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Bakgrund och planuppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-27 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att inleda arbetet med en ny detaljplan för området Orrestaö, fastigheterna 

Orrestaö 2:7 och 2:8. Samhällsbyggnadsnämnden fick resurser i Strategisk plan 2016-2019 

med budget 2016 för att utveckla området Orrestaö. För att uppnå detta måste en detaljplan 

tillkomma, då området ej är detaljplanelagt sedan tidigare. 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att säkerställa delar av Orrestaö som fritid- och campingområde och 

reglera mark- och vattenanvändningen i området. Vidare ska detaljplanen klargöra vilka 

bestämmelser som gäller för koloniområdet och kartlägga placering och storlek på nytt café- 

och servicehus. Ytterligare ska planen utöka antalet parkering- och campingplatser i området 

samt säkerställa en gångväg runt halvön. 

 

Plandata 
Planområdets läge och areal 

Planområdet består till störst del av en halvö och är beläget i den nordvästra delen av Flens 

stad, drygt 3 kilometer norr om centrala Flen. Området avgränsas av Orresta 2:15 

(Volvogården) i sydväst och strandlinjen mot Orrhammaren i de andra riktningarna. 

Planområdet har en areal på ca 186 600 m², varav ca 78 400 m² är vattenområde. 

Markägarförhållanden 

Fastigheterna Orresta 2:7 och 2:8 ägs av Flens kommun. Fastigheten Orresta 2,4, 2:5 och 2:6 

ägs av privata fastighetsägare. Inom Orresta 2:7 finns 73 kolonistugor som ägs av 

arrendatorer.  

 

Fastigheterna 2:4, 2:5 och 2:6 inkluderades i detaljplanearbetet då de angränsar till 

planområdet och ingen av fastigheterna är detaljplanelagda. 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan 

Gällande översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla, antagen av Kommunfullmäktige 

(KF) beslut 2018-09-27 § 121, tar ställning till att utveckla besöksnäringen genom att ta till 

vara och utveckla områden som är viktiga för turismen. Platser vid sjöar lyfts fram som 

viktiga och anses ge de grundläggande förutsättningarna som krävs för ökad turism i 

kommunen.  

Planförslaget stämmer väl överens med Fördjupad översiktsplan Flen Staden mellan sjöarna 

(FÖP Flen), antagen av KF beslut 2014-12-11 § 141. I FÖP Flen redovisas Orrestaö som fritid-, 

idrott- och koloniområde. Det rekommenderas att en detaljplan ska upprättas för området i 
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syfte att fastslå mark- och vattenanvändning samt reglera byggrätten i koloniområdet. 

Dessutom förordas det att säkerställa en gångväg runt halvön. Detta kan härledas till tidigare 

ställningstagande i samma dokument, nämligen att förbättra stadens kontakt med 

omkringliggande sjöar.  

Riksintressen 

Järnvägslinjen Sala-Oxelösund (TGOJ-banan), som är av riksintresse för kommunikationer, 

ligger mellan 200-400 meter från planområdets markgräns och 150-200 meter från områdets 

yttersta gräns i vattnet.  

Strandskydd 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet gäller vid alla kuster, 
sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet gäller generellt 100 meter från 
strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljöer. 
 
Inom ett strandskyddat område får nya byggnader inte tillkomma. Det är inte heller tillåtet 
att ändra existerande byggnaders användning om det hindrar allmänheten från att vistas i 
området. Anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta med mera är ej tillåtet inom 
strandskyddat område. Kommunen kan i detaljplan upphäva strandskyddet.  
 

Orrestaö är sedan tidigare inte detaljplanelagt och omfattas därmed av det generella 

strandskyddet på 100 meter. Området har dock varit ianspråktaget av bebyggelse sedan 

åtminstone 1950-talet. Strandskyddet tillkom 1952 och blev en en del av miljöbalken 1999. 

