
 

 

 

Samrådsredogörelse  
Granskningshandling  

2020-09-10  

Dnr   PLEX/2020:50  

 Kommunstyrelsen  

  

Områdesbestämmelser   för   

Orrestaö   koloniområde  
 

 

Samrådets   upplägg  
Områdesbestämmelser   för   Orrestaö   koloniområde   har   översänts   för   samråd   enligt   5   kap   20  

§   i   plan-   och   bygglagen   (2010:900)   (PBL).   Samrådstiden   har   pågått   29   juni   -   7   augusti   2020.  

Inget   samrådsmöte   hölls   på   grund   av   rådande   pandemi.   Till   berörda   fastighetsägare  

skickades   en   underrättelse   om   samråd.   Planhandlingarna   fanns   tillgängliga   i   digitalt   format  

på   kommunens   hemsida   samt   analogt   i   stadshuset   och   Flens   bibliotek.   Utskrivna  

planhandlingar   skickades   till   sakägare   på   begäran.   

 

Handlingar   har   funnits   uppsatta   på:  

 

▪ Samhällsbyggnadsförvaltningens   anslagstavla  

▪ Flens   bibliotek  

  



2   (8)  

 

Inkomna   yttranden 3  
Lantmäteriet   (2020-07-08) 3  
Vattenfall   Eldistribution   AB   (2020-08-04) 3  
Sörmland   Vatten   och   Avfall   AB   (2020-08-04) 4  
Orrestaö   koloniförening   (2020-07-30) 4  
Sörmlands   Museum   (2020-08-11) 5  
Länsstyrelsen   i   Södermanlands   län   (2020-08-18) 6  

Sammanfattning 8  
 

  



3   (8)  

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

exploateringsavdelning   nedan.   Skrivelserna   finns   tillgängliga   i   sin   helhet   hos  

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

1. Lantmäteriet   (2020-07-08)  

Lantmäteriet   har   inget   att   erinra   mot   planförslaget.  

 

Upplysning  

Som   omnämnts   i   tidigare   samrådsyttrande   under   detaljplanearbetet   finns   en   befintlig  

ledningsrätt   för   ändamålet   starkström   (akt   0483-07/8.1)   som   kan   beröra   det   aktuella  

planområdet.   Om   ledningsrätten   avses   upphävas,   så   som   det   redogörs   för   i  

planbeskrivningen,   upplyses   här   att   en   ledningsrätt   omprövas   alternativt   upphävs   genom   en  

lantmäteriförrättning   genom   en   s.k.   ledningsrättsförrättning.   

 

Kommentar   av   Flens   kommun:  

Tack   för   synpunkterna!  

 

Ledningsägaren   informeras   att   en   ledningsrättsförrättning   bör   initieras.   

 

2. Va�enfall   Eldistribu�on   AB   (2020-08-04)  

Vattenfall   har   elnätanläggningar   inom   området   för   områdesbestämmelser.  

 

I   beskrivningen   av   områdesbestämmelserna   uppmärksammas   denna   text:  

 

“Angränsande   till   området   finns   en   existerande   ledningsrätt   för   ändamålet   starkström   till  

förmån   för   Vattenfall   Eldistribution   AB.   Enligt   Vattenfalls   yttrande   under   samråd   för  

detaljplanen   finns   ingen   ledning   där   ledningsrätten   finns.   Ledningsrätten   behöver   således  

upphävas.   Vattenfall   bör   initiera   detta”.  

 

Sedan   detaljplanens   samråd   finns   ledningsrätten   fortfarande   kvar   så   den   är   således   inte  

upphävd.   Ansvariga   för   ledningsrätter   är   på   semester   och   kan   ej   svar   om   det   finns   någon  

ansökan   inne   gällande   denna   ledning.   Vattenfall   får   be   om   att   återkomma   när   ansvariga   är  

tillbaka.  
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Kommentar   av   Flens   kommun:  

Tack   för   yttrandet!  

 

Flens   kommun   inväntar   svar   från   Vattenfall   angående   ledningsrätten.  

 

3. Sörmland   Va�en   och   Avfall   AB   (2020-08-04)  
Sörmland   Vatten   och   Avfall   AB   har   inga   synpunkter   på   rubricerat   ärende.  

 

Kommentar   av   Flens   kommun:  

Tack   för   yttrandet!  

 

4. Orrestaö   koloniförening   (2020-07-30)  
Synpunkter   på   beskrivning   av   områdesbestämmelser   för   Orrestaö   koloniområdet   i   Flen  

Styrelsen   för   Orrestaö   koloniförening   har   studerat   förslaget   till   områdesbestämmelser   för  

koloniområdet.   Vi   finner   förslaget   positivt   med   tanke   på   att   inga   stora   förändringar   planeras  

för   koloniområdet.   Det   är   också   mycket   positivt   att   Sörmlands   Museum   bedömer   att  

området   är   av   stort   kulturhistoriskt   värde.  

