som EU:bad. 

Badvattenkvaliteten i samtliga kommunala bad har klassats som utmärkt (högsta kvalitet).  

Resultatet av kontrollerna publiceras på www.badplatsen.se, som administreras av 

Folkhälsomyndigheten. Kontroll och inrapportering utförs av kommunen. 

 

Hosjöbadet, Malmköping 

 

 

http://www.badplatsen.se/
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HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Ta fram en vattenplan (fördjupning 
av översiktsplanen) 

2015-2016 Ja KS 

Kontroll och inrapportering av 
badvattenkvalitet 

Fortl Ja SBN 

 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet är viktigt för dricksvattenförsörjningen. Grundvattnet måste därför skyddas mot 

föroreningar och för höga uttag.  Grundvattnet påverkar också ytvattnet, i sjöar och vattendrag, och 

därmed växt- och djurlivet.  

Grundvattentillgången kan skyddas genom att inrätta skyddsområden och skyddsföreskrifter men 

också genom att undvika exploatering i grundvattenförande lager och sänkning av grundvattennivån 

genom hårdgöring av ytor och dränering. 

 

 

 

MÅL FÖR 2018 

Grundvattentillgångarna har skyddats för att  uppnå en säker dricksvattenförsörjning. 

Samtliga kommunala grundvattentäkter har aktuella skyddsområden och skyddsföreskrifter. 

NULÄGESBESKRIVNING - KONSEKVENSER 

Vattenmyndigheten har identifierat 23 grundvattenförekomster i kommunen. Samtliga har bedömts 

ha god kemisk och kvantitativ status. Tre av de fyra kommunala vattentäkterna är grundvattentäkt 

(Malmköping, Bettna, Vadsbro). Samtliga har skyddsområde och skyddsföreskrifter men såväl 

omnrådesavgränsning som föreskrifter är i behov av revidering. Flens Vatten och Avfall AB har därför 

fått i uppdrag av kommunen att ta fram aktuella skyddsområden och skyddsföreskrifter. 

 

HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Ta fram en vattenplan(fördjupning 
av översiktsplanen) där bland 
annat skyddsvärda 
grundvattentillgångar identifierats 

2015-2016 Ja KS 

Samtliga kommunala grundvatten-
täkter ska ha aktuella skydds-

2015-2018 VA-taxa KS 

Övergripande mål: 

Grundvattnets kvalitet och kvantitet får inte påverkas så att förutsättningarna för 

dricksvattenförsörjningen samt livsmiljön för växter och djur i våra sjöar och vattendrag 

försämras (Miljöprogram 2005) 
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områden och skyddsföreskrifter  
(Uppdrag till Flens Vatten och 
Avfall AB) 

 

God bebyggd miljö 

Människan påverkar och påverkas av den bebyggda miljön. Med expanderande bebyggelse följer 

påverkan på klimat, miljö och naturresurser.  Därför är en hållbar bebyggelseutveckling  viktig. 

 

 

 

 

 

 

MÅL FÖR 2018 

Översiktsplanen är aktuell och behovet av fördjupningar är klarlagt. Flertalet fördjupningar är 

aktuella 

Hållbar 
samhällsplanering 

Hållbar 
bebyggelsestruktur 

Infrastruktur 

Natur & 
grönområden 

Kulturvärden i 
bebyggd miljö 

God bebyggd miljö 

Hälsa & säkerhet 

Hållbar 
avfallshantering 

Hushållning med 
energi och 

naturresurser 

Kollektivtrafik gång 
& cykel 

Övergripande mål: 

I Flens kommun ska den bebyggda miljön utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
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Revidering av detaljplaner har påbörjats 

Tillgång till bredband är god i hela kommunen 

Tillgången till gång- och cykelbanor har ökat 

Bra tillgänglighet för alla till natur och sjöar för rekreation och fritid 

Trafik- och boendemiljöer ska uppfattas som trygga 

Värdefulla kulturmiljöer är skyddade i detaljplan eller liknande 

Värdefull jordbruksmark  är skyddad från exploatering  

Avfallsmängderna har minskat och återanvändning och återvinning ökat 

 