 

Strandområdet runt Orrestaö är utlagd som urban strandzon i FÖP Flen. Detta betyder att 

strandområdet, utöver att tillmötesgå strandskyddet, främst ska användas för allmänna 

bryggor och andra anläggningar kopplade till friluftslivet. 

 

 
Randigt område markerar omfång av strandskydd inom planområdet. 
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Detaljplaner 

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Området angränsar till detaljplanerna Orresta 

2:20 m.m. (FL 219), laga kraft 2002-11-07, och Skiringe 1:21 m.fl. (FL 153), laga kraft 

1988-01-21. 

Miljöbedömning 

Verksamheter inom området bedöms inte på något sätt medföra ökade risker för utsläpp, 

olyckor eller ge upphov till farliga restprodukter. Vidare kommer genomförandet av 

detaljplanen inte ge upphov till omfattande nybebyggelse utan främst ska pågående 

markanvändning fastslås. 

 

Anläggning av gångväg anses inte medföra betydande påverkan på växt- och djurlivet inom 

planområdet. Rekommendationer från naturinventering vägleder anläggning av gångvägen. 

Gångvägen i planområdets norra del ska anläggas på redan upptrampade stigar. På sträckan i 

öst, mellan koloniområdet och strandkanten, är området sedan tidigare taget i anspråk vilket 

innebär att gångvägen inte förändrar det existerande naturlivet eller påverkar 

strandskyddet.  

 

I behovsbedömningen föreslås att en geoteknisk utredning ska genomföras. Detaljplanen ska 

dock inte medge någon större byggrätt, därmed bedöms det inte vara nödvändigt med en 

särskild geoteknisk utredning för planområdet. Genomförandet av detaljplanen kommer inte 

heller medföra omfattande hårdgjorda ytor vilket således också utesluter en 

dagvattenutredning som förespråkas i behovsbedömningen.  

 

Behovsbedömningen föreslår även en bullerutredning då fastigheten Orresta 2:5 ska 

användas till bostäder enligt planförslaget. Planavdelningen bedömer att bullernivåer är så 

pass låga inom fastigheten att det inte är försvarbart att genomföra en särskild 

bullerutredning. Ändamålet inom fastigheten Orresta 2:7 kommer inte vara bostäder och 

klarar således nuvarande riktvärden för buller. 

 

Plan- och exploateringsavdelningen gör även bedömningen att riksintresse för 

kommunikation (TGOJ-banan) ej kommer att påverkas av detaljplanen. Planområdet ligger 

som närmast 130 meter från järnvägen. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående gör plan- och exploateringsavdelningen bedömningen att 

ett genomförande av ny detaljplan för Orrestaö inte medför någon betydande miljöpåverkan 

enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) 

(2010:900). En miljöbedömning enligt MKB förordningens bilaga 2 och 4 bedöms därmed 

inte vara nödvändig. 
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Befintliga förhållanden 

Natur 

● Mark och vegetation 

Mark och vegetation inom planområdet består till största del av grönytor, buskar och träd. 

Hårdgjorda ytor i planområdet består av en asfalterad parkeringsyta och väg som ansluter till 

fastlandet. Vägnätet mellan kolonilotterna består primärt av grus. Strandlinjen i väst, vid 

lekplats och badplats, består av sand. Då Orrestaö är en halvö finns vatten samt 

vassområden i samtliga riktningar förutom där området ansluts till fastlandet. 

 

● Naturvärden 

Områdets naturvärden är främst knutna till skogspartierna i norr och nordväst. 

Skogsbeståndens ålder varierar men de äldsta tallarna bedöms vara över 150 år. En mindre 

del utgörs av en ekbacke som ställvis är solexponerad med flera ekar mellan 100 och 150 år. 

Den stora förekomsten av gammal tall skapar förutsättningar för flera arter. De äldre ekarna 

kommer inom snar framtid att utveckla höga naturvärden.  