 

Ang.   punkt   2.5   Miljökvalitetsnorm   för   Vatten  

Orrhammaren   har   vattenförbindelser   med   många   fler   vattendrag   bl.a.   Brukssjön   via  

Bruksån,   Flenmoån   till   Mellösajön   via   Stocktorpsån,   Stockfjärden   till   Orrhammaren.   Detta  

kanske   kan   vara   viktigt   att   ha   med   eftersom   man   konstaterar   att   Orrhammaren   inte   uppnår  

god   kemisk   status   enligt   VISS,   särskilt   när   det   gäller   “bromerade   difenyleter   och   kvicksilver  

samt   kvicksilverföreningar”.   Detta   tycker   vi   är   oroande   och   undrar   således   om   det   kan  

komma   från   Brukssjön   eller   jordbruksmarken   uppströms?   Det   kanske   inte   är   helt   omöjligt  

att   spåra?  

 

Ang.   punkt   3.5   Brandspridning  

Styrelsen   för   Orrestaö   koloniområde   har   inrapporterat   att   27   stugor   har   eldstäder.  

 

Ang   punkt   4.1   Teknisk   försörjning  

“Området   ligger   inom   kommunens   verksamhetsområde   för   vatten   och   avlopp.   Flen   Vatten  

och   Avfall   AB   är   huvudman   för   den   allmänna   vatten-   och   avloppsanläggningen   inom  

verksamhetsområdet”.   Då   undrar   vi   varför   det   i   somras   rådde   en   osäkerhet   kring   vem   som  

ansvarade   för   tillsynen   över   LPS   stationen   vid   badet,   som   var   ur   funktion   i   flera   dagar   och  
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som   i   sin   tur   orsakade   att   varken   dusch   eller   toaletter   på   badet   inte   fungerade   under   en   halv  

dag?   Detta   vållade   naturligtvis   stor   olägenhet   för   såväl   kolonister   (som   hänvisas   till   badets  

toaletter)   samt   campinggäster.   Ansvarsfrågan   tycker   vi   är   viktig   i   det   här   fallet   och   det   ska  

inte   råda   någon   tvekan   om   vems   ansvar   det   är.   

 

Kommentar   av   Flens   kommun:  

Tack   för   yttrandet   och   informationen!  

 

Halterna   av   kvicksilver   och   bromerade   difenyleter   bedöms   överskrida   gränsvärdet   i  

samtliga   vattenförekomster   och   har   därför   fått   ett   undantag   i   form   av    mindre   strängt  

krav .   Skälet   för   undantag   är   att   det   bedöms   vara   tekniskt   omöjligt   att   sänka   halterna   av  

kvicksilver   till   de   nivåer   som   motsvarar   god   kemisk   ytvattenstatus.   Den   största   påverkan  

av   kvicksilver   består   av   atmosfärisk   deposition   vars   ursprung   är   långväga,   globala  

atmosfäriska   utsläpp   från   tung   industri   och   förbränning   av   stenkol.    I   Sverige   har   en   stor  

mängd   av   det   nedfallande   atmosfäriska   kvicksilvret   under   lång   tid.  

 

Skälet   för   undantag   (bromerad   difenyleter)   är   att   det   bedöms   vara   tekniskt   omöjligt   att  

sänka   halterna   av   bromerade   difenyleter   till   de   nivåer   som   motsvarar   god   kemisk  

ytvattenstatus.   Problemet   beror   främst   på   påverkan   från   långväga   luftburna   föroreningar  

och   bedöms   ha   en   sådan   omfattning   och   karaktär   att   det   i   dagsläget   saknas   tekniska  

förutsättningar   att   åtgärda   det.  

 

Angående   VA   hänvisar   planavdelningen   till   huvudmannen   för   ledningarna.   

 

5. Sörmlands   Museum   (2020-08-11)  
Museet   anser   att   de   föreslagna   områdesbestämmelserna   kommer   att   ge   goda   möjligheter   till  

att   fortsatt   bevarande   av   koloniområdets   välbevarade   karaktär   och   kulturhistoriska   värden.  

Bestämmelserna   syftar   bl.a.   till   att;  

 

-säkerställa   att   området   används   används   som   koloni-   och   stugområde,   och   inte   bebyggs  

med   permanentbostäder,  

 

-   att   möjliggöra   en   fortsatt   kontrollerad   bebyggelseutveckling,   genom   att   kräva  

bygglov   för   bygglovsfria   åtgärder   (attefallshus,   attefallstillbyggnader,   altan   och   skärmtak),  
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-   begränsa   den   högsta   totala   byggnadsarean   till   35   m2   per   kolonilott   inom   koloniområdet.  

Inom   varje   kolonilott   får   det   högst   byggas   en   kolonistuga   samt   två   komplementbyggnader  

som   endast   får   användas   som   förråd   eller   växthus.   Det   ska   också   finnas   utrymme   för   odling,  

 

-   klubbhuset   ges   en   högsta   byggnadsarea   på   55   m2,  

 

-   ändrad   lovplikt,   i   det   att   bygglov   krävs   för   komplement-   och   tillbyggnader.  

