




ÖVERSIKTSPLAN 2007
för Flens kommun

FÖRORD
Det här häftet innehåller en ny kommuntäckande
översiktsplan för Flens kommun. Planförslaget har
2025 som tidshorisont och innehåller kommunens
vilja och ambitioner när det gäller framtida använd-
ning av mark och vatten.

Sedan starten 2004 har ett omfattande, periodvis
mycket intensivt, men framförallt intressant och
lärorikt arbete pågått med att ta fram den nya pla-
nen. Samråd kring ett första förslag till översiktsplan
hölls under hösten 2006 och efter justeringar och
kompletteringar ställdes förslaget ut under våren
2007. Synpunkter under utställningen ledde till ytter-
ligare justeringar och därefter antog kommunful l-
mäktige den nya översiktsplanen vid sitt samman-
träde den 14 juni 2007.

Översiktsplanen är en del av kommunens strategis-
ka planering för framtiden. Den är inte bindande,
men är ändå ett viktigt hjälpmedel för kommunen att
peka ut färdriktningen mot önskad utveckling. Sam-
tidigt är det många krav och förväntningar som ställs
på en ny översiktsplan.

En kommuntäckande översiktsplan kan inte behand-
la alla tänkbara frågor om mark- och vattenanvänd-
ning samt framtida utveckling av kommunen. Pla-
nen behöver fördjupas för bland annat vissa tätorter
och kommunen ska ta fram andra planer och pro-
gram, göra särskilda utredningar och delta i samar-
betsprojekt för att bredda underlaget för kommande
revidering av den nya översiktsplanen.

Utöver översiktsplanens obligatoriska innehåll anser
Flens kommun att de viktigaste planeringsfrågorna
(utan inbördes prioritering) är att:

 Ta tillvara möjligheter till bebyggelseutveck-
ling för att kommunen ska kunna öka sin be-
folkning och för att skapa mångfald och kvalitet
i boendet

 Förbättra infrastruktur och kommunikationer
för att kommunen bättre ska kunna ta del av
pågående regionförstoring och för att förbättra
transportmöjligheterna för näringslivet

 Bibehålla vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag
och grundvatten

 Slå vakt om det vackra och värdefulla natur-
och kulturlandskapet

Ge förutsättningar för positiv utveckling i när-
ingslivet och ökad tillgång på arbetsplatser.

Den nya översiktsplanen har tagits fram av tjänste-
män på kommunens Utvecklingskontor under led-
ning av en politisk styrgrupp, där följande personer
har ingått:

Lotta Finstorp (m) Anders Berglöv (s)
Lena Hagelberg (A2) Kristina Jävergren (s)
Berit Hyllbrant (fp) Arne Lundberg (s)
Ingemar Virsén (kd) Lisa Molin (v)
Lennart Hagelberg (A2) Robert Nordgren (mp)
Stig Karlsson (c)



LÄSANVISNING

Översiktsplanen består av det texthäfte med kartor
du nu håller i. OBS! Kartorna finns längst bak i re-
spektive kapitel och har så gott som alltid samma
numrering som kapitlet! Till exempel har kartan till
textavsnittet 2.1 beteckningen ”Karta 2.1. Till för-
slaget hör en separat miljökonsekvensbeskrivning
och en konsekvensanalys för planen.

Närmast före innehållsförteckning hittar Du kommu-
nens vision för hur Flens kommun skall utvecklas till
år 2025. Den egentliga planbeskrivningen börjar
efter innehållsförteckningen och består av följande
delar:

1. Bakgrund

Kapitlet beskriver formalia, kommunens mål, fakta
och andra viktiga faktorer, som påverkar både plan-
förslagets innehåll och hur det är upplagt. Delavsnit-
ten i kapitlet handlar om:

 Vad en översiktsplan är och hur den ska
användas.

 Kommunens mål enligt budget och ekono-
misk flerårsplan.

 En beskrivning av kommunen med historiska
förtecken.

 Hur förändringar i vår omvärld gör framtiden
osäker.

 Tre begrepp (attraktivitet, folkhälsa och håll-
bar utveckling) som genomsyrar planförsla-
get.

 Tre scenarier som beskriver olika utveck-
lingsalternativ.

2. Mark- och vattenanvändning samt gällan-
de bestämmelser

Avsnitten i kapitlet är korta beskrivningar till kartor.
Det inledande avsnittet redovisar tillsammans med
karta 2.1 kommunens avsikter när det gäller mark-
användning. Det andra avsnittet beskriver kort kom-
munens tankar om hur sjöar och vattendrag ska
användas. Det avslutande avsnittet redovisar till-
sammans med karta 2.3 vilka förordnanden, planer
och dylikt som gäller idag. Avsnitt 1 och 2 kan ses
både som slutsatser från och en sammanfattning av
”sektorskapitlen” 3 – 10 när det gäller användning
av mark och vatten.

3 - 10. Sektorsredovisningar

Kapitlen 3 till och med 9 är översiktsplanens upp-
slagsdel. Här finns planeringsförutsättningar, övriga
faktauppgifter och kommunens ställningstagande
när det gäller:

 Bebyggelse Försörjningssystem
 Infrastruktur och

kommunikationer
Naturresurser

 Riksintressen och
Natura 2000

Miljö-, hälso- och risk-
faktorer

Mellankommunala
intressen

11. Genomförande

Här hittar Du en redovisning av hur kommunen vill
genomföra översiktsplanen. Dessutom redovisar
kapitlet hur kommunen ska öka kunskapen inför
nästa översyn av översiktsplanen.

12. Översiktsplanen och miljömålen

Kapitlet beskriver hur planen förhåller sig till natio-
nella, regionala och lokala miljömål.

13. Sammanfattning av MKB och KA

Översiktsplanens textdel avslutas med sammanfatt-
ningar av de separata handlingarna miljökonse-
kvensbeskrivning och konsekvensanalys.



VISION FÖR FLENS KOMMUN 2025

Flens kommun har utvecklats i nära dialog med
medborgarna till en trygg, säker och småskalig
kommun med vacker och omväxlande natur i
storstadens närhet. Utvecklingen har satt män-
niskan i centrum så att varje invånare ska kun-
na leva och verka med hög livskvalitet i såväl
boende, arbete, ekonomi, miljö, fritid, service
som i sociala relationer. Dialogen har också ett
tydligt folkhälsoperspektiv och har lett till att
invånarna mår allt bättre och ohälsotalet är
uppseendeväckande lågt.

Hela Sverige har ställts om i riktning mot en
långsiktigt hållbar utveckling. Utvecklingen är
anpassad till naturens kretslopp, de förnybara
systemen och jordens bärkraft. Kort sagt lever
invånarna i harmoni med miljön. Lokala och
kretsloppsanpassade lösningar finns bland
annat för uppvärmning, framställning av driv-
medel till fordon, avfallshantering, avlopp och
dagvattenhantering.

Stockholmsregionen fortsätter att vara loket i
den svenska ekonomin. Följden är att allt fler
söker sig till regionen. Där bidrar främst förbätt-
rade järnvägsförbindelser till att sprida boendet
inom hela regionen och till att öka ut den faktis-
ka arbetsmarknaden. Flens kommun är en
självklar del av Stockholm/Mälardalen och regi-
onförstoringen har stärkt kommunens strategis-

ka läge. En förhållandevis stor inflyttning har
ökat kommunens befolkning till drygt 20 000
personer

De större tätorterna

Kommunen har ett stort och varierat utbud av
attraktiva boendemiljöer. Vissa hyreshus har
byggts om eller ersatts med nya byggnader för
att bli mer attraktiva, tillgängliga och kretslopps-
anpassade. Nya bostadsområden har byggts
vid Stenhammar i Flen, Malmakvarn i Malmkö-
ping samt i Sparreholm, Mellösa och Hälle-
forsnäs. Det tidigare fritidshusområdet Orr-
hammar är omvandlat till ett villaområde och
bidrar tillsammans med nya bostadsområden till
att Flen och Mellösa snart växer samman.

Flens centrum är förnyat och kompletterat med
bostäder och service. Dessutom har lyckade
satsningar gjort Flen till en vackrare, variations-
rik, trygg och trafiksäker stad. Sveaparken/Prins
Wilhelms torg har utvecklats till att bli både
stadens finrum och en viktig mötes-/rekreations-
plats. Även Hammarvallen, en komplett anlägg-
ning för idrott och förebyggande friskvård, är en
viktig mötesplats i Flen.

Malmköping har behållit sin karaktär av pitto-
resk service- och handelsort med intressant
historia. Karaktären har till och med förstärkts
genom att Landsvägsgatan byggts om till en
”bygata”, som motsvarar köpingens eget behov.
I Hälleforsnäs har nya bostadsområden vid
Bruksdammen blivit en succé och ett blomst-
rande kulturliv samsas med flera småföretag
inom före detta Bruksområdet.

Sparreholm har tågstopp sedan drygt 10 år
tillbaka och orten har byggts ut kraftigt. Bostä-
derna på och kring Hästön fick stor uppmärk-
samhet i media när de byggdes och är mycket
populära. Dessutom har småhusområden till-
kommit både norr och söder om ”gamla” Spar-
reholm.

I Mellösa stannar tågen åter efter att ha åkt
orten förbi under ett tiotal år. En bro över TGOJ-
banan, knyter gent och säkert ihop samhället
med skolan och kyrkbyn. Ortens stora expan-
sion har skett inom Sundtorpsområdet. I Bettna
ökar efterfrågan på bostäder i takt med utveck-
lingen vid Skavsta flygplats. Nya mindre villa-
områden har öppnats i samverkan med lokala
markägare.



Landsbygden

En stor andel lokalt producerad och förädlad
mat skapar sysselsättning på landsbygden och
bidrar till att kulturlandskapet bibehålls. Många
lantbruksföretag samverkar för att erbjuda logi,
kost och upplevelser till ett ökande antal ekotu-
rister och andra naturnära besökare. I genom-
snitt har drygt 10 småhus byggts på landsbyg-
den varje år. Dessutom har många så kallade
hästgårdar tillkommit.

Kommunikationer

Kommunen har frekvent och snabb tågtrafik till
och från Stockholm, Norrköping/Linköping, Es-
kilstuna/Västerås/Uppsala, Skavsta/Nykö-
ping/Oxelösund och Örebro. Triangelspåret i
Flen, som förbättrat kopplingen mellan TGOJ-
banan och Västra Stambanan, gör det möjligt
att via Flen försörja Skavsta flygplats med tåg-
burna passagerare från ett stort upptagnings-
område. Tågstopp finns i Flen, Sparreholm,
Hälleforsnäs, Bettna och Mellösa.

Riksväg 55 är utbyggd till mötesfri landsväg på
hela sträckan genom kommunen och väg 221
(Flen – Bettna) har äntligen fått full 90-standard.
Även vägarna till Hälleforsnäs och Sparreholm
är förbättrade. Utbyggda gång- och cykelbanor
ger utmärkta möjligheter att cykla mellan de
mindre tätorterna och Flen.

Privatbilismen har minskat på grund av höjda
drivmedelspriser, men priset på bensin och
diesel har öppnat för lokal framställning av al-
ternativa bränslen. Dessutom har busstrafiken
fått en renässans och möter ökad efterfrågan
med allt mer efterfrågestyrd trafik och med vari-
erande typ och storlek på bussarna.

Näringsliv

Småföretagen i kommunen har bidragit mest till
att sysselsättningen i kommunen totalt sett har
ökat. Kommunen har visserligen lyckats locka
några medelstora företag att etablera sig i
kommunen, men antalet sysselsatta inom indu-
strin har ändå minskat något. Besöksnäringen,
kultursektorn, lokal förädling av mat liksom en
breddad tjänstesektor har genererat många nya
arbetstillfällen. Flera nya kommuninvånare har
också ”tagit med sig” sina småföretag när de
flyttat till kommunen.