 

I naturinventeringen har ett område identifierats med högt naturvärde och utgörs av 

naturtypen barrskog med ädellövsinslag och består av gles, kuperad barrblandsskog med 

främst tall. Detta område är beläget i planområdets norra del. Även inslag av flera granar och 

ekar samt uppslag av ung ek, björk och rönn. Den rödlistade arten slåtterfibbla (nära hotad) 

har påträffats i området. Området bedöms ha ett påtagligt artvärde och påtagligt 

biotopvärde. Det betyder att det förekommer ett flertalet skyddsvärda arter i området, 

såsom svinrot, blåsippa, liljekonvalj och slåtterfibbla. 

 

Det rekommenderas att områden av högt naturvärde, klass 2 ska bevaras i syfte att gynna 

biologisk mångfald. Det är ett område som har identifierats som sådant (planområdets 

nordligaste del) och bör undantas från eventuell exploatering. 
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Rött område markerar område med högt naturvärde. 

● Geotekniska förhållanden och radon 

Området består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartgenerator i sydost av 

glacial lera med insprängda delar av morän och i nordväst av morän med insprängda delar av 

berg. Marken som ansluter till fastlandet består av kärrtorv. Lera och torv kan bli 

sättningskänsliga samt ha låga möjligheter för infiltration. 

 

Det finns inga kända risker för erosion. Planområdet ligger inte inom ett högriskområde för 

markradon. 

 

 

 

 
Jordlagren i planområdet består av postglacial lera, urberg, sandig morän och kärrtorv. Jordarter 1:25 

000-1:100 0000 © Sveriges geologiska undersökning. 
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● Kulturmiljö 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämning påträffas under 

grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt 1 kap. 5 § kulturmiljölagen 

(1988:950). 

 

Bebyggelseområde 

● Bostäder 

Inom planområdet finns det enbart bostäder inom fastigheten Orresta 2:5, i form av ett 

fritidshus.  

● Koloniområde 

Inom planområdet finns ett koloniområde som består av ungefär 90 kolonilotter varav 73 är 

bebyggda med stugor. Kolonilotterna arrenderas från Flens kommun medan stugorna ägs av 

privatpersoner. Kolonilotternas gränser är fastlagda i arrendeavtal mellan Flens kommun och 

arrendatorer. Det totala tillåtna byggrätten inom kolonilott är reglerat till 35 m2 i 
arrendeavtal. 

● Kommersiell och offentlig service 

Utöver bebyggelsen i koloniområdet finns det även ett café och två servicehus på halvön. 

Caféet fungerar som en reception för campingplatserna och servicehuset består av toaletter 

samt dusch. Caféet ligger i planområdets västra del, intill nuvarande parkering. Servicehusen 

är också belägna i planområdets västra del, mellan badplats och campingområde. Området 

inhyser 10 campingplatser, där 4 platser har tillgång till el-poster. 

 

Flens vårdcentral ligger ungefär 500 meter från planområdet. Flens centrum ligger ungefär 

3000 meter från planområdet. I centrum finns bland annat bibliotek och apotek. 

Matvarubutik finns som närmast 1500 meter från planområdet. 

● Arbetsplatser 

Det finns egentligen inga arbetsplatser utöver säsongsbaserade verksamheter i form av 

camping och café som bedrivs under sommarmånaderna. 

● Tillgänglighet 

Höjdskillnaderna inom campingområdet samt vid parkeringsplatsen är relativt små. 

Planområdets östra del, där koloniområdet är beläget, är plant utan större nivåskillnader. 

Badplatsen inom området är inte tillgänglighetsanpassat och terrängen från campingen till 

badet är brant. Det är således eftersträvansvärt att säkerställa en tillgänglighetsanpassad väg 

till badet. På grund av låga och skiftande vattennivåer kan dock inte en handikappramp 

placeras vid badet. 