 

Eftersom   området   tillmäts   stora   kulturhistoriska   värden   även   genom   bebyggelsens  

fasadmaterial   (stående   eller   liggande   panel),   taktäckning   (mestadels   av   bebyggelsens  

varierande   fasadkulörer   (mestadels   i   röda,   gula,   bruna   och   blå   kulörer),   kan   det   förslagsvis  

även   läggas   till   en   bestämmelse   om   krav   på   bygglov   för   ändring   av   fasad-   och   takmaterial,  

ändring   av   kulör   samt   fönsterbyte.   

 

I   övrigt   har   Sörmlands   museum   inga   ytterligare   synpunkter   på   förslaget.  

 

Kommentar   av   Flens   kommun:  

Tack   för   yttrandet!  

 

Ändrad   lovplikt   för   ändring   av   fasad-   och   takmaterial   samt   kulör   och   fönsterbyte   läggs   till  

i   områdesbestämmelserna.   

 

6. Länsstyrelsen   i   Södermanlands   län   (2020-08-18)  
Länsstyrelsens   synpunkter   -   ingripandegrunder   enligt   11   kap.   10§   PBL  

Länsstyrelsen   upplyser   om   att   vi   inte   delar   inte   kommunens   bedömning   att   område   som  

berörs   av   områdesbestämmelser   inte   omfattas   av   strandskydd,   se   vidare   nedan.  

 

Länsstyrelsen   har   i   övrigt   inget   att   tillägga   i   fråga   om   hur   förslaget   på   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   områdesbestämmelser   inte  

kommer   att   prövas.  

 

Strandskydd  

I   beskrivningen   av   områdesbestämmelserna   anges   att   ” då   området   togs   i   anspråk   innan  
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strandskyddet   trädde   i   kraft   anser   samhällsbyggnadsförvaltningen   att   skyddet   inte   gäller  

för   koloniområdet.   Beslut   fattades   år   1938   om   att   utveckla   området   till   koloni ”.  

 

Länsstyrelsen   konstaterar   att   i   tidigare   detaljplanesamråd   för   Orrestaö   koloniområde   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.  

 

Alla   områden   som   inte   var   planlagda   1975,   då   det   generella   strandskyddet   infördes,   omfattas  

av   strandskyddsbestämmelserna.   Länsstyrelsens   bedömer   därför   att   det   generella  

strandskyddet   gäller   för   Orrestaö.   Kommunen   har   inte   påvisat   något   beslut   som   styrker  

upphävt   strandskydd   på   platsen.   Även   om   koloniområdet   är   bebyggt   så   innebär   det   inte   att  

strandskyddet   är   upphävt.  

 

I   detaljplan   får   en   kommun   upphäva   strandskyddet   för   ett   område   om   det   finns   särskilda  

skäl   för   det   och   om   intresset   som   avses   med   planen   väger   tyngre   än   strandskyddsintresset.  

 

Kommentar   av   Flens   kommun:  

Tack   för   yttrandet!  

 

Orrestaö   togs   i   anspråk   innan   strandskyddet   trädde   i   kraft,   därmed   har   kommunens  

tidigare   förvaltningar   och   nämnder   utgått   ifrån   att   halvön   inte   omfattas   av  

strandskyddet.   Beslut   fattades   år   1938   om   att   utveckla   halvön   till   bland   annat  

koloniområde.   Området   har   sedan   dess   utvecklats   och   bebyggts   i   linje   med   det   beslutet,  

därav   har   kommunen   historiskt   arbetat   utifrån   att   strandskydd   inte   råder   inom   Orrestaö.  

Områdesbestämmelserna   tar   stöd   av   dessa    tidigare   ställningstaganden   och   beslut   kring  

frågor   om   strandskyddet.  
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Sammanfa�ning  
Inkomna   yttranden   föranleder   mindre   justeringar   i   områdesbestämmelserna.   Detta   är   i   form  

av   ändrad   lovplikt   för   ändring   av   fasad-   och   takmaterial,   kulör   samt   fönsterbyte.  

Ledningsägaren   i   området   informeras   i   beskrivningen   att   en   ledningsrättsförrättning   bör  

initieras   för   att   upphäva   rådande   ledningsrätt   då   den   inte   nyttjas.  

 

Flens   kommun   anser   fortsatt   att   strandskyddet   inte   gäller   för   området.   Därmed   tillgodoses  

inte   Länsstyrelsens   yttrande.   Strandskyddet   upphävs   dock   inte   i   områdesbestämmelserna.   

 

Medverkande   tjänstemän  

 

Casper   Gradert  Planarkitekt  

Karin   Tibbelin  Plan-   och   exploateringschef  

  

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Flen   den   10   september    2020  

 

 

 

 

Casper   Gradert Karin   Tibbelin  

Planarkitekt Plan-   och   exploateringschef  

 