NULÄGESBESKRIVNING - KONSEKVENSER 

2007 års översiktsplan har bedömts vara delvis inaktuell och ett uppdrag har lämnats att 2015 inleda 

revidering av planen. En reviderad plan bedöms kunna antas i slutet av planperioden.  Fördjupningen 

av översiktsplanen för Båvenområdet har bedömts vara inaktuell. Planen berör även Gnesta och 

Nyköpings kommuner, varför frågan om Båvenområdets framtida planstatus behöver behöver löss 

efter diskussion mellan de tre berörda kommunerna.  Arbete pågår med fördjupning av 

översiktsplanen för Flens stad. Fördjupningar behöver göras även för Malmköping och Sparreholm. 

Detaljplaner, som reglerar användning och byggrätt med mera, finns i stort antal framför allt i 

kommunens tätorter och fritidshusområden.   

HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Hållbar samhällsplanering    

Anta en reviderad 
kommuntäckande översiktsplan 

2018 Nej, extra resurser 
krävs 

KS 

Arbeta fram fördjupade 
översiktplaner för kommunens 
tätorter 

2015-2018 Ja KS 
 

Inventera behov av revidering av 
detaljplaner 

2017 Nej SBN 

Hållbar bebyggelseplanering    

Arbeta fram ett 
gestaltningsprogram 

2018 Nej SBN 

Infrastruktur (gata/väg, 
ledningsnät, järnväg mm) 

   

Utbyggnad av bredband 2015-2018 Nej KS 

Anta en dagvattenpolicy 2015 ? KS 

Uppdra till Flens Vatten och Avfall 
AB att utreda frågan om 

2015-2018  KS 
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reservvattentäkt 

Kollektivtrafik, gång och cykel    

Ta fram en plan för gång- och 
cykelbanor i tätorterna 

? Nej KS 

Plan för gång- och cykelbanor 
utanför tätorterna 

? Nej KS 

Utbyggnad av gång- och 
cykelbanenätet med i genomsnitt 
500 m per år 

2015-2018 ? SBN 

Natur och grönområden    

Inleda arbetet med en 
grönstrukturplan 

2018 Nej KS 

Kulturvärden i bebyggd miljö    

Inleda arbetet med ett 
kulturmiljöprogram 

2018 Nej KS 

Anta detaljplan till skydd för 
värdefull bebyggelse i centrala 
Malmköping 

2016 Ja SBN 

God vardagsmiljö    

Genomföra hastighetssättning 
genom ”Rätt fart i staden” 

2015 Ja SBN 

Revidera tillgänglighetsplan 2016 Nej  

Hälsa och säkerhet    

Inventera radonförekomsten i 
boenden och verksamhetslokaler 

2016 ? KS, FBAB, FKAB 

Hushållning med energi och 
naturresurser 

   

Jordbruksmarken ges skydd i ÖP 2015-2018  KS 

Hållbar avfallshantering    

Ta fram en ny avfallsplan (i 
samarbete med Sörmland Vatten 
och Avfall AB samt Katrineholms 
och Vingåkers kommuner) 

2017 Nej KS 

Införa källsortering av avfall i 
samtliga kommunala verksamheter 
(Avfallsplanens åtgärdsprogram) 

2014-2017  KS, FKAB 

 

Biologisk mångfald  

Biologisk mångfald är gener, arter och deras samverkan. Biologisk mångfald är avgörande för 

ekosystemtjänster och vad de gör till nytta för ekosystemen som att rena vatten och luft, binda 

jorden och pollinera våra grödor. Biologisk mångfald främjar folkhälsan genom att många natur- och 

kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och friluftsliv. (Miljömålsportalen) 

Många växter och djur är hotade. Orsaken kan till exempel vara ändrade brukningsmetoder, 

exploatering, jakt eller föroreningar i mark, vatten eller luft.  

Kommunen kan i egenskap av planerare av den fysiska miljön, verka för skydd av värdefull natur. 