 

Strandremsan i planområdets västra och norra del är relativt framkomlig med upptrampade 

stigar. Däremot har sträckan längs koloniområdet i öst och syd tagits i anspråk på olika sätt 
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vilket gör stranden mindre tillgänglig för allmänheten och även på ett sådant sätt att 

strandskyddets ena syfte, allmänhetens tillgänglighet, inte uppfylls på ett tillfredsställande 

sätt.  
 

Friytor 

● Lek och rekreation 

Inom planområdet finns goda möjligheter för lek och rekreation. Sådana 

rekreationsmöjligheter är i form av öppna grönytor för spontan aktivitet samt lek- och 

badplats. Lekplatsen består av en gungställning, en sandlåda och ett mindre lekhus. Det finns 

även en klätteranordning som hyrs av en fritidsförening i planområdets mellersta del. 

Föreningen hyr även ett förråd för förvaring som är belägen intill befintligt caféhus i 

planområdets västra del.  

● Vattenområden 

I området finns en badplats samt flertalet bryggor. Badplatsen är en allmän badplats och är 

klassad som ett EU-bad, vilket innebär särskilda kontroller på vattenkvaliteten. Badet har 

hittills enbart haft godkända nivåer vid kontroller. Bryggorna är belägna i planområdets 

norra och östra del. Den yttersta östra delen av Orrestaö har vid tillfällen av extrema 

vattennivåer varit översvämmat.  
 

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) uppnår sjön Orrhammaren en god kemisk 

ytvattenstatus, förutom bromerad difenyleter och kvicksilverföroreningar. Förekomsten har 

måttlig ekologisk status och väntas uppnå god ekologisk status år 2027. Sjön är även klassad 

som naturlig då den inte bedöms vara kraftig modifierad eller konstgjord. Inga invasiva arter 

finns noterade i Orrhammaren. Vid den allmänna badplatsen, EU-badet, mäts enbart 

bakteriehalten i vattnet och är således inget kemiskt utlåtande.  

Gator, trafik och tekniska anläggningar 

● Gatunät, gång- och cykeltrafik samt parkering 

Planområdet nås med bil från Solbacksvägen, som är den enda väganslutningen till/från 

området. Det tar ca 6 minuter med bil till Flens stads centrala kvarter. Området är anslutet 

till nätet av gång- och cykelvägar som täcker stora delar av Flens stad samt dess nät av 

huvudgator. Inom koloniområdet finns sex vägar som ansluter till huvudgatan 

Solbacksvägen. Det finns en parkeringsyta inom planområdet som avses att bli större med 

genomförandet av ny detaljplan. 

● Kollektivtrafik 

Det finns ingen kollektiv förbindelse till och från planområdet. Närmaste busshållplats ligger 

ungefär 900 meter från planområdet vid Hultvägen, som trafikeras av en stadsbuss.  

● Vatten och avlopp 

Caféet och servicehuset inom fastigheten Orresta 2:7 samt fastigheten Orresta 2:5 är 

anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet och ledningarna är delvis förlagda till 
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gatunätet. Det finns en vattenpump vid lekplatsen som under sommarhalvåret (v. 28-40) 

förser koloniområdet med dricksvatten via utkastare placerade vid huvudgatan inom 

koloniområdet. Det finns också sjövattenpumpar som förser koloniområdet med 

bevattningsvatten, som har installerats av koloniföreningen.  

Störningar 

● Buller 

Planområdets yttersta gräns ligger närmast 130 meter från TGOJ-banan och Norra 

kungsgatan (länsväg D 681) vilka medför höga bullernivåer. Små delar av fastigheten 

Orresta 2:5 ligger innanför bullerområdet i nuläget och även för prognosår 2030 i 

kommunens kartering med bullernivåer mellan 0-40 dB(A). Därmed behövs inte en 

ytterligare bullerutredning för fastigheten Orresta 2:5.  