Service

Utbudet av kommersiell service har utvecklats
främst i Flen, men även i Malmköping och Spar-
reholm. Nära bostadsområdena finns barnom-
sorg, grundskola, kultur- och fritidsaktiviteter
och äldreomsorg. Bildningscentrum och Kom-
petenscentrum lockar ungdomar och vuxna från
hela länet till utbildningar med hög kvalitet. Hela
servicesektorn har anpassat sina öppettider
efter människors nya livsmönster.
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 1

1. Bakgrund 
 
1.1 Vad är en översiktsplan? 
 
1.1.1 Översiktsplanen är en långsiktig 

handlingsplan 
 
Kort uttryckt är översiktsplanen en kommunal, lång-
siktig handlingsplan, som behandlar användningen 
av mark och vatten, förutsättningar för byggande 
och kommunens tankar om framtida utveckling. 
Flens kommun har valt att ge översiktsplanen ett 
tidsperspektiv på 20 år (fram till år 2025). Därmed är 
också översiktsplanen en del av kommunens vision 
för framtiden.  
 
1.1.2 Plan- och bygglagen reglerar inne-

håll och hantering 
 
De formella kraven på översiktsplanens innehåll och 
hantering finns i Plan- och bygglagen (PBL). Enligt 
PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar kommunens hela geografiska område. 
Översiktsplanen ska redovisa så kallade allmänna 
intressen samt miljö- och riskfaktorer, som enligt 
kommunens uppfattning bör beaktas vid beslut om 
användning av mark och vatten. Planen ska också 
ange grunddragen när det gäller framtida använd-
ning av mark och vatten och kommunens uppfatt-
ning om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Dessutom ska planen visa hur kommunen 
avser att tillgodose utvalda riksintressen och gällan-
de miljökvalitetsnormer.  
 
 

 
 
 
Översiktsplanen ska innehålla en planbeskrivning 
som redovisar planeringsförutsättningar, skälen till 
planens utformning och hur kommunen tänker full-
följa planen. Kommunen ska även redovisa vilka 
konsekvenser planen får. Men – lagstiftningen stäl-
ler också krav på att planens handlingar ska vara 
lätta att förstå! 

 
När kommunen behöver studera en tätort eller en 
del av kommunen närmare, kan den kommunomfat-
tande översiktsplanen fördjupas. Kraven på innehåll 
och förfarande är de samma för en fördjupning som 
för den kommunomfattande planen.   

 
Trots att reglerna i PBL är förhållandevis detaljerade 
i vissa delar, finns ändå en stor frihet för kommu-
nerna att behandla det man anser vara viktigt i över-
siktsplanen. Därför finns det inte två översiktsplaner 
i Sverige som är exakt lika.  
 
1.1.3 Översiktsplanen är inte bindande 
 
Översiktsplanen är inte bindande för efterföljande 
beslut. Planen ger vägledning för kommunens och 
andra myndigheters beslut om ärenden som gäller 
fortsatt planering, resurshushållning och byggande. 
På samma sätt är planen vägledande när beslut, 
som berör användning av mark och vatten eller 
byggande, ska fattas enligt andra lagar (bland annat 
miljöbalken, väglagen, järnvägslagen och ellagen). 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.4 Översiktsplanens roll i övrigt 
 
Översiktsplanen är en del av kommunernas arbete 
för en hållbar utveckling och god livsmiljö. Planen 
ska främja en ändamålsenlig struktur av bebyggel-
se, grönområden, kommunikationsleder och an-
läggningar. Den har även till uppgift att visa hur  
natur- och kulturlandskapet och den bebyggda mil-
jön ska förvaltas och utvecklas så att miljöproblem 
förebyggs och så att hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror främjas. Sist men inte minst är 
översiktsplanen en politisk viljeyttring och ska dess-
utom vara en källa till kunskap om kommunen. 
 
1.1.5 Översiktsplanen ska vara aktuell 

 
Förutsättningarna för en kommun förändras över 
tiden. Det handlar såväl om samhällsutvecklingen i 
stort som om nya kunskaper och förändrade värde-
ringar. Därför måste kommunen se över sin över-
siktsplan för att den ska kunna ge riktig vägledning 
vid olika myndigheters beslut. Plan- och bygglagen 
förutsätter att översiktsplanen ska vara aktuell och 
att den tas upp till prövning av aktualiteten minst en 
gång per mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktige i Flen konstaterade 2004-10-28 
att gällande översiktsplan är inaktuell i vissa avse-
enden och skall därför revideras. 

 
1.1.6 Planprocessen  

 
Kommunen är skyldig att ha ett brett samråd med 
myndigheter, intresseföreningar och enskilda när 
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översiktsplanen tas fram. Samrådet skall vara ett 
ömsesidigt utbyte av kunskap. Därmed är samrå-
dets syfte såväl att ge allmänheten möjligheter till 
insyn och påverkan som att förbättra kommunens 
planförslag. Alla synpunkter sammanställs och 
kommenteras av kommunen i en samrådsredogö-
relse.  
 
Efter samrådet ändras och kompletteras förslaget 
utifrån de synpunkter som kommit fram. Sedan 
ställs förslaget ut under minst två månader. Då har 
alla berörda tillfälle att kontrollera hur kommunen 
behandlat synpunkter under samrådet och att åter 
framföra sina åsikter om planen.   
 
Efter utställningen sammanställer och kommenterar 
kommunen synpunkterna i ett utlåtande som följer 
planhandlingarna. Smärre ändringar kan arbetas in i 
planen, men om mer omfattande ändringar görs 
efter utställningen, måste planförslaget ställas ut på 
nytt. Slutligen antas översiktsplanen av kommun-
fullmäktige.  

 
 

1.2 Kommunens mål enligt 
budget och flerårsplan 

 
Varje år lägger kommunfullmäktige fast mål för 
kommunen när budget och flerårsplan antas. Det 
betyder att målen förändras över tiden med hänsyn 
till den politiska viljan och till utvecklingen i kommu-
nen. Förslaget till budget för 2007 och flerårsplan 
08-09 innehåller följande mål: 
 
Övergripande mål: Nöjda kommuninvånare! 
 

Den bästa ambassadören för Flens kommun är en 
nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara 
säkra på att tillhandahålla den service som efterfrå-
gas, bör vi ha en levande dialog mellan kommunen, 
invånarna och företagen. Kommunen bör fortlöpan-
de skaffa sig kunskap om vad invånarna tycker om 
att leva och bo i Flens kommun, vad som är viktigt 
och hur de upplever den service kommunen erbju-
der. Detta ska leda till att kommunens invånare vill 
bo och stanna kvar på orten samt att våra besökare 
gärna återkommer och de som aldrig varit på orten 
funderar nyfiket på att uppleva vår kommun.  
 
Mål 1: Mångfald och kvalité i boendet!  
 
Flens kommun ska ta till vara och utveckla de fan-
tastiska möjligheter som finns till ett varierande 
boende med kvalité i både befintliga och nya bo-
stadsområden. De hyreslägenheter som inte attra-
herar till inflyttning och boende måste omvandlas, 
rivas eller göras mer attraktiva. Boendeutbudet ska 
vara varierat och ge utrymme för valfrihet.  
 
Mål 2: Bra kommunikationer! 
 
Flens kommun är en del av Europa och påverkas av 
den regionalisering som pågår. Kommunikation är 
därför av betydelse för våra möjligheter att mötas 
och för att kunna transportera varor och tjänster. 
Goda kommunikationer är även viktiga för en för-
ändrad och utvidgad arbetsmarknad inom Stock-
holms- och Mälardalsregionen. Dessutom innebär 
regionförstoringen ett större utbud av utbildning, 
kultur och nöjen. Framväxten av IT tillför nya dimen-
sioner till begreppet kommunikation. Ett rikligt och 
brett utbud av väl fungerande, billiga och miljövänli-

ga kommunikationer är viktiga för oss som bor i 
Flens kommun. 

 
Mål 3: Bra kommunal service   

 
Bra kommunal service i livets alla skeden är av stor 
betydelse. Flens kommun ska över tiden tillhanda-
hålla en ändamålsenlig verksamhet av god kvalitet. 
Syftet ska hela tiden vara att förbättra, anpassa och 
utveckla den kommunala servicen i linje med med-
borgarnas önskemål och behov. Personalen ska 
vara kompetent och serviceinriktad samt ha ett 
positivt bemötande. 
 
Mål 4: God ekonomisk hushållning (mål för kommu-
nens ekonomi) 

 
 

1.3 Kort beskrivning av kom-
munen 

 
Läge  

 
Flens kommun ligger mitt i Södermanlands län och 
är den enda av länets kommuner som enbart grän-
sar till andra kommuner inom länet. Det geografiska 
läget innebär att kommunen finns i utkanten av 
Stockholmsregionen med förhållandevis korta av-
stånd till flera större städer. Inom 10 mils radie från 
Flen ligger bland annat Linköping, Norrköping, Öre-
bro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje och Stockholm. 
Se även kartan överst på nästa sida! 
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Omfattning 

 
Kommunen har en total areal av 826 kvadratkilome-
ter, varav 114 kvadratkilometer är vatten, och fick 
sin nuvarande omfattning vid en kommunsamman-
läggning 1971. Då lades Flens stad samman med 
Malmköpings utvidgade köping, Mellösa landskom-
mun och fyra av de sex församlingarna i före detta 
Bettna storkommun. Före detta Sparreholms kom-
mun hade redan 1965 lagts samman med Flens 
stad. 

 
Landskap 

 
Landskapet i Flens kommun är kuperat och mycket 
varierat. Särskilt karaktäristiskt är de många sjöarna 
(cirka 180 stycken), sprickdalarna, flera åsbildningar 
samt variationen mellan öppna och skogbevuxna 
områden. Sjörikedomen är särskilt påtaglig i det 
”sörmländska sjöbäckenet” begränsat av sjöarna 
Båven, Uren, Långhalsen och Yngaren.  
 

Det är den senaste istiden som har format terräng-
en, men det är människors verksamhet och betande 
boskap som genom årtusenden skapat det omväx-
lande kulturlandskapet. 
 
Fornlämningar 
 
De äldsta fornlämningarna vittnar om att vår kom-
mun har varit bebodd i omkring 8 000 år. De första 
invånarna var ett nomadfolk som levde på jakt och 
fiske när Södermanland bestod av vidsträckt skär-
gård. För cirka 5 000 år sedan stod havet drygt 25 
meter högre än idag och större sammanhängande 
landområden hade bildats. Då bosatte sig de första 
jordbrukarna här. Tusen år senare hade människor 
lärt sig att hålla boskap och stenåldern övergår i 
bronsålder för cirka 3 500 år sedan. Vid tiden för 
Kristi födelse börjar bruksredskap av järn vara vanli-
ga.  
 
Våra äldsta förfäder har givit oss ett landskap som 
är mycket rikt på olika typer av fornlämningar som 
exempelvis, boplatser, gravar och gravfält, fornbor-
gar, runstenar och hålvägar.  
 
Äldre bebyggelsemönster 
 
Kommunens äldsta bebyggelsehistoria är direkt 
knuten till jordbrukets utveckling. Vid medeltidens 
början var i stort sett hela den nuvarande odlings-
bygden koloniserad med fast bebyggelse. Under 
medeltiden började utmarkernas skogsområden att 
koloniseras. Då lades grunden för den nuvarande 
bebyggelsestrukturen på landsbygden. Efter mitten 
på 1300-talet stagnerade bebyggelseutvecklingen 
till följd av pestepedemierna som drog fram över 
landet. Från mitten av 1400-talet ökar befolkningen 

åter i Sverige och allt fler stormän skaffade sig an-
senliga egendomar. 
 
Under 1500-talet växte godsen i antal och storlek, 
men det var först på 1600-talet som den stora säte-
riexpansionen inföll. Säteriernas behov av arbets-
kraft tillgodosågs av dagsverkare, som i ersättning 
fick en avsides belägen jordbit att odla upp och 
bebygga. Torp togs även upp på prästgårdsmark 
och bondejord, även om detta var vanligare under 
17- och 1800-talen. Indelningsverket på 1690-talet 
resulterade i nya torp för soldater, dragoner och 
båtsmän. Alla former av torp vidgade den odlade 
bygden.  
 
Typiskt för 17-1800-talen var befolkningsökning, 
hemmansklyvning och den snabbt ökande torpbe-
bygelsen. De vanligaste bostadshusen på lands-
bygden var långt in på 1800-talet enkelstugor och 
parstugor. Enkelstugan var torparens och backstu-
gusittarens bostad, medan den självägande bonden 
bodde i parstugan. Till en gård hörde förutom bo-
stadshuset också en mängd byggnader i olika stor-
lekar, var och en med sin speciella funktion.     
 
