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Om miljöredovisning 2016

Miljöredovisningen lyfter utvecklingen av Flens kommuns miljöarbete kring några prioriterade 
målområden. Fokus ligger på det interna miljöarbetet och utgångspunkten är lokala miljömål 
och handlingsplan för åren 2015-2018. 
 
Vilka miljömål som kan uppnås inför 2018 har bedömts. Totalt är cirka 18 av 49 mål uppfyllda 
eller sannolikt uppfyllda 2018. För övriga mål är det svårt att ge en prognos eftersom karak-
tären på målen varierar - för vissa mål kan en punktinsats räcka för att nå ett mål, medan det 
för andra mål krävs ett mer långsiktigt arbete. 
 
Flens kommun verkar för att fastställda lokala miljömål uppnås
Flens kommun har klättrat från 132:e plats 2015 till 73:e plats 2016 i tidningen Aktuell Håll-
barhets ranking, där 290 kommuner årligen miljögranskas. En förutsättning för framgång är 
att miljöarbetet bedrivs på ett strategiskt och systematiskt sätt, och därför har arbetet 2016 
inriktats på att fortsätta förankringen av miljömålen i kommunkoncernen. 
 
Utbildning för medarbetare
Flens kommun har påbörjat en utbildningsinsats för medarbetarna i kommunkoncernen, för att 
ytterligare förankra, skapa delaktighet och kunskap kring de lokala miljömålen. 



Urval av miljösatsningar 2016  

• Publik laddstation för elbilar
• Beslutat om deltagande i projektet “Fossilfria 

och effektiva transporter i östra Mellansverige”
• Påbörjat arbete med handlingsplan för giftfri 

miljö i förskolor
• Påbörjat revidering av skyddsområden och 

skyddsföreskrifter för vattenverken i Malmkö-
ping, Bettna och Vadsbro

• Infört sortering av matavfall i gröna påsen - 
som går till biogasanläggning

• Gång- och cykelvägar ca 4 km
• Fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen
• Medsökande i sportfiskarnas projekt ”Malen – 

Sörmlands jätte” 
• Nytt mål på måltidsservice om 50 procent ekolo-

giska livsmedel år 2020



Prioriterade målområden för Flens kommun
 

Begränsad klimatpåverkan

• Flens Bostads AB (FBAB) har fasat ut den sista installerade oljeanvändningen i sina fast-
igheter. FBAB har också minskat sin fjärrvärmeförbrukning och elförbrukning och är nära 
att nå målen inför 2018. 

• Utbyte av gatubelysning till LED-armatur sker fortlöpande för att sänka energiförbruk-
ningen.  

• FBAB har satt upp solcellsanläggningar på vissa hyreshus och den egenproducerade 
mängden el var 28 MWh vid utgången av 2016, vilket innebär att målet om 15 MWh 2018 
är uppnått.

• En laddstation för snabbladdning av elbilar har placerats på parkeringen intill Sveaparken 
på Vasagatan och är tillgänglig för allmänheten. 



Vårt vatten

• För att skydda vattentäkterna mot föroreningar och långsiktigt säkra tillgången på rent 
dricksvatten, har en revidering av skyddsområden och skyddsföreskrifter för vattenverken 
i Malmköping, Bettna och Vadsbro påbörjats. 

• Miljökontoret har fortsatt  arbetet med att följa upp de avlopp som inventerades på 
1990-talet, för att långsiktigt komma till bukt med bristfälliga avlopp. 

• Bra badvattenkvalité på de kommunala badplatserna, vilket bekräftas av de regelbunda 
provtagningarna sommaren 2016. 

Giftfria miljöer för barn och unga

• “Grön Flagg” - hållbar utveckling för barn och unga . Alla kommunala förskolor har 
anmält sig till “Grön flagg” och arbetet har påbörjats under 2016. Arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för giftfri miljö i förskolorna är påbörjat och kommer att fortsätta 
2017. Enstaka förskolor har redan inventerats.



God bebyggd miljö

• Arbetet med den kommuntäckande översikts-
planen har fortsatt under året. Den nya över-
siktsplanen väntas klar 2018 och ska bidra 
till en bra helhet och en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering. 

• Utbyggnad av bredband pågår som planerat. 
På kommunens hemsida kan du läsa mer om 
när olika områden byggs ut.

• För drygt ett år sedan införde Sörmland Vat-
ten ett nytt insamlingssystem med sortering 
av matavfall i gröna påsen för alla hushåll 
och verksamheter i Flens, Katrineholms och 
Vingåkers kommuner. Det har gått mycket bra och nämnda kommuner är med bland de tio 
kommuner i Sverige som är bäst på att sortera ut matavfall som blir biogas och biogöd-
sel. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen har byggt cirka 4 km gång- och cykelbanor under 2016, 
bland annat i Malmköping, Hälleforsnäs, och ut mot Flens golfklubb. Detta har gjorts för 
att bidra till god bebyggd miljö, ökad trygghet och tillgänglighet för kommuninvånarna. 
Insatserna har potential att minska klimatpåverkan om fler väljer gång eller cykel som 
alternativ till andra transportmedel.



Biologisk mångfald

• Kalkning av försurade sjöar har utförts enligt den plan som finns för länet, och förhindrar 
att känsliga vattenlevande växter och djur slås ut. 

• Sportfiskarna har tillsammans med Nyköpings-, Flens-, Katrineholm och Gnesta kommun 
påbörjat projektet ”Malen – Sörmlands jätte”. Målet är att arbeta för att det hotade 
beståndet av fiskarten mal åter ska finnas i livskraftiga bestånd i Nyköpingsåns vatten-
system. Malen finns i tre områden i Sverige, där Nyköpingsåns vattensystem är ett av 
områdena.

Ekologiska och närproducerade livsmedel

• Flens kommun serverar ett stort antal måltider varje dag, och genom inköp av ekologis-
ka produkter bidrar vi till miljömålen. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens mål-
tidsverksamhet uppgick 2016 till 34 procent, målet inför 2018 är 40 procent. 
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