Koloniområdet inom Orresta 2:7 ligger delvis inom det nuvarande bullerområdet, med 

högsta bullernivåer på 45 dB(A). Resterande område har bullernivåer på 40 dB(A) eller 

mindre. Enligt prognosår 2030 omges kolonilotterna 68 och 72 i planområdets östra del av 

ekvivalent bullernivåer på 50 dB(A). Resterande kolonilotter har ekvivalenta bullernivåer 

mellan 40-45 dB(A).  

För bostäder upp till 35 m2 är högst tillåten ekvivalent bullernivå 65 dB(A). I nuvarande 

lagtext finns inga tydliga riktlinjer för buller vid koloniområde. Eftersom kolonilotterna inte 

är avsedda för boende samt att byggrätten enligt arrende är 35 m² bedöms bullernivån vara 

godkänd för ändamålet.  

 

Ekvivalent bullernivå från väg och järnväg nutid respektive prognosår 2030.  

● Översvämningsrisk 

År 2011 genomförde konsultbolaget Sweco en översvämningskartering över Flens stad. Delar 

av planområdet omfattas av översvämningsrisk i ett 100-årsflöde. I utredningen 

rekommenderar konsultbolaget att i områden som hotas av ett 100-årsflöde bör det inte 

tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som garage eller uthus. 

Vid höga flöden kan tillfartsvägen till halvön översvämmas, dock anses det inte vara ett 
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problem framförallt på grund av att det inte finns permanentboenden på Orrestaö. 

Planförslaget kommer inte heller medföra permanentboende på halvön. 

 

 
 Röd ring markerar tänkt plats för servicehus. Orange färg markerar översvämningsrisk. 

Planförslag 
Allmän plats och trafik 

● Vägar 

GATA I planförslaget redovisas Solbacksvägen som gata för all trafik från fastlandet till 

campingområdet. För att möjliggöra för en ny busshållplats faställs en 15 meters svängradie 

vid nuvarande parkeringsyta där bussar kan vända. Busshållplats bör anordnas västerut, intill 

parkmark, för att underlätta trafik till och från halvön. 

P-PLATS Parkeringsplats utvidgas och planläggs intill camping- samt koloniområdet. Detta görs för att 

säkerställa och tillgodose allmän parkering inom området.  

 

● Natur och badplats 

N2 Badplatsen planläggs som “N2-badplats” vid planområdets västra del där bland annat en 

lekplats och bad är anlagt. Inom användningen ingår även omklädningsrum, kiosker, förråd 

och lekplatser. 

 

NATUR Naturområde anges för planområdets norra del, norr om campingplatsen, samt öster och 

syd om koloniområdet. Även fastigheten 2:8 anges som natur. Inom naturmark får gång- och 

cykelväg anläggas. Anläggning av gångväg ska följa rekommendationer som ges i 

naturinventeringen. De värdefulla tall- och ekmiljöer som finns inom planområdet bör 

bevaras så lång som det är möjligt. Tallar och ekar bör, i den utsträckning som det är möjligt, 

inte fällas för att anlägga gångvägen. 

g Gemensamhetsanläggning för båtuppläggning anges i planområdets sydöstra del, intill 

koloniområdet. Detta görs föra att möjliggöra uppställning av båtar under vintertid. Driften 

av anläggningen kommer kommunen att stå för.  
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● Vattenområde 

W Öppet vattenområde för delar av Orrhammaren som inte omfattas av bryggor, badplats eller 

småbåtshamn. 

 

W1 För områden med befintliga bryggor  anges användningen som vattenområde med 

specificeringen bryggor.  

 

W2 För befintlig badplats i väst anges användningen som vattenområde med specificeringen 

badplats.  

 

W3 För del i planområdets södra och östra del möjliggörs för småbåtshamn där båtplatser kan 

anordnas. 

 

Kvartersmark 

● Bostäder 

BZ För fastigheten Orresta 2:5 anges markanvändningen som bostäder samt 

verksamhetsområde, i syfte att ge ytterligare användning flexibilitet för fastighetsägare. 

e4 För fastigheten Orresta 2:5 ges en byggrätt på 150 m² per fastighet, vilket innebär en utökad 

byggrätt. Detta möjliggör också en framtida avstyckning av fastigheten. 