Den agrara revolutionen på 1800-talet innebar att 
både landskap (se nedan under ”Jordbrukslandska-
pet”) och bebyggelsestruktur förändrades radikalt. 
Enskilda bostadshus uppförs som rödfärgade, 
plankpanelklädda tvåvåningshus med taktegel. 
Samtidigt byggs stora ladugårdar, som ersatte gytt-
ret av små hus vid gårdarna. 
 
Under 1800-talet byggdes järnvägarna, samtidigt 
som industrialismen växte fram. Följden blev att nya 
tätorter uppstod och mot slutet av seklet började 
landsbygdens befolkning att minska. 
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Enstaka gårdar, byar, herrgårdar och kyrkor är vis-
serligen bundna till dalarnas odlingsbara lerbotten, 
men ligger alltid på högre belägen mark. De kan 
vara placerade på rullstensåsar, på moränkullar i 
odlingsmarkerna eller på dalsluttningarna.   
 
Byggnader 

 
Kyrkorna är de äldsta byggnaderna i kommunen. I 
Bettna, Blacksta, Helgesta, Lilla Malma, Vadsbro 
och Årdala har kyrkorna byggnadsdelar som kan 
dateras till 1100-talet. De övriga fem församlings-
kyrkorna i kommunen är ursprungligen uppförda på 
1200-talet.  
 

 
Dunkers kyrka 

 
Alla äldre kyrkor är om- och tillbyggda flera gånger. 
1966 byggdes kyrkan i Hälleforsnäs, som hör till 
Mellösa församling. 
 
Till de äldre byggnaderna i kommunen hör också 
många slott och herresäten. Några som Ådö, Sten-
hammar, Lagmansö och Åkerö, har sitt ursprung i 
stormäns sätesgårdar från 1400-talet. Under 1600-
talet bildades en mängd säterier i landskapen när-
mast Stockholm för att belöna den nyskapade 
svenska stormaktens högsta militära och civila 

tjänstemän. Vid den tiden bildades säterier som till 
exempel Sparreholm, Ekensholm, Rockelstad, Lag-
mansö, Grinda, Skiringe och Malstanäs.  
 

 
Huvudbyggnaden vid Ådö 

 
Säterirättigheterna upphörde vid 1600-talets slut, 
men flera gods förskönades under främst 1700-talet, 
bl a med nybyggda eller kraftigt ombyggda huvud-
byggnader.   

 
Jordbrukslandskapet 

 
Hela Sveriges befolkning ökade kraftigt under 1800-
talet och omfattande åtgärder behövdes för att be-
folkningen skulle kunna försörjas. Skiftesreformer 
ledde till att byar splittrades för att varje gård skulle 
få sin jord i en sammanhängande enhet. Tyngre 
lerjordar odlades upp och åkerarealen utökades 
genom att sjöar sänktes och våtmarker dikades ut.  
 
Kommunens viktigaste åkerområden finns i söder 
kring Bettna och kring Båven. I övriga delar av 
kommunen med magrare jordar har djurhållning 
varit en förutsättning för jordbruket. Betande boskap 
har skapat vackra och värdefulla ängs- och hagmar-
ker inom hela kommunen. På flera ställen är hag-
markerna bevuxna med ek och andra ädellövträd.    
 

Teknisk utveckling och ökade krav på rationella 
brukningsformer har medfört att gårdar slagits 
samman, att torpställen omvandlas till rena bostäder 
utan koppling till jordbruk, att antalet mjölkkor mins-
kar samt att svårbrukade åkrar liksom ängar och 
hagmarker växer igen eller skogsplanteras. På 
senare tid har antalet hästar i kommunen ökat kraf-
tigt och hästen håller på att ta över nötkreaturens 
roll som främsta vårdare av det öppna landskapet. 
Trots utvecklingen under 1900-talet, brukar dagens 
bonde i stort sett samma åkrar som på medeltiden. 
Och - många gårdar och mindre byar ligger kvar på 
samma platser som i förhistorisk tid.   
 
Industrins utveckling 
 
Vattenkraft, råvaror som malm, tegelleror, grus och 
timmer liksom i viss mån goda transportvägar var 
grunden för de tidigaste industrierna i Flens kom-
mun. Bergshanteringen startade på allvar under 
1600-talet, då minst åtta bruk anlades inom kom-
munens gränser. Det mesta av järnmalmen trans-
porterades från Bergslagen till bruken, men gruvor 
fanns även inom Dunkers och Vadsbro socknar. 
Bruksdöden under 1880-talet slog ut samtliga bruk 
utom Hällefors Bruk. 
 
Till de tidigaste industrianläggningarna hör kvarnar 
och sågar. I slutet av 1600-talet fanns över 40 kvar-
nar inom kommunens gränser och så sent som på 
1930-talet fanns drygt 10 kvarnar kvar i drift. Sedan 
mitten av 1800-talet har det funnits mer än 50 vat-
tensågar i Flens kommun.  
 
Järnvägarna och tekniska framsteg medförde att 
industrier kunde startas oberoende av om råvaror 
eller vattenkraft fanns på platsen. Många industrier 
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sökte sig då till de nya tätorterna utmed järnvägar-
na. Bland det tidiga 1900-talets industrier i våra 
tätorter märks bland många andra träindustri, trösk-
fabrik och tegelbruk i Flen, bruket i Hälleforsnäs, 
sågverk och snickerifabrik i Sparreholm, snickerifa-
brik och mejeri i Skebokvarn. 
 

 
F d snickerifabriken i Skebokvarn 

 
En mängd nya tillverkningsföretag grundades efter 
järnvägarnas tillkomst, men den industriella utveck-
lingen i Flensbygden var ändå långsam. Så sent 
som på 1920-talet var över hälften av befolkningen 
på ett eller annat sätt sysselsatt i jordbruket. Först 
på 1940-talet kom utvecklingen i nivå med övriga 
länet och riket. Sedan dess har utvecklingen lett till 
att Flens kommun procentuellt sett har haft och har 
fler sysselsatta inom tillverkningsindustrin än riksge-
nomsnittet. Därmed har kommunen påverkats kraf-
tigt av strukturrationaliseringar med minskat antal 
arbetstillfällen som följd. Ändå arbetar idag omkring 
25 % av de förvärvsarbetande kommuninvånarna 
inom tillverkningsindustrin. 
 
 

Järnvägarna 
 
Järnvägarna innebar en revolution för människors 
möjligheter att resa och för företagens möjligheter 
att frakta råvaror och färdiga produkter. Revolutio-
nen påverkade även hur tätorter uppstod och män-
niskors levnadsförhållanden. 
 
Idag genomkorsar två järnvägslinjer Flens kommun, 
men ursprungligen fanns ytterligare två linjer. Västra 
stambanan mellan Stockholm och Göteborg invig-
des 1862 och TGOJ-banan mellan Oxelösund och 
Bergslagen invigdes 1877. Mellersta Söderman-
lands Järnväg förband Skebokvarn med Stålbåga 
via Malmköping. Linjen invigdes 1907 och trafiken 
var helt nedlagd 1967. Idag används en mindre del 
av järnvägen som museispårväg. 
 
Endast en kort sträcka av Norra Södermanlands 
Järnväg mellan Södertälje och Eskilstuna berörde 
Flens kommun kring Stålbåga. Linjen invigdes 1895 
och trafiken på banan upphörde 1994.  
 
Tätorterna 

 
Kommunens åtta tätorter är förhållandevis unga. I 
de flesta fallen har orterna uppstått kring järnvägs-
stationer under 1800-talets senare hälft. Undanta-
gen är Hälleforsnäs, som uppstod kring industri-
verksamhet från 1659 (då Albin Noy fick tillstånd att 
uppföra ortens första masugn) och framåt i tiden, 
samt Malmköping, som uppstod på 1770-talet kring 
övningsplatsen för Södermanlands regemente. 
Malmköping fick en köpings rättigheter 1785. Flen 
blev municipalsamhälle 1902 och stad 1949. Spar-
reholm blev municipalsamhälle 1918. 
 

1.4 Förändringar i omvärlden 
gör framtiden osäker 

 
1.4.1 Vår värld förändras  
 
Vi lever i en tid då vår värld förändras allt snabbare. 
De flesta förändringar som sker i samhället och i vår 
omvärld har betydelse för kommunens utveckling på 
något sätt. Trender, drivkrafter, händelser och olika 
beslut påverkar oss, vare sig vi vill det eller inte. Det 
spelar ingen roll om förändringarna sker nära eller 
långt bort. Vi står ständigt inför nya utmaningar från 
omvärlden och det är på det lokala planet som glo-
bala och nationella trender och tendenser ska över-
sättas till praktisk vardag. 
 
Även flödet av information, kapital, varor och tjäns-
ter blir allt snabbare. Förbättrade kommunikationer 
gör att vi kan förflytta oss allt längre på kortare tid. 
Via Internet och e-post kan vi snabbt få och utbyta 
information med andra världsdelar. Samtidigt blir vi 
allt mer beroende av omvärlden. 
 
Detta gör att våra bedömningar av framtiden blir 
osäkra. Det här avsnittet beskriver några omvärlds-
faktorer som är särskilt viktiga för Flens kommun. 
 
1.4.2 EU  

 
Sverige har varit medlem i Europeiska unionen 
sedan 1995. Beslut i EU påverkar kommunerna 
både direkt och indirekt på flera sätt. Några exempel 
är den gemensamma jordbrukspolitiken, regler om 
upphandling av varor och tjänster, direktiv på miljö-
området (bland annat för vatten och badvatten), 
regionalpolitik med förutsättningar för regionalt ut-
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vecklingsarbete, strukturfonder med medel för att 
lösa specifika problem samt olika former av stöd för 
samarbete med kommuner i andra delar av unionen.     
 
Såväl jordbruks- som regionalpolitiken är tydliga 
exempel på hur EU:s beslut påverkar markanvänd-
ning och utveckling i Flens kommun.   
 
1.4.3 Internationalisering och globalise-

ring 
 
De nationella ekonomierna flätas samman allt mer. 
Utrikeshandelns betydelse, direktinvesteringar över 
gränser, fria kapitalrörelser och internationellt ägan-
de av företag är typiskt för internationalisering av 
världsekonomin. Internationaliseringen är en av de 
starkaste drivkrafterna bakom dagens samhällsför-
ändringar och påverkar i hög grad vår vardag. Det 
internationella beroendet ökar på såväl nationell, 
regional som lokal nivå och näringslivet blir allt rörli-
gare. Utvecklingen ställer också nya krav på offent-
lig verksamhet och på den enskilde medborgaren. 
Därför behöver även en medelstor kommun fortlö-
pande och aktivt bevaka omvärlden för att kunna 
möta en allt mer föränderlig värld. 
 
Det är främst två faktorer som ligger bakom ”globali-
sering” (= långt gången internationell integrations-
process). För det första har ekonomierna i världens 
länder blivit öppnare och restriktionerna mot att flytta 
kapital mellan länder har tagits bort. För det andra 
har utveckling av modern kommunikationsteknologi 
gjort det lätt att hålla samman funktioner och före-
tag, oavsett var i världen de finns.  
 

Internationalisering och globaliseringen medför 
hårdnande konkurrens mellan länder och regioner 
om arbete och kapital.  
 
Globaliseringen märks bland annat på det lokala 
planet genom att flera av kommunens större företag 
är utlandsägda.  
 
 
1.4.4 Regional utveckling och regionför-

storing 
 
Flens kommun ingår i den expansiva Stockholm-
Mälarregionen. Rent geografiskt ligger Flens kom-
mun i skärningen mellan kraftfälten från regionens 
tillväxtnoder Stockholm, Eskilstuna-Västerås, Norr-
köping-Linköping och Örebro. Det betyder att kom-
munen kan ta del av utveckling i noderna, men 
också att noderna är svåra konkurrenter till kommu-
nen om företag och boende med mera. 
 
Flera utredningar har visat att Stockholm-
Mälarregionen fungerar som motor för den ekono-
miska tillväxten i hela Sverige. Regionen svarar för 
cirka 35% av landets totala bruttonationalprodukt 
(BNP) och mer än 40% av landets tillväxt under 
perioden 1985-2000 genererades här. Regionen har 
haft, har och kommer med all sannolikhet också att 
få stor befolkningstillväxt.  
 