Genom att bruka sitt markinnehav på ett för naturvården varsamt sätt, kan kommunen värna den 

biologiska mångfalden. 
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I Flens kommun finns flera så kallade rödlistade arter, det vill säga arter som är hotade eller sårbara. 

Exempel på sådana arter är utter, mal, trumgräshoppa, läderbagge, finnögontröst, och bombmurkla.  

En del av dessa arter övervakas av länsstyrelsen med flera myndigheter för att se hur de fortlever. 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL FÖR 2018 

Den tätortsnära naturen har ökat skydd.  

Tillgängligheten till den tätortsnära naturen har ökat 

Kunskapen om naturvärdena i det egna markinnehavet är god. 

Den kommunala organisationens kunskap om hotade arters livsbetingelser har ökat.  

Informationen om naturvärden i Flens kommun är aktuell  

NULÄGESBESKRIVNING-KONSEKVENSER 

Arbete har inletts med att bilda tre kommunala naturreservat bestående av tätortsnära natur på 

kommunal mark. Detta arbete behöver slutföras. Tillgången till tätortsnära natur kan förbättras 

genom anläggande av promenader/naturstigar samt information till allmänheten.  Kommunen är en 

stor markägare, framför allt av skogsmark.  Genom naturvårdsinriktat skogsbruk,  kan den biologiska 

mångfalden gynnas.  Kommunen saknar kommunbiolog/kommunekolog. Därför behöver den 

kommunala organisationen ha god kunskap om hotade arters livsbetingelser med mera, för att 

kunna ta hänsyn vid fysisk planering och bruket av den egna marken. 

 

Övergripande mål 

I Flens kommun ska den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 

och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 

genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd 

 



20 
 

 

Bombmurkla    Foto: Ursula Zinko 

HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Inrätta tre kommunala 
naturreservat 

2015-2018 Nej KS 

Anlägga promenad-
/vandringsleder i anslutning till 
tätorterna 

2015-2018 Nej SBN 

Inventering av naturvärden i 
kommunens mark 

2017 Nej KS 

Grön skogsbruksplan för den egna 
skogen 

2014 Ja KS 

Utbildning av berörd personal  Fortl Nej  

Följa utvecklingen för läderbagge, 
mal och bombmurkla 

Fortl Nej  

Kalkning av försurade sjöar Fortl Ja SBN 

Revidera naturvårdsprogrammet 2016 Nej  

Ekologiska och närproducerade livsmedel 

Kommunen serverar ett stort antal måltider i förskolor, skolor och särkilda boenden. Genom att 

köpa och servera ekologisk mat, bidrar man dels till att minska miljöpåverkan från 
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livsmedelsframställning och dels till att minska risken för spridning av bekämpningsmedelsrester 

med mera via livsmedel. 

 

 

 

MÅL FÖR 2018 

MÅL FÖR 2018 

Andelen ekologiska och/eller närpoducerade livsmedel ska 2018 i kommunens verksamheter vara 

minst 40 % 

NULÄGESBESKRIVNING - KONSEKVENSER 

2013 var andelen ekologiska livsmedel  4 %. Det är en förhållandevis låg andel, varför 

Kommunfullmäktige i 2013 års strategiska plan antog målsättningen att andelen ska öka till 15 % 

2014 och 30 % 2016. Genom framför allt nya upphandlingsavtal bedöms andelen kunna öka 

väsentligt.  

HANDLINGSPLAN 2015-2018 

Åtgärd Tidpunkt Inom budget/ 
verksamhet? Kostnad 

Ansvarig nämnd 

Öka andelen ekologiska livsmedel 
till 15 % (Strategisk plan 2013-
2016) 

2014  BUN 

Öka andelen ekologiska livsmedel 
till 30 % (Strategisk plan 2013-
2016) 

2016  BUN 

Anta en ny kostpolicy för 
kommunens verksamheter 

2015  BUN 

 

 

 

Övergripande mål 

Flens kommuns verksamheter serverar en hög andel ekologiska och/eller närproducerade 

livsmedel för att gynna en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap.  Vi ställer krav på ett gott 

djurskydd och strävar efter  minskade transporter. 

 