 

Prickmark läggs 4,5 meter från fastighetsgräns inom fastigheten i samtliga riktningar. 

 

Korsmark läggs inom fastigheten mot strandområdet i norr, öst och väst 10 meter från 

prickmark. 

 

Byggnadshöjd sätts till 6 meter, vilket möjliggör byggnad i två våningar. 

 

● Koloniområdet 

L För koloniområdet bestäms användningen som koloniområde genom (L) i plankartan. Detta 

görs för att säkerställa att området fortsatt används som koloniområde. 

e2 Högsta tillåtna byggnadsarea är 35 m² per kolonilott inom koloniområdet, vilket 

överensstämmer med gällande arrendeavtal. Det som får byggas är en kolonistuga, högst två 

förråd och ett växthus. 

 

För koloniområdet tillåts högsta nockhöjd till 3,5 meter. Detta görs för att säkerställa en 

enhetlig bebyggelse inom koloniområdet.  

 

 

För komplementbyggnader (förråd och växthus) tillåts högsta nockhöjd till 2,5 meter. 
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u Ledningar löper genom koloniområdet längs väg och fortsätter vidare mot centrala Flen. 

Ledningar säkerställs genom markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

  

x Del av väg inom koloniområdet säkerställs som gång- och cykelväg. Detta görs då det inte är 

möjligt att anlägga gångväg runt koloniområdet på grund av vegetation och befintlig 

bebyggelse. Istället ska gångväg kunna fortsätta genom koloniområdet mot naturområdet 

norrut. Detta säkerställs genom markreservat för allmännyttig gång- och cykelväg. 

 

● Camping 

N1 För campingområdet anges användningen camping (N1). Inom bestämmelsen ryms 

anläggningar som är avsedda för dess behov, t.e.x. campingplatser, elstolpar och 

receptionsbyggnad.  

e1 Receptionsbyggnad ges en sammanlagd byggrätt på 200 m². 

 

För receptionsbyggnaden sätts högsta nockhöjd till 5 meter, vilket möjliggör två våningar. 

 

 Korsmark planläggs runt byggrätt inom campingområdet. Detta görs för att säkerställa att 

servicehuset placeras på en lämpligt plats utanför översvämningsområdet. På korsmark får 

komplementbyggnader för campingens behov uppföras. 

e3 För komplementbyggnader inom korsmark ges en byggrätt på 100 m2.  
 

För komplementbyggnader tillåts en högsta nockhöjd på 3,5 meter. 

 

● Upphävandet av strandskydd 

Strandskyddet upphävs för hela planområdet, fastigheterna Orresta 2:5, 2:6 och 2:7 samt 

delar av fastigheterna Orresta 2:4 och 2:8. Eftersom planområdet inte är detaljplanelagt 

sedan tidigare omfattas stora delar av planområdet av det generella strandskyddet på 100 

meter från sjön Orrhammaren. Det är enbart en liten del av planområdet som inte omfattas 

av strandskyddet.  

 

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken (1998:808) ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en 

detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 

säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Längs 

hela kuststräckan inom planområdet hålls därför en bred passage fri för allmänheten. 

Passagen är som smalast 10 meter mellan koloniområde och strandlinje. Vidare följer 

detaljplanen de rekommendationer som anges i genomförd naturinventering, vilket är att 

anlägga bryggor vid existerande och samordna dessa samt undvika båttrafik i vikar.  

 

Strandområdets värden 

Naturvärden inom strandområdet klassas mellan klass 3 och 4 enligt SIS-standard för 

naturvärdesinventering. Detta innebär att strandområdet har naturvärden som anses vara 
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påtagliga eller ha ett visst naturvärde. Det har påträffats få eller inga naturvårdsarter under 

naturinventering. 