Ökande bostadspriser och trångboddhet i Stock-
holm gör kommunerna i Södermanland till intressan-
ta bostadsalternativ för fler och fler pendlare. All-
mänt sett leder förbättrade kommunikationer (järn-
vägar, vägar och IT) och pendlingsmöjligheter till allt 
mer integrerade bostads-, arbets- och utbildnings-

marknader. Dessutom utvidgas Stockholm-
Mälarregionen successivt.  
  

 
 
Utveckling för Stockholms lokala arbetsmarknad 
(Källa: Arena för tillväxt) 

 
Kommuner som ingått i arbetsmarknaden: 

 
 
 
 
 

 
I täta regioner med många invånare kan specialise-
ringen drivas långt och därmed ge förutsättningar för 
ökad tillväxt. Stockholm-Mälarregionen konkurrerar 
globalt med andra tätare och långt folkrikare stor-
stadsområden. Glesheten inom vår region måste 
kompenseras med geografiskt omfång och fortsatta 
förbättringar av infrastruktur/kommunikationer som 
håller samman regionen.    

 Sedan 1970-talet        (27 st) 
 Slutet av 1980-talet      (2 st) 
 Början av 1990-talet    (1 st) 
 Slutet av 1990-talet    (5 st) 

Flen 
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Regionförstoringen innebär att Flens kommun blir 
mer beroende av vad som sker i Stockholm.  Men – 
om regionförstoringen fortsätter, blir kommunen en 
tydligare del av Stockholms arbetsmarknad och kan 
ta del av regionens förväntade befolkningsökning.   
 
1.4.5 Fler faktorer som gör framtiden osä-

ker för Flens kommun  
 
Det finns många fler faktorer som påverkar framti-
den i kommunen. Politik med allt vad det innebär 
liksom ekonomi och sociala förutsättningar ändras 
med tiden. Dessutom sker tekniska landvinningar 
som ger helt nya möjligheter. Kommunens framtid 
påverkas också av:      
 
 
• Världsekonomins utveckling 
• Konkurrensen från grannkommu-

ner 
• EU:s utveckling och roll i världen 
• Infrastruktur och kommunikationer 
• Sveriges ekonomiska utveckling 
• Utlandsägda företag i kommunen 
• Stockholmsregionens roll i Sveri-

ge 
• Klimatförändringar 
• Energipriser och reskostnader 
• Jordbrukets strukturrationalisering 
• Ränteläget 
• Förändringar i landskapet 
• Bostadsbyggande i Stockholms 

län 
 

1.4.6 Hur ska kommunen hantera osäker-
heten? 

 
Flens kommun kan inte styra hela framtiden, men vi 
kan bli bättre på att förbereda oss för olika skeen-
den. Vi måste förbättra vår omvärldsbevakning så 
att vi tidigt kan uppfatta och greppa omständigheter 
som kan påverka oss. Det gäller också att ta stöd av 
olika partners med samma intressen som våra. 
Regionförstoring, kluster och samarbetspartners är 
allt viktigare förutsättningar för att kommunen ska 
kunna hävda sig i en värld med allt snabbare utbyte 
och förändring. Och – i en hårdnande konkurrens 
gäller det att ha en god självbild. Vi måste ta vara på 
våra styrkor, profilera oss och helt enkelt sätta Flens 
kommun på kartan.   
 
  
1.5 Attraktivitet 

 
Ett samhälle måste vara attraktivt för att kunna vara 
hållbart. Attraktiviteten är till exempel en förutsätt-
ning för att våra samlade resurser ska kunna an-
vändas effektivt. Samtidigt är hållbarhet nödvändigt 
för att en kommun eller ort skall vara attraktiv.    
 
Flens kommun har som mål att bli mer attraktiv för 
boende, företag och besökare. Begreppet ”attraktivi-
tet” har inte någon solklar förklaring. Vad som är 
attraktivt beror på hushållets, företagets eller besö-
karens behov, situation och värderingar.  
 
Vad är det då som gör en ort eller kommun till en 
plats där man vill bo, där man vill vara och verka? 
Vad är det människor frågar efter? Allt går inte att 
planera eller att förutsäga. Här nedan finns en enkel 

sammanställning av viktiga faktorer fritt efter Över-
siktsplan 2006 för Karlstad kommun. Avsikten är att 
faktorerna skall vara en checklista och inspiration i 
kommunens arbete för ökad attraktivitet.  
 
Allmänt 
• Välskött kommun, god ekonomi 
• Nöjda kommuninvånare 
• Väl fungerande integration 

 
Boende 
• Bra och tillgängliga bostäder i attraktiva lägen 
• Varierat utbud när det gäller storlek, typ, upplå-

telseform och kostnad 
• Trygghet och säkerhet  
• Hus med sunda byggnadsmaterial och krets-

loppsanpassade system 
Arbete 
• Tillgång på arbetsplatser inom många olika 

branscher  
• Möjligheter till byte och karriär 
• Tillgång till arbetskraft med ”rätt” kompetens 
• Möjligheter till distansarbete 
• Ej störande arbetsplatser samlokaliserade med 

bostäder  
 

Service 
• Grundläggande serviceutbud med hög tillgäng-

lighet i närområdet 
• Brett utbud av kommersiell service 
• Barnomsorg och skolor  
• Bibliotek  
• Omsorg om äldre och handikappade 
• Vård av god kvalitet 
• Service och handel centralt i tätorterna 
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Utbildningsmöjligheter 
• Grundskola och gymnasieskola 
• Attraktiva inriktningar i skolutbudet 
• Kvalitet i utbildningen 
• Korta avstånd till universitet och högskolor 
• Vuxenutbildning 
• Kompetensutveckling 

 
Fritidsutbud 
• Kulturutbud – teater, musik, dans, utställningar 
• Friluftsliv – närströvområden, motionsspår samt 

vandrings-, cykel- och ridleder, tillgång till sjöar  
• Idrott – hallar, idrottsplatser, platser för spon-

tanidrott 
• Specialintressen: hästar, skytte, motor mm. 
• Upplevelser 
• Sammanhängande grönstruktur 
 
Kommunikationer 
• Gena och säkra gång- och cykelvägar 
• Goda tåg- och bussförbindelser 
• Pendlingsmöjligheter 
• Pendlarparkering 
• God vägstandard 
• Hög trafiksäkerhet 
• Kunna ta sig ut i världen 
• Nåbarhet, tillgänglighet 
• Väl fungerande godstransporter  
• Bredband, mobiltelefoni, teknikutveckling 
 
Skönhet – stadsbild 
• Vackra byggnader och miljöer 
• Omsorg om närmiljön – välstädat, välunderhål-

let 
• Vårda och framhålla det kulturhistoriska arvet 

Natur- och kulturlandskap  
• Levande landsbygd 
• Bärkraftigt jord- och skogsbruk 
• Bevara skönhetsvärden och variation 
• Upplysning om besöksmål 
• Historisk bebyggelse och fornlämningar 
 
Miljö 
• Rent vatten, ren luft, buller- och giftfria miljöer 
• Natur för rekreation 
• God utemiljö i tätorterna 

 
Hållbarhet 
• Ekologiskt • Ekonomiskt  
• Socialt • Kulturellt  

 
 

1.6 Folkhälsa 
 

Med folkhälsa avses befolkningens samlade hälso-
tillstånd. Sambanden mellan människans livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa är komplexa. Faktorer som 
påverkar folkhälsan är bland annat demokrati, jäm-
likhet, ekonomi, trygghet och säkerhet, arbetsförhål-
landen, inre/yttre miljöer och levnadsvanor. Att för-
bättra folkhälsan innebär att skapa förutsättningar 
och möjligheter för människan att utveckla en god 
hälsa. Ytterst handlar folkhälsa om att sträva efter 
det samhälle vi vill leva och verka i.  
 
Folkhälsomål 
Det övergripande målet inom svensk folkhälsopolitik 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att nå 
detta arbetar Sverige mot elva nationella folkhälso-

mål, formulerade efter de mest betydelsefulla på-
verkansfaktorerna för folkhälsan.  
 
De första sex målen inkluderar strukturella faktorer 
(=  förhållanden i samhället och omgivningen som i 
första hand kan påverkas genom politiska beslut). 
De fem sista målen berör människans livsstil och 
levnadsvanor (= det som individen till största delen 
själv kan påverka). De elva nationella folkhälsomå-
len är: 
 
1.  Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomisk och social trygghet 
3.  Trygga och goda uppväxtvillkor 
4.  Ökad hälsa i arbetslivet 
5.  Sunda och säkra miljöer och produkter 
6.  En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7.  Gott skydd mot smittspridning 
8.  Trygg och säker sexualitet och en god repro-

duktiv hälsa 
9.  Ökad fysisk aktivitet 
10. Goda matvanor och säkra livsmedel 
11.  Minskat bruk av tobak och alkohol, ett sam-

hälle fritt från narkotika och dopning samt 
minskade skadeverkningar av överdrivet spe-
lande 

 
Folkhälsomålen är på flera håll nära sammanlän-
kande med de sexton nationella miljökvalitetsmålen 
men även till Flens fyra kommunmål (se 1.2). Kom-
munens mål för folkhälsoarbetet utgår från Sörm-
lands länsstrategi för folkhälsoarbete. Länsstrate-
gins mål är, att på lång sikt, minska skillnader i 
hälsa samt att verka för en god och jämlik hälsa i 
Sörmland.  
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Miljö och hälsa 
En god och sund livsmiljö kännetecknas av frihet 
från riskfaktorer som luftföroreningar, buller, radon, 
fukt, dålig ventilation och passiv rökning. Exempel 
på miljörelaterad ohälsa och sjukdomar är allergi, 
astma, lungcancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
Miljön kan även orsaka besvär i form av torr och 
irriterad hud/slemhinnor, hudutslag, stress, migrän 
och trötthet. 
  
Folkhälsoarbete på lokal nivå innebär bland annat 
att skapa goda förutsättningar för kommunens invå-
nare att leva ett sunt och gott liv. Det kan vara att 
skapa trygga och säkra miljöer som främjar fysisk 
aktivitet och rörelse samt underlätta kommunikation 
mellan skola, arbetsliv, näringsliv och socialt um-
gänge. En god livsmiljö skall även innehålla en 
bebyggelseutveckling som ger ett varierat utbud och 
utformning av bostäder samt tillgång till den sk grön- 
och blåstrukturen (natur-, kultur- och rekreations-
värden).  
 
Den fysiska samhällsplaneringen är ett mycket 
viktigt instrument för folkhälsoutvecklingen. Med 
trivsamma och gynnsamma livsmiljöer ökar folkhäl-
san i befolkningen! 
 
 
1.7 Hållbar utveckling 

 
 
Naturens långsiktiga produktionskraft måste upp-
rätthållas för att kunna tillgodose ekonomiska och 
sociala behov. 
 

 

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan bibe-
hålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som 
människors förmåga att tillgodose sina behov inte 
förhindras. Ett socialt hållbart samhälle karaktärise-
ras av att det tillgodoser mänskliga behov överallt.   
  
Kommunens fysiska planering syftar till att skapa 
goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar sam-
hällsutveckling. Översiktsplanen ska hantera bland 
annat var bostäder, arbetsplatser, anläggningar för 
service och teknisk försörjning ska byggas, var nya 
vägar, järnvägar och andra kommunikationsanlägg-
ningar ska planeras. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
ska översiktsplanen visa på hur den samverkar med 
de fyra aspekterna på hållbarhet, det vill säga de 
ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
aspekterna.   
 
Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet ur ett planeringsperspektiv 
innebär bland annat att bostäder, verksamheter, 
infrastruktur med mera, lokaliseras med hänsyn till 
hushållning av mark- och vattenresurser samt beva-
rande av den biologiska mångfalden.      
 
Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet ur ett planeringsperspektiv 
innebär att indirekt skapa ekonomiska förutsättning-
ar genom ändamålsenliga fysiska strukturer som 
inte tär på det ändliga naturresurskapitalet eller 
hotar den biologiska mångfalden. Exempel på eko-
nomisk hållbarhet inom planeringsramarna kan vara 
ett effektivt utnyttjande av befintliga tekniska an-
läggningar och infrastruktur samt lokalisering av 
bostäder och lokaler i attraktiva lägen.  
 

Social hållbarhet 
Social hållbarhet ur ett planeringsperspektiv innebär 
bland annat en blandning av upplåtelseformer och 
verksamhetsfunktioner, att skapa attraktiva och 
trygga mötesplatser, tillgång till service, grönområ-
den, infrastruktur som ger möjlighet att själv välja 
färdmedel samt verka för en hög delaktighet i plan-
processen.  

 
Kulturell hållbarhet 
Kulturell hållbarhet ur ett planeringsperspektiv inne-
bär bland annat att skapa identitet och tillhörighet 
genom att utveckla och bevara kulturvär-
den/kulturmiljöer och kulturella arenor.  

 
 

1.8 Jämställdhet 
 

Riksdagen har lagt fast mål för jämställdhetspoliti-
ken i Sverige. Det övergripande målet är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. En förutsättning för att kunna 
uppnå detta är att kvinnor och män har samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets 
alla områden. Därför ska det råda: 
 
• En jämn fördelning av makt och inflytande 
• Samma möjligheter till ekonomiskt oberoende 
• Lika villkor och förutsättningar när det gäller 

företagande, arbete, arbetsvillkor samt utveck-
lingsmöjligheter i arbetet. 

• Delat ansvar för hem och barn 
• Frihet från könsrelaterat våld. 
 
Den fysiska planeringen ska belysa och likställa 
både kvinnors och mäns kunskaper, värderingar och 
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önskemål samt klarlägga möjliga konsekvenser.  
Den bebyggda miljön måste utformas med utgångs-
punkt från målen och jämställdhetsfrågorna ska tas 
upp till diskussion i den fysiska planeringen.  
 
Särskilt viktigt för jämställdheten är: 
 
- jämn könsfördelning i kommunens berednings- 

och beslutsprocess, 
- kvinnors och mäns lika möjligheter till delaktig-

het i planprocessen, 
- hur service lokaliseras, 
- tillgång till kollektivtrafik, 
- varierat utbud av bostäder, 
- naturliga mötesplatser dag- och kvällstid, 
-  att trygghet och säkerhet uppmärksammas i 

den fortsatta planeringen, 
- att förutsättningarna för gång- och cykeltrafik 

förbättras, 
- utbud av och förutsättningar för fritidsaktiviteter. 
 
 
1.9 Scenarier 

 
I inledningen till översiktsplanen presenterar Flens 
kommun sin vision för år 2025. Visionen fungerar 
bland annat som en målbild för hela översiktspla-
nen. Kommunen vill ha beredskap för fler utveck-
lingsalternativ och därför har tre olika scenarier 
arbetats fram.  

 
Det här avsnittet beskriver kortfattat tre olika scena-
rier för utvecklingen i kommunen. Scenarier är be-
rättelser om olika möjliga framtider – inte visioner, 
viljeinriktningar eller prognoser. Scenarierna ska 
lyfta fram viktiga frågor för framtiden för att tidigt 
uppmärksamma trendbrott och viktiga förändringar. 

Scenarierna konsekvensbedöms med avseende på 
markanvändning, miljö och hälsa, infrastruktur och 
kommunalekonomi. Konsekvensbedömningen ska 
bidra till att tidigt beakta och integrera miljöfrågorna i 
beslutsprocessen samt bredda kunskaps och be-
slutsunderlaget.  

 
Scenarierna ska: 
• Hänga ihop logiskt, 
• Vara trovärdiga och intresseväckande, 
• Vara relevanta för studerade frågeställningar. 
 
Scenarierna bör bidra till att: 
• Stimulera till dialog och diskussioner, 
• Ge stöd på lång sikt och lyfta såväl möjligheter 

som problem, 
• Identifiera strategiska områden för framtida 

kommunikationer, bebyggelse och grönområ-
den, 

• Forma en önskvärd inriktning för kommunens 
utveckling. 

  
Scenariernas gemensamma förutsättningar: 
• Horisontår 2025, 
• Stockholmsregionen betydelse för Sveriges 

ekonomi består, 
• Flens kommuns natur- och kulturvärden får inte 

äventyras, 
• Kommunen har möjlighet att påverka såväl 

lokalisering, sammansättning som utformningen 
av bebyggelsen. 

• Kommunen styr omfattningen av ny bebyggelse 
på landsbygden i liten grad. 

• Investeringar i skolor och förskolor krävs i samt-
liga scenarier. 

• Översiktlig konsekvensanalys av scenarierna. 

Scenariernas skilda förutsättningar: 
• Befolkningsutveckling, 
• Bebyggelsens sammansättning, 
• Bebyggelsens geografiska spridning. 

 
Scenario 1 -  Gles bebyggelseutveckling 
 
Förutsättningarna för kommunen att få den önskade 
utvecklingen har mer eller mindre uteblivit. Kommu-
nen saknar profil. Med en minskad befolkning följer 
också en minskad efterfrågan på bostäder. 
 
De som flyttar till kommunen lockas av de vackra 
och avkopplande natur- och kulturmiljöerna. Förbätt-
rade pendlingsmöjligheter har uteblivit och därmed 
har de arbetsföra åldersgrupperna inte kunnat välja 
kommunen som ny boendeort. Pendlingsförutsätt-
ningarna har även lett till att såväl offentliga som 
privata sektorn har problem med att rekrytera kom-
petens till sina verksamheter.  
 
Sammanfattningsvis: 
• Kommunen har inte lyckats profilera sig och 

näringslivssatsningarna har uteblivit. Regionens 
befolkningstillväxt har fångats upp av andra 
städer och orter. 

• Kommunen har en åldrande befolkning och 
inflyttningen till kommunen är liten. I snitt mins-
kar befolkningen med runt 30 personer per år. 

 
• Totalt har antalet bostäder minskat med 100 

och bostadsbeståndet år 2025 ligger på ca 
8 000 lägenheter. Industrilokaler står tomma. I 
huvudsak tillkommer villor på landsbygden. 
Permanentningen av fritidshus är marginell. 
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• Kommunen har öppnat bostadsområden i Mal-
makvarn, Hästön och Stenhammar men inflytt-
ningen är sparsam. 

 
• Ingen förbättrad eller utökad handel och service 

eller ny infrastruktur. 
• Ingen aktiv satsning på att förbättra och bevara 

värdena i natur- och kulturlandskapet. 
 
• Befolkningen år 2025 är ca 16 000. 

 
Scenario 2 –  Medeltät bebyggelseutveckling 
 
Kommunen växer men i en takt som inte kräver så 
stora investeringar. Satsningarna i tätorterna är mer 
aktiv och målmedveten och ger utrymme för en 
blandning av bostäder, arbetsplatser och service. 
Såväl tätorterna som landsbygdens karaktär och 
kvaliteter tas tillvara och utvecklas.  
 
Sammanfattningsvis: 
• En tydligare profilering av kommunen i kombi-

nation med lyckade satsningar på det lokala 
näringslivet och förbättrade kommunikationer 
har gynnat befolkningstillväxten.  

• Befolkningen ökar och den stora ökningen sker 
i åldersgruppen 30-40 år, men även gruppen 
25-30 år och andelen äldre ökar. I snitt ökar be-
folkningen med runt 150 personer per år.  

 
• En mer målmedveten satsning av kommunen 

sker på orterna Flen, Malmköping och Sparre-
holm. Antalet bostäder av olika slag ökar totalt 
med 1 250. 

 
• Ytterligare 120 fritidshus har permanentats. 

• Förbättrade pendlingsmöjligheter har varit en 
del av förutsättningarna för både en ökad in-
flyttning och förstärkt kompetensförsörjningen i 
kommunen.  

 
• Tågstopp i Sparreholm, som har inverkat posi-

tivt på inflyttningen till det nya bostadsområdet 
på och intill Hästön. 

 
• Ökat antal arbetstillfällen inom livsmedelspro-

duktion (lokalproducerade råvaror), turism (eko-
turism) och mindre företag inom juridik, ekono-
mi och konsultverksamhet. 

 
• Handel och service m m förstärks i Flen, Malm-

köping och Sparreholm. 
 
• Befolkningen år 2025 är ca 21 000. 
 
Scenario 3 –  Tät bebyggelseutveckling 

 
Tillväxten i detta scenario är stor och går snabbt. 
Kommunen behöver göra investeringar i kommunal-
teknik, skola vård och omsorg. För att kunna skapa 
attraktiva livsmiljöer ställs höga krav på kommunens 
boendemiljöer och infrastruktur. Den snabba utveck-
lingen ger kommunen problem med att hinna med 
och det kan finnas behov av att dra ner på utveck-
lingstakten.  
 
Exploateringsprojekten i såväl scenario 2 som 3 
möjliggör en högre ambitionsnivå för parker och 
tätortsnära grönområden. Dessutom är det viktigt att 
värdefulla natur- och kulturmiljöer säkerställs för 
bevarande och förbättrad tillgänglighet och skötsel.  
 
 

Sammanfattningsvis: 
• Förutom lyckade satsningar inom näringslivet 

och förbättrade kommunikationsmöjligheter har 
kommunen tagit del av regionens befolknings-
tillväxt i form av en markant ökad inflyttning.  

 
• Befolkningen ökar främst genom den stora 

inflyttningen. Andelen barn, främst åldersgrup-
pen 10-15 år, och de i åldersgrupp 25-40 år 
ökar, medan personer i åldrarna 40-70 minskar. 
I snitt ökar befolkningen med drygt 300 perso-
ner per år.  

 
• Alla orter i kommunen utvecklas, men främst 

sker utvecklingen i Flen, Malmköping, Sparre-
holm, Hälleforsnäs och Mellösa. Antalet bostä-
der av olika slag ökar totalt med 2 600. 

 
• Ytterligare 200 fritidshus har blivit permanent-

boende och Orrhammar har blivit en villastads-
del i Flen. 

 
• Handel och service har expanderat kraftigt till 

följd av förbättrat befolkningsunderlag.   
 
• TGOJ-banan har fått ny anslutning till Västra 

stambanan och har persontrafik på hela sträck-
an Västerås - Nyköping/Oxelösund med anslut-
ning till Skavsta flygplats.  

 
• Förutom tågstopp i Sparreholm finns nu även 

tågstopp i Bettna i och med att TGOJ-banan 
har passagerartrafik. Detta har lett till ett tillskott 
av bostäder i Bettna. 

 
• Befolkning 2025 är ca 24 000.                        
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3. BEBYGGELSE

3.1 Tätorter

3.1.1 Inledning

I Flens kommun finns åtta detaljplanelagda tätorter
med varierande historia, storlek, karaktär och servi-
ceutbud. Sju av dem har över 200 invånare och be-
tecknas därmed också som tätort i olika former av
statistik. Även fritidshusområdet Orrhammar har fler
än 200 fast boende och är rent statistiskt sett en
tätort. I det här avsnittet behandlas enbart de åtta
tätorter, som planlagts för åretruntboende.

Tätorternas sammanlagda invånarantal motsvarar
drygt 70% av kommunens totala befolkning, men
andelen kommuninvånare i tätorterna har successivt
minskat sedan 1970-talet. Generellt sett är det ändå
tätorterna som kan erbjuda de bästa möjligheterna
för större befolkningsökning i kommunen. Därför har
kommunen för avsikt att förstärka beredskapen för
nybyggnad av bostäder, arbetsplatser och service i
flera av tätorterna.

Här nedan följer en redogörelse för översiktsplanens
generella ställningstagande för samtliga tätorter.
Därefter följer kortfattade tätortsbeskrivningar med
ställningstagande för respektive tätort.