 

I planområdet östra del, där bryggor ska samordnas samt en mindre båthamn anordnas, 

utgörs av en sträcka med bladvass med inslag av gul näckros. Naturligheten i området 

bedöms som måttlig, enligt naturinventering. I planområdet norra del, där bryggor ska 

samordnas, dominerar bladvass med inslag av säv och gul näckros och naturligheten bedöms 

som hög. Med naturlighet menas att området har haft liten påverkan från människor. I 

planområdets södra del utgör vattenmiljöerna av sammanhängande vassarna med gul 

näckros viktiga miljöer för både fisk, fåglar och insekter. Området är mer eller mindre 

opåverkad förutom en brygga. I planområdet sydvästra del utgörs av en liten vegetationsrik 

grund vik och skapar viktiga miljöer för fauna. 

 

 
Orange område markerar strandområde med påtagligt naturvärde. Gul färg markerar strandområde med visst 

naturvärde. 

 

Det rekommenderas att bryggor ska byggas vid redan befintliga bryggor för att göra så lite 

skada som möjligt på naturen. De grunda vikarna (södra delen) samt större vassarna (norr 

och nordost) bör skyddas mot exploatering. De sammanhängande vassarna bör lämnas 

orörda då de är lämplig habitat för både fisk, fåglar och bottenfauna.  

 

Särskilda skäl för upphävandet 

Som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet i området åberopas 7 kap. 18 § punkt 1 

miljöbalken (1998:808). Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Området där detta skäl används består sedan tidigare 

av kolonistugor, fritidshus, lekplats, parkering- och campingplatser samt fritidshus. 

 

Det andra särskilda skälet för att upphäva strandskyddet åberopas särskilt skäl 7 kap. 18 § 

punkt 3 miljöbalken (1998:808) för områdena W1, W2 och W3. Anläggningen för sin funktion 
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behöver ligga vid vatten. Dessa områden består av antingen av befintliga eller planerade 

bryggor och/eller badplats. 

 

Det tredje särskilda skälet för att upphäva strandskyddet åberopas särskilt skäl 7 kap. 18 § 

punkt 4 miljöbalken (1998:808) för campingområdet. Strandskyddet måste upphävas för att 

utvidga pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. För 

att verksamheten för camping ska kunna utvecklas måste fler el-poster anläggas samt ett 

nytt café- och servicehus upprättas. Vidare antas det att en konsekvens av att verksamheten 

utvidgas är att biltrafiken till området ökar, därmed är det även angeläget att anlägga fler 

parkeringsplatser i anslutning till campingområdet.  

 

Det fjärde särskilda skälet för att upphäva strandskyddet åberopas särskilt skäl 7 kap. 18 § 

punkt 5 miljöbalken (1998:808) för anläggning av gångväg längs koloniområdet. Området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. Genom att fastställa markanvändningen samt anlägga en 

gångväg kommer strandlinjen inom området, speciellt i den östra delen, bli mer tillgänglig 

för allmänheten. 

Teknisk försörjning 

● Vatten och avlopp 

E Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Från och 

med 2019 levereras vatten från Katrineholm. Enligt direktiv från Sörmland Vatten och Avfall 

AB ska vattnet ej användas till bevattning mellan 06:00-20:00. En pumpstation är placerad 

intill lekplatsen i planområdets sydvästra del och förser koloniområdet med dricksvatten 

under sommarhalvåret och är belägen vid lekplatsen. Pumpstationen planläggs som teknisk 

anläggning i planförslaget. Utkastare för dricksvatten är placerade längs kvartersväg. 

 

Sjön Orrhammaren förser koloniområdet med bevattningsvatten genom utkastare som är 

placerade längs kvartersväg. Bevattningssystemet har installerats av koloniföreningen.  