ÖP:s ställningstagande för samtliga tätorter :

All planering som rör kommunens tätorter bör efter-
sträva och/eller ta till vara möjligheter

- att införa kretsloppslösningar,
- att göra tätorterna vackrare,
- att lokalisera ny bebyggelse med utgångs-

punkt från gynnsamma lokala klimatförhållan-
den, god tillgänglighet till kollektivtrafik och
från möjligheterna att åstadkomma attraktiva
gång- och cykelförbindelser med viktiga mål-
punkter i respektive tätort,

- att skapa tillgängliga bostäder för alla,
- att minska användning av fossila bränslen för

uppvärmning,
- att skapa robusta försörjningssystem,
- att öka trafiksäkerheten enligt förslag i kom-

munens trafikplan,
- att skapa variation i boendet när det gäller

hustyp, bostadsstorlek, och upplåtelseform,
- att förbättra sambanden i tätorterna,
- att skapa nya mötesplatser såväl utomhus

som inomhus och i gemensamhetslokaler,
- att öka tillgängligheten i den offentliga miljön,
- att bibehålla eller öka tillgången till rekrea-

tionsområden,
- att bevara värdefulla byggnader och kulturmil-

jöer,
- att förbättra möjligheterna att använda buss

och tåg för persontransporter,
- att förbättra funktionshindrades tillgänglighet i

kollektivtrafiken,
- att minska barriäreffekter orsakade av järnvä-

gar och större vägar,
- att stärka den lokala servicen,
- att skapa nya koloniområden

3.1.2 Flen

Flens centrum från väster

Befintliga förhållanden

Flen har vuxit fram vid korsningen mellan järnvägar-
na Stockholm - Göteborg (Västra Stambanan) och
Grängesberg - Oxelösund (TGOJ-banan). Under
drygt hundra år har en kyrka, ett slott och några
gårdar förvandlats till en stad med cirka 6 100 invå-
nare och drygt 3 000 arbetstillfällen. Dagens bebyg-
gelsemönster präglas av den kuperade terrängen,
järnvägarna, närheten till fyra sjöar och av den unga
stadens ”ryckiga” utveckling.

Flen har genomgått perioder med stark tillväxt varva-
de med stagnation och tillbakagång. Bland tillväxtpe-
rioderna märks slutet av 1800-talet och tiden 1945-
1975, men även en kort tid kring 1990 bör nämnas. I
1900-talets början fick donationen av Stenhammar till
staten förödande konsekvenser för Flens möjligheter
till utveckling. Det var först i början på 1940-talet som
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det dåvarande municipalsamhället fick tillgång till
mark för fortsatt expansion.

Som centralort i kommunen har Flen ett förhållande-
vis brett utbud av offentlig och kommersiell service.
Utbudet av offentlig service fick ett viktigt tillskott när
Bildningscentrum med bland annat gymnasieskola
invigdes höstterminen 1999.

Flen har dagliga och direkta tågförbindelser med
Stockholm/Södertälje, Eskilstuna/Västerås, Norrkö-
ping samt Katrineholm/Hallsberg. Busslinjer förbinder
Flen med Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Sträng-
näs, Gnesta och samtliga mindre tätorter i kommu-
nen.

Det finns inte någon dominerande industri i Flen. I
stället finns en mängd företag inom skilda branscher.

Dagens planreserv och framtida utbyggnadsområden

I Flen finns idag byggklar mark för

- 45 styckebyggda småhus, varav 29 kan byg-
gas på kommunala villatomter,

- 5 gruppbyggda småhus
- 120 lägenheter i flerfamiljshus
- handel, kontor och dylikt med byggrätt för

totalt cirka 3 000 m2.

Dessutom finns cirka 90 000 m2 byggklar industri-
mark. Talja industriområde norr om Flen kan vid
behov anslutas med stickspår till TGOJ-banan.

Kommunen har för avsikt att ta fram ett större exploa-
teringsområde för bostäder nordväst om Hammarval-
len och väster om elljusspåret.

ÖP:s ställningstagande

Flens framtida utveckling skall studeras i en fördjup-
ning av översiktsplanen. Fördjupningen ska bland
annat visa:

- beredskap för sammanlagt minst 800 nya
bostäder under ÖP:s planperiod,

- hur utbyggnad av ett nytt bostadsområde norr
om Hammarvallen kan kombineras med sta-
dens viktigaste strövområde,

- utrymme för kommersiell och offentlig service
samt för arbetsplatser i lämpliga lägen,

- hur fortsatt ombyggnad av gator enligt kom-
munens trafikplan ska prioriteras

- hur stadsbilden kan förbättras genom komplet-
terande och avgränsande bebyggelse, träd-
planteringar m m,

- hur förtätningar i centrum kan ske för att öka
stadsmässigheten och för att utnyttja gjorda
investeringar i gator och VA,

- hur behovet av förskolor och grundskolor samt
lokaler för vård och omsorg skall tillgodoses,

- hur en framtida förbifart kan ge möjligheter till
förändrad markanvändning utmed nuvarande
genomfart och vid blivande infarter till Flen,

- markreservationer för förbättrad rening av
avlopp antingen genom våtmark efter befintligt
reningsverk eller genom nybyggnad av nytt
reningsverk,

- hur stadens kontakt med vatten (sjöar och
Flensån) kan förbättras,

- hur plankorsningen vid Variaövergången kan
ersättas med en planskildhet..

I avvaktan på fördjupning för hela Flens stad, antas
äldre fördjupningar för Öja och Brogetorp på nytt.

3.1.3 Malmköping

Del av Malmköping med Malmahed i bakgrunden

Befintliga förhållanden

Malmköping är kommunens näst största tätort med
strax över 2 000 invånare och knappt 600 arbetstill-
fällen. Omgivningarna präglas av en mäktig, skogbe-
vuxen grusås och av kuperad, öppen jordbruksmark.
Malmköping har stora värden som pittoresk service-
och handelsort med intressant historia. En stor del av
orten är utvald som riksintresse för kulturmiljövården.

Malmköping (= köpingen på grusåsen) grundades
när Södermanlands regementes övningsplats anla-
des på en tallbevuxen hed vid Malma by. Regemen-
tet fanns i köpingen mellan 1774 och 1921. Än idag
sätter militärtiden sin prägel på tätorten genom väl-
bevarade byggnader, den fortfarande obebyggda
exercisheden, gatumönster och trädplanteringar.

Under militärtiden blev Malmköping en betydelsefull
handels- och hantverksort. Köpingen har fortfarande
större serviceutbud än vad som är vanligt för orter i
motsvarande storlek. Här finns bl a låg- mellan och
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högstadieskola, daghem, fritidshem, förskola, vård-
central, bibliotek, folktandvård, post, bank, livsme-
delsbutiker, restauranger, hotell, systembolag, speci-
albutiker m m. Dessutom finns en museispårvåg,
flera muséer och varje år hålls två välbesökta mark-
nader. Orten har dagliga bussförbindelser med Flen,
Eskilstuna, Strängnäs och Sparreholm/Nyköping.

Möjligheterna att utveckla Malmköping med ny be-
byggelse är begränsade av bland annat topografin,
värdefulla kultur- och naturmiljöer, sjöar, lågt belägna
områden och av blivande förbifart. Flera av de be-
gränsande faktorerna har samtidigt stor betydelse för
ortens karaktär och värden som boendeort och som
mål för olika besökare.

Dagens planreserv och framtida utbyggnadsområden

I Malmköping finns idag byggklar mark för

- 16 styckebyggda småhus, varav 14 är kom-
munala villatomter,

- 10 gruppbyggda småhus
- 25 lägenheter i flerfamiljshus

Dessutom finns cirka 20 000 m2 byggklar industri-
mark.

Kommunen har påbörjat arbetet med en fördjupning
av översiktsplanen för Malmakvarnsområdet. För-
djupningens syfte är att visa hur området kan bebyg-
gas med cirka 100 nya småhus.

ÖP:s ställningstagande

Malmköpings framtida utveckling skall studeras i en
fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska
bland annat visa:

- beredskap för sammanlagt cirka 250 nya bo-
städer under ÖP:s planperiod,

- utrymme för service och arbetsplatser i lämpli-
ga lägen,

- hur Malmköpings karaktär kan bibehållas och
förstärkas,

- om den planerade förbifarten kan ge möjlighe-
ter till ändrad markanvändning, exempelvis för
omsorgsfullt utformade lokaler för verksamhet
i ”skyltlägen”,

- hur Malmköping kan utvecklas som besöksort,
- hur riksintressen för naturvård och kulturmiljö-

vård ska tillgodoses.

3.1.4 Hälleforsnäs

”Hedakorset” med Bruksskolan i bildens mitt

Befintliga förhållanden

Hälleforsnäs är kommunens tredje största tätort med
drygt 1700 invånare och har idag cirka 250 arbetstill-
fällen. Omgivningarna innehåller stora, kuperade
skogsområden med flera sjöar.

Hälleforsnäs har sitt ursprung i vattenkraft och järn-
hantering. Redan i mitten av 1600-talet startades en
masugn med kanongjuteri vid "Hälleforsen". Sedan
dess har orten en obruten brukstradition. Genom
åren har det också varit likhetstecken mellan Brukets
utveckling och tätortens utveckling. Servicen i Hälle-
forsnäs består av bl a låg-, mellan- och högstadie-
skola, dag- och fritidshem, bibliotek, livsmedelsbutik,
post, bensinförsäljning, matservering m m.

Orten har dagliga buss- och tågförbindelser med
Eskilstuna och Flen.

Dagens planreserv och pågående planarbeten

I Hällleforsnäs finns idag byggklar mark för

- minst 30 styckebyggda småhus, varav fem
kan byggas på kommunala villatomter,

- mer än 50 lägenheter i flerfamiljshus.

Dessutom finns cirka 20 000 m2 byggklar industr i-
mark.

Kommunen har börjat arbetet med detaljplaner för
Bruksområdet och för bebyggelse vid Bruksdammen.
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ÖP:s ställningstagande

Ändrad användning av mark och vatten inom och i
direkt anslutning till Hälleforsnäs kan prövas i detalj-
plan.

I Hälleforsnäs finns flera äldre detaljplaner, som ger
orten en stor teoretisk reserv av detaljplanelagd mark
för bostadsbebyggelse. I praktiken krävs dock över-
syn av detaljplanerna för att planreserven ska vara
realistisk och attraktiv. Framtida detaljplaner bör
dessutom studera möjligheterna att utnyttja mark i
Bruksdammens närhet för ny bostadsbebyggelse.
Målsättningen är att minst 90 nya bostäder ska kun-
na tillkomma i Hälleforsnäs under ÖP:s planperiod.

Bruksområdet bör detaljplaneläggas och de kulturhi-
storiskt värdefulla byggnaderna inom och närmast
området bör skyddas med bevarandebestämmelser.

3.1.5 Sparreholm

Sparreholms nordöstra del

Befintliga förhållanden

Sparreholm har vuxit fram kring järnvägsstationen vid
Västra stambanan och har ett fantastiskt läge vid en
vik av Båven. Idag bor cirka 800 personer i Sparre-
holm och här finns cirka 130 arbetstillfällen.

Omgivningarna är självklart präglade av närheten till
Båven, men här finns även en kuperad jordbruks-
bygd med vidsträckta och ekbevuxna hagmarker.
Två större herrgårdar omedelbart norr om Sparre-
holm har också satt sin prägel på landskapet.

I Sparreholm finns bland annat livsmedelsbutik, re-
stauranger, gatukök, bensinstation, låg- och mellan-
stadieskola, förskola, servicehus och bibliotek. Orten
har dagliga bussförbindelser med Flen, Malmkö-
ping/Eskilstuna, Nyköping och Gnesta. Dessutom
arbetar kommunen aktivt för att tågen åter ska stan-
na i Sparreholm.

Många faktorer gör Sparreholm till en attraktiv bo-
stadsort. Det finns dessutom tekniska förutsättningar
och kommunalt markinnehav som möjliggör ett för-
hållandevis stort bostadsbyggande i tätorten.

Dagens planreserv och framtida utbyggnadsområden

I Sparreholm finns idag byggklar mark för

- sex styckebyggda småhus, varav fem kan
byggas på kommunägda tomter,

- åtta lägenheter i flerfamiljshus

Kommunen planerar att omvandla tidigare industri-
mark vid före detta sågverksområdet och Hästön till
bostadsområde.

ÖP:s ställningstagande

Sparreholms framtida utveckling skall studeras i en
fördjupning av översiktsplanen. Fördjupningen ska
bland annat visa:

- beredskap för sammanlagt cirka 400 nya bo-
städer under ÖP:s planperiod,

- läge för tågstopp,
- utrymme för arbetsplatser och ev ytterligare

service i lämpliga lägen,
- förutsättningar för att orten ska kunna utveck-

las som centrum för Ekoturism,
- hur omgivande riksintressen för natur- och

kulturmiljövård ska tillgodoses.

3.1.6 Mellösa

Sundtorpsområdet i Mellösas södra del. Detaljplanelagt
men ej utbyggt bostadsområde till höger i bild.

Befintliga förhållanden

Mellösa är en av flera tätorter i Flens kommun, som
vuxit fram kring en järnvägsstation. Idag har Mellösa
omkring 550 invånare och 60 arbetstillfällen.
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Omgivningarna är omväxlande och kuperade med
ungefär lika delar öppen jordbruksmark och skog. Vid
Mellösa kyrka finns en välbevarad, tät bybildning och
cirka fem kilometer från kyrkbyn ligger statsminis-
terns representationsbostad Harpsund.

Servicen i Mellösa består av låg- och mellanstadie-
skola, förskola, fritidshem, samlingslokal samt några
specialaffärer. Orten har dagliga bussförbindelser
med Flen, Hälleforsnäs och Eskilstuna.

Det finns attraktiva lägen för nya bostäder inom
Sundtorpsområdet i tätortens sydöstra del. Delar av
området är detaljplanelagda för cirka 45 gruppbygg-
da småhus. I övrigt finns vissa förtätningsmöjligheter
inom den nuvarande tätorten.

Dagens planreserv och pågående planarbeten

I Mellösa finns idag byggklar mark för

- sex styckebyggda småhus, varav ett kan byggas
på kommunägd mark,

- 45 gruppbyggda småhus på privatägd mark,
- 16 lägenheter i flerfamiljshus

ÖP:s ställningstagande

För Mellösa gäller en fördjupning av översiktsplanen,
som upprättades i början av 1980-talet. Planen är
schematisk, men är ändå i huvudsak aktuell när det
gäller föreslagen markanvändning och ortens möjlig-
heter till utveckling med mera.

Det finns goda möjligheter att ta fram mycket attrakti-
va bostäder inom Sundtorpsområdet i tätortens syd-
östra del. Delar av området är detaljplanelagda för

cirka 45 gruppbyggda småhus, men hela området
kan rymma exempelvis 70 tomter för styckebyggda
enbostadshus. I övrigt finns vissa förtätningsmöjlig-
heter inom den nuvarande tätorten. Totalt kan Sund-
torpsområdet och förtätningar inom Mellösa ge ett
tillskott på cirka 100 bostäder under ÖP:s planperiod.
Om det skulle bli aktuellt med mer omfattande ut-
byggnad av Mellösa eller med andra utbyggnadsom-
råden, bör detta studeras i en ny fördjupning av över-
siktsplanen.

På sikt bör Harpsundsvägens plankorsning med
TGOJ-banan ersättas av planskild förbindelse i lämp-
ligt läge.

3.1.7 Bettna

Bettna från söder

Befintliga förhållanden

Samhället växte fram kring stationen vid TGOJ-
banan med början på 1870-talet. Idag har Bettna 410
invånare och knappt 200 arbetstillfällen i tätorten.
Kring Bettna finns ett öppet, svagt kuperat åker- och
beteslandskap.

Servicen i Bettna består bland annat av låg- och
mellanstadieskola, förskola, folktandvård, distrikts-
sköterskemottagning och bibliotek. Tätorten har
dagliga bussförbindelser med Flen, Nyköping och
Katrineholm.

Dagens planreserv och pågående planarbeten

I Bettna finns idag byggklar mark för 7 styckebyggda
småhus på privatägd mark.

ÖP:s ställningstagande

I Bettna finns idag endast ett fåtal byggklara tomter
för bostadsändamål. Orten är omgiven av kommu-
nens bästa åkermark och möjligheterna att bygga
bostäder i framtiden begränsas även av TGOJ-banan
(barriär- och bullereffekter), riksväg 52 och väg 221.
Dessutom innebär terrängens lutning och lågt beläg-
na partier med dåliga grundläggningsförhållanden
begränsningar för framtida bostadsbebyggelse.

En fördjupning av översiktsplanen skall tas fram om
det blir aktuellt med mer omfattande bebyggelse i
Bettna. Fördjupningen ska i så fall visa hur minst 50
nya bostäder ska kunna tillkomma inom eller i an-
slutning till orten med hänsyn till kulturmiljövärden
och på ett sätt som inte skadar jordbrukets intressen.

3.1.8 Skebokvarn

Befintliga förhållanden

Skebokvarn fick sin järnvägsstation vid stambanan
först på 1890-talet och därefter växte ett mindre
samhälle fram på båda sidor om järnvägen. Idag bor
cirka 225 personer i Skebokvarn och här finns om-
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kring 25 arbetstillfällen. Tätorten ligger vid en mindre
vik av Båven, omgiven av öppen jordbruksmark och
skog.

Skebokvarn har dagliga bussförbindelser med Flen,
Sparreholm och Gnesta.

Del av Skebokvarn

Dagens planreserv och pågående planarbeten

I Skebokvarn finns byggklar mark för omkring 15
styckebyggda småhus, varav ett på kommunägd
mark.

ÖP:s ställningstagande

Byggrätter enligt gällande detaljplaner och möjlig
förtätning inom och i direkt anslutning till orten rym-
mer cirka 20 nya enbostadshus. Det är inte troligt att
mer omfattande bebyggelse kommer till i Skebokvarn
under den tid översiktsplanen ska överblicka. Ändrad
användning av mark och vatten inom och i anslutning
till tätorten kan därför prövas genom detaljplanelägg-
ning.

Den nuvarande plankorsningen mellan väg och järn-
väg bör ersättas med en planskild korsning i lämpligt
läge.

3.1.9 Vadsbro

Före detta stationshuset i bildens mitt

Befintliga förhållanden

Även Vadsbro har vuxit fram kring järnvägsstationen
vid TGOJ-banan. För närvarande finns cirka 120
invånare och 40 arbetstillfällen i ”tätorten”. Vadsbro
är omgivet av en gammal jordbruksbygd, som särskilt
kring Blacksta kyrka innehåller ett stort antal forn-
lämningar av skilda slag.

Dagens planreserv och pågående planarbeten

I Vadsbro finns idag byggklar mark för cirka 10
styckebyggda villor på privatägd mark.

ÖP:s ställningstagande

Byggrätter enligt gällande detaljplaner och möjlig
förtätning inom och i direkt anslutning till orten rym-
mer cirka 20 nya enbostadshus. Det är inte troligt att
mer omfattande bebyggelse kommer till i Vadsbro

under den tid översiktsplanen ska överblicka. Ändrad
användning av mark och vatten inom och i anslutning
till tätorten kan därför prövas genom detaljplanelägg-
ning.

3.2 Landsbygden

Antalet invånare på landsbygden har varit mycket
stabilt under de senaste 20 åren. Med en befolkning
på stadigt kring 4 500 invånare har andelen boende
på landsbygden ökat något när kommunens totala
invånarantal minskat. I genomsnitt har knappt 10
småhus/år tillkommit på landsbygden. När det gäller
service, har trenden varit minskat utbud i såväl of-
fentlig som kommersiell service. Däremot har antalet
företag med verksamhet utanför tätort ökat .

Töversta Gård öster om Skebokvarn.

I Flens kommun finns en vacker landsbygd, som ger
mycket goda möjligheter till boende med kvalitet.
Kommunen är också positiv till ett ökat boende på
landsbygden. Men – landsbygdens natur- och kultur-
landskap är ett värdefullt arv som vi måste handskas
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varsamt med. Därför måste vi ställa krav på hur nya
byggnader placeras och utformas. På vissa platser i
områden med särskilt stora värden (riksintressen,
Natura 2000, ekologiskt särskilt känsliga o s v) kan
det till och med vara direkt olämpligt med ytterligare
bebyggelse. Där måste varje ärende prövas från fall
till fall utifrån platsens förutsättningar och risken för
skadlig påverkan på natur- eller kulturmiljövärdet.

Bebyggelsen på landsbygden är oftast väl anpassad
till landskapet och utformad efter lokala byggnadstra-
ditioner. Husen är på så sätt en självklar del av den
landskapsbild vi värdesätter idag. Därför bör vi dra
lärdom av äldre byggnaders placering och låta varje
ny byggnad liksom om- och tillbyggnader inspireras
av traditionerna i omgivningen. Om husen får en
placering i samklang med omgivningen och fångar
upp de viktigaste delarna av det traditionella husets
utformning, återstår stor frihet i detaljutformningen.

Självklart måste det finnas god tillgång på dricksvat-
ten där nya bostadshus ska byggas. Lika självklart är
det att avlopp från bostäderna inte ska belasta sjöar
och vattendrag eller förorena grundvattnet. Tomtstor-
leken är oftast avgörande för om godtagbara VA-
anläggningar ska kunna anordnas.

Fritidshus kan byggas med betydligt enklare standard
än ett hus för permanent boende. Men – ju större ett
fritidshus är, ju större är utsikten att det någon gång
kommer att användas för åretruntboende. Därför bör
nya fritidshus som är större än 70 m 2 och uppförs
utanför detaljplan, byggas med permanenthusets
standard för tillgänglighet och energihushållning med
mera.

Landsbygdens traditionella näringar jord- och skogs-
bruk har avgörande betydelse för en levande lands-
bygd. Dessutom är ett väl fungerande jordbruk en
förutsättning för att vårt öppna landskap ska bibehål-
las i framtiden. Ny bebyggelse bör därför lokaliseras
så att den inte begränsar möjligheterna att bedriva ett
rationellt jord- och skogsbruk.

Även på landsbygden kan det finnas störnings- och
säkerhetsrisker. Det kan vara buller från vägar och
järnväg, lukt och ljud från de verksamheter som finns
på landsbygden, hög radonavgång från marken, risk
för översvämning och så vidare. Därför är det viktigt
att ta hänsyn till olika risker som redovisas i över-
siktsplanens avsnitt 9.

Rekommendationer:

 Hänsyn skall tas till landskapsbilden, till eventu-
ella natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden samt till
eventuella störnings- och säkerhetsrisker.

 Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma som
komplettering av befintlig bebyggelse.

 Ny bebyggelse bör endast tillkomma i anslutning
till allmänt tillgänglig väg.

 Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och god vat-
tenkvalitet måste finnas för den tilltänkta bebyg-
gelsen. Avloppsvattnet skall genomgå en till-
fredsställande och långsiktigt hållbar rening.

 Nya byggnader får inte hindra ett rationellt jord-
och skogsbruk. Följaktligen bör inte samman-
hängande brukningsområden splittras.

 Nya bostadsfastigheters areal bör inte understi-
ga 1 500 m2.

 Antalet byggnader per fastighet skall anpassas
till befintlig bebyggelsemiljö. Fler än en huvud-
byggnad bör endast medges om fastighetens
storlek och byggnadernas placering medger
framtida delning av fastigheten.

 Nya fritidshus som byggs med större byggnads-
area än 50 m2 utanför detaljplan skall uppfylla
kraven på utformning och energihushållning i
Boverkets byggregler.

 Nya hus på landsbygden bör anpassas till tradi-
tionellt byggnadssätt enligt följande ”råd och
tips”.

3.2.1 Råd och tips vid placering och ut-
formning av byggnader i landskapet

Lokalisering av nya hus

Byar bör kompletteras genom förtätning, där byns
ursprungliga struktur kan vara till ledning vid val av
lämpliga lägen för nya hus. På så sätt kan något av
en förlorad karaktär återskapas. Se överst på nästa
sida!
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Nya hus vid ensamliggande gårdar bör placeras
med hänsyn till hur öppen eller hur sluten gårdsbe-
byggelsen är. Graden av slutenhet ger bebyggelse-
mönstret dess karaktär och bör vara vägledande för
ny bebyggelse. Det är också viktigt att inte splittra en
sammanhållen gårdsbebyggelses karaktär, särskilt
när bebyggelsen ligger tydligt exponerad i landska-
pet. Även avstyckningen kring bostadshuset bör följa
höjdpartiets naturliga gränser mot den öppna marken
eller skogsbrynet.

Höga och torra lägen, som lämnar den öppna jord-
bruksmarken obebyggd är traditionella byggnads-
platser.

Tomtplatsens utformning

 Studera hur de äldre bostadshusen i trakten är
lokaliserade på tomten och hur byggnaderna är
grupperade!

 Ta lärdom av grannhusens placering och rikt-
ning! Ligger de längs vägen, bör även det nya
huset göra det och tvärtom!

 Bygg gärna uthus, men tänk på att uthus som
exempelvis garage är en sekundärbyggnad! Det
bör få en diskret placering längre in på tomten!