 

● Dagvatten 

En konsekvens av detaljplanens genomförande är att mer hårdgjorda ytor, främst i form av 

nya parkeringsplatser tillkommer. Dock kommer större delen av marken inom planområdet 

fortsatt utgöras av genomsläppligt material i form av öppna och gröna ytor. Vidare bedöms 

ny bebyggelse uppta ungefär likvärdig yta som den befintliga. Således anses planområdet ha 

goda förutsättningar för dagvattenhantering. 

● Avfall 

Området är är beläget inom kommunens avfallshanteringsområde, som sköts av Sörmland 

Vatten och Avfall AB. Koloniägare slänger sitt avfall vid en container som står vid parkeringen 

intill nuvarande caféhuset.  
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● Gångväg 

Planområdets sydöstra del har under extrema vattennivåer delvis översvämmats. Detta 

påverkar genomförandet av den tänkta gångvägen runt Orrestaö, bland annat hur den kan 

anläggas och vilka material som bör användas. 

 

Naturinventering 

Naturinventering finns som bilaga till planhandlingarna. Naturinventeringen genomfördes av 

Ekologigruppen under juni 2019. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Detaljplanen kommer inte att innebära större förändringar av bebyggelsen inom 

planområdet. Den förändring som kommer ske är en ökning av antalet camping- och 

parkeringsplatser samt anläggning av ett nytt servicehus och café samt gångväg. 

Detaljplanen säkerställer att området fortsätter att användas som koloniområde, camping 

och badplats. Regleringen av byggrätter och utformning av byggnader gör att områdets 

småskaliga karaktär behålls. 

 

Fastigheten Orresta 2:5 får en mer flexibel markanvändning samt en större byggrätt, vilket 

innebär att fastigheten kan styckas av och möjliggöra för nya verksamheter eller bostäder. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen hanteras enligt utökat förfarande 5 kap. 7 § p. 2 plan- och bygglagen (2010:900) 

eftersom detaljplanen anses vara av stort allmänt intresse. Detaljplanen har en tidplan som 

innebär att beslut om antagande ska tas i februari 2020. Vid utökat förfarande måste 

samrådstiden vara minst tre veckor enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Beslut om samråd…………………………………………………………………..26 augusti 2019 

Samråd…………………………………………………………………………………..16 

september-11 oktober 2019 

Granskning……………………………………………………………….…..………..februari 2020 

Antagande………………………………………………………....……….……....…april 2020 

Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dagen beslutet om att anta planen vinner 

laga kraft. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Flens kommun är ansvarig för projektering,            
utbyggnad samt drift- och underhåll av allmän platsmark. Exploatör ansvarar för åtgärder på             
tomtmark. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Gemensamhetsanläggning bildas på kommunalägd mark och ska fungera som 

båtuppläggning för båtägare. Kommunen kommer att drifta anläggningen mot avgift. 

Fastigheten Orresta 2:8>3, som ägs av Flens kommun, kommer att förlängas till campingen 

då gatan i detaljplanen fastställs som allmän plats med användningen GATA. Detaljplanen 

möjliggör för att stycka av koloniområdet respektive campingen till en egen fastighet genom 

en fastighetsreglering. Ansökan om lantmäteriförrättning skickas in till Lantmäteriet som 

prövar frågan om fastighetsreglering. 

 

Planekonomi 

Flens kommun bekostar detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden fick medel i den 

strategiska planen 2016-2019 att utveckla Orrestaö. Planavgift ska att tas ut vid beviljade 

bygglov inom planområdet.  

Medverkande tjänstemän 

Följande tjänstemän har deltagit vid framtagande av föreliggande planhandling: 

Casper Gradert, Planarkitekt 
Karin Tibbelin, Plan- och exploateringschef 

Carl-Fredrik Swenson, Fritidschef 

Mooki Morosini, Plankonsult 

Anna Dejerud, Teknisk chef 

Simon Wernsköld, Miljöchef 

Ricky Mehrabi, Bygglovshandläggare 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Flen den 8 augusti 2019 

 

 

 

Casper Gradert Karin Tibbelin 

Planarkitekt Plan- och exploateringschef 
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