Val av hustyp

Ett hus som tar upp karaktäristiska drag hos den
ursprungliga bebyggelsen och som byggs med mate-
rial och färg, som är brukligt i trakten, kan förena
gammalt och nytt på ett harmoniskt sätt.

Välj gärna ett hus med en viss resning! Idag finns det
många typhus med fasadutformning som anknyter till
detta äldre byggnadssätt!

Texter och bilder i detta avsnitt har saxats ur bland
annat: Hus på landet; Länsstyrelsen i Västmanlands
län, Stadsbyggnadskontoret i Västerås kommun och
Västmanlands museum. Ytterligare råd och tips finns
i broschyrerna ”När du ska bygga på den Sörmländs-
ka landsbygden” (Länsstyrelsen 1996) samt ”Lant-
brukets byggnader” och ”Spår av tid” (Sörmlands
museum 2006 respektive 1996).

3.3 Fritidshusområden

3.3.1 Bakgrund

I Flens kommun finns idag mer än 2 500 fastigheter
som används för fritidsboende. Sammanlagt 1 537 av
fastigheterna ligger inom 25 detaljplanelagda fritids-
husområden. Störst av de planlagda områdena är
Orrhammar nordväst om Flen med 278 tomter och
minst är Hassön eller Stor-Hjula på Rockelstadhalvön
med 6 tomter. Byggrätterna i detaljplanelagda områ-
den varierar från 70+30 (byggnadsarea i kvadratme-
ter för huvudbyggnad + uthus) till som mest 150+60.

Nya hus

Nytt hus
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Normalt grundar sig byggrätten i ett detaljplanelagt
område på faktorer som respektive områdes terräng-
förhållanden, vegetation, genomsnittlig tomtstorlek
och förutsatt VA-lösning. Byggrätten ger också en
reglering av tätheten i området.

Typiskt fritidshus i kommunen

Så gott som samtliga fritidshusområden har lockat
någon eller flera ägare att bosätta sig permanent i sitt
fritidshus och antalet permanentboende ökar hela
tiden. Detta är särskilt tydligt i områden nära tätorts-
service. Andra faktorer som bidrar till ökat perma-
nentboende är generösa byggrätter i detaljplan, läge
nära natur och vatten, kostnadsläget samt hög stan-
dard när det gäller väg och VA.

Vid halvårsskiftet 2005 var totalt 620 personer folk-
bokförda på fritidsfastigheter i Flens kommun. Områ-
den med flest permanentboende är Orrhammar (325
personer), Fornbo (90 personer), Yxtaholm-Hägerbo
(38 personer), Strömshammar (28 personer), Malm-
sjöberg-Fållökna (26 personer) och Altnäs-Alm (22
personer).

3.3.2 Fortsatt omvandling

Det finns inte någon eller något som kan hindra en
fastighetsägare från att bosätta sig permanent i sitt
fritidshus. När permanentbostättningen ökar, börjar
fritidshusområden omvandlas till villaområden. För-
delen för kommunen kan då vara att utbudet av bo-
städer i attraktiva lägen ökar utan att kommunen
behöver göra direkta investeringar. Nackdelarna är
bland annat risk för sanitära problem när vattenför-
brukningen ökar samt ”sämre” bostäder när inte
kraven på tillgänglighet och energihushållning är
tillgodosedda som i åretruntbostäder. Med ökad
permanentbosättning följer oftast krav från de boen-
de på utökade byggrätter i detaljplan.

Fortsatt omvandling av fritidshusområden till bo-
stadsområden ställer stora krav på avloppslösningar
och vattenförsörjning. Därför anser kommunen att
mer långtgående omvandling endast är möjlig i om-
råden som kan anslutas till det kommunala VA-nätet.
Förutom Orrhammar (redan anslutet) är dessa områ-
den möjliga att omvandla:

- Yxtaholm-Hägerbo nordväst om Flen
- Fejbol-Lövåsen öster om Sparreholm
- Fornbo sydväst om Malmköping
- Fållökna söder om Malmköping
- Skjulsta söder om Malmköping

Övriga fritidshusområden i kommunen är inte lämpli-
ga för omvandling till bostadsområden.

Omvandling av fritidshusområden är en process över
lång tid. När och hur omvandling kan genomföras
beror bland annat på:

- att det finns stor enighet i området,
- att en tomtägarförening/samfällighetsförening

med mandat att företräda fastighetsägarna
begär att området ska anslutas till kommunens
VA-nät och att gällande detaljplan ska ändras,

- att ny detaljplan antas och vinner laga kraft,
- att kommunen kan reservera budgetmedel för

utbyggnad av VA,
- att kommunens kostnader täcks av anslut-

ningsavgifter från fastighetsägarna.

3.4 Samlad bebyggelse

3.4.1 Begreppet

”Samlad bebyggelse” är enligt Plan- och bygglagen
en bebyggelsegrupp utanför detaljplan, som består
av 10 – 20 hus där de bebyggda tomterna gränsar till
varandra eller åtskiljs endast av väg, allmänning eller
dylikt. Med ”hus” inom samlad bebyggelse avses
bostadshus, butiker, industribyggnader och så vidare.

3.4.2 Varför ska samlad bebyggelse pekas
ut i översiktsplanen?

Plan- och bygglagen innehåller generella lättnader i
lovplikt för fastigheter med en- eller tvåbostadshus
utanför detaljplan. När det gäller samlad bebyggelse
är lättnaderna inte lika omfattande. Skillnaden moti-
veras av att större hänsyn till grannar, sanitära förhål-
landen och utseende skall tas i tätare bebyggelse-
grupper.

Lagtexten är så formulerad att kommunerna bör
klarlägga vad som är samlad bebyggelse.
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3.4.3 Förslag

Flens kommun anser att all icke detaljplanelagd
bebyggelse som gränsar direkt till detaljplanelagt
område är att betrakta som samlad bebyggelse.
I övrigt visar kartan och tabellen här nedan vilka
områden kommunen anser vara samlad bebyg-
gelse. Dessutom visar tabellen vilka planerings-
insatser kommunen anser vara nödvändiga i
framtiden.

Område Kommunens avsikter
1. Bettna skola - kyrkbyn Detaljplaneläggning
2. Bettna såg
3. Korsningen väg 634 och 635

öster om Bettna
4. Lunda-Karlsro söder om Vadsbro
5. Orrestaö i Flen Detaljplaneläggning efter kommande fördjupning av

översiktsplanen för Flens stad
6. Yxtatorp - Sveaborg
7. Mellösa kyrkby Detaljplan vid skolan
8. Harpsund
9. Norr om Örhammaren Detaljplan för att reglera största tillåtna byggnads-

area för befintliga fritidsfastigheter.
10. Åbo - Flenmo
11. Dunkers station
12. Stålbåga Detaljplan
13. Björndammen
14. Starrkärr
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4. NÄRINGSLIV  OCH  ARBETSMARKNAD 
 
 

4.1 Arbetsmarknad och näringsliv 
 

 

 
Talja norra industriområde 

 
Den 31/12 2004 fanns strax över 6 100 arbetstillfäl-
len i Flens kommun och så gott som 7 000 kommun-
invånare över 16 år hade förvärvsarbete. De domi-
nerande näringsgrenarna är tillverkningsindustri 
med 28 % av arbetstillfällena i kommunen, vård och 
omsorg med 19 %, handel och kommunikationer 
med 14 % samt utbildning och forskning med 10 %. 
En procentuell jämförelse med arbetstillfällenas 
fördelning på näringsgrenar i hela Sverige visar att 
fler kommuninvånare är sysselsatta inom tillverk-
ningsindustri, jord- och skogsbruk samt vård och 
omsorg än rikssnittet. Samtidigt är procentsiffran 
lägre än rikssnittet för sysselsatta inom handel och 
kommunikationer, finansiell verksamhet och före-
tagstjänster samt inom personliga och kulturella 
tjänster. 
 

I kommunen finns totalt sett över 900 företag. Flens 
kommun är den största arbetsgivaren med cirka  
1 300 anställda och i övrigt finns cirka 20 företag 
med fler än 30 anställda. Det finns inte någon domi-
nerande industri i Flens kommun och de större 
företagen representerar olika branscher. Elektronik 
är den största industribranschen sett till antalet 
anställda. En mycket stor del av företagen i kommu-
nen är enmansföretag.         
   
Med förvärvsfrekvens avses andelen kommuninvå-
nare i åldrarna 20-64 år som förvärvsarbetar. Tabel-
len här nedan visar en jämförelse mellan förvärvs-
frekvensen 31/12 2004 i kommunen, länet och riket. 
 
 Kvinnor Män 
Flens kommun 70,6 76,8 
Södermanlands län 72,7 78,6 
Hela riket 73,8 77,7 

 
Sett över längre tid har arbetslösheten i Flens kom-
mun varit betydligt större än genomsnittet för Sö-
dermanlands län under 1990-talet. I början av 2000-
talet minskade arbetslösheten och låg i nivå med 
länssnittet. Under de senaste åren har arbetslöshe-
ten ökat mer i Flens kommun än i länet. I oktober 
2005 saknade totalt 7,9 % av kommunens befolk-
ning i åldern 16-64 år arbete. Motsvarande siffror för 
Södermanlands län var 7,3 % och för hela riket 6,3 
%. 
 
Flens kommun har ett förhållandevis stort pend-
lingsunderskott. Vid årsskiftet 2003/2004 pendlade 

cirka 1 400 personer in från andra kommuner till 
arbete i Flens kommun. Nära 42 % av inpendlarna 
var bosatta i Katrineholm, 17 % i Eskilstuna och 13 
% i Nyköping. Vid samma tid pendlade cirka 2 250 
kommuninvånare till arbeten i andra kommuner. De 
största strömmarna av utpendlare gick till Eskilstuna 
(23 % av utpendlarna), Katrineholm (18 %), Stock-
holm (15 %) och Nyköping (10 %). Antalet pendlare 
ökar ständigt i båda riktningarna. 
 
4.2 Trender och prognoser  
 
I ”Trender och prognoser 2002” ger SCB en översikt 
över bland annat aktuella utvecklingstendenser 
inom arbetsmarknaden. Det är långsiktiga trender 
som beskrivs i prognoserna med tidshorisonten 
2020.  
 
Enligt SCB:s prognoser kommer sysselsättningen 
inom tillverkningsindustrin och jord- och skogsbruket 
att fortsätta minska. De branscher där sysselsätt-
ningen beräknas öka är byggsektorn samt privata 
och offentliga tjänster. Framförallt gäller detta före-
tagstjänster inom juridik, ekonomi, konsultarbete 
och teknik.  
 
Om SCB:s prognos slår in, riskerar Flens kommun 
att förlora hundratals arbetstillfällen inom tillverk-
ningsindustrin och inom jord- och skogsbruk. Bort-
fallet av arbetstillfällen måste kompenseras genom 
ett breddat näringsliv med nya företag inom de 
branscher som är underrepresenterade eller saknas 
i kommunen. Samtidigt kan färre sysselsatta inom 
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främst jordbruket leda till att kulturlandskapet för-
ändras negativt om tidigare brukade/betade områ-
den får växa igen. 
 
4.3 Kommunens näringslivsstrategi  

 
Den gällande näringslivsstrategin antogs 2004-12-
16. Strategin framhåller bland annat att näringslivs- 
och sysselsättningsfrågorna intar en central roll i 
kommunens utvecklingsarbete. En viktig utgångs-
punkt i strategin är dessutom att ett expansivt och 
väl fungerande näringsliv är nödvändigt för en posi-
tiv utveckling av kommunen som helhet. Strategin 
trycker särskilt på vikten av att hela kommunens 
förvaltningsorganisation engageras i att skapa bästa 
möjliga klimat för näringslivets utveckling.  
 
4.4 Byggklar mark för verksamheter 
 

 
Inom Öja industriområde  strax söder om Flen finns 
sammanlagt cirka 90 000 m2 byggklar industrimark. 

 
Idag kan kommunen erbjuda totalt 130 000 kva-
dratmeter byggklar industrimark. Marken finns i Flen 
(90 000 m2), Malmköping (20 000 m2) och i Hälle-
forsnäs (20 000 m2). Kommunens markreserv är 

inriktad främst mot mindre företag som söker tomt 
på från cirka 4 000 m2 till som mest 30 000 m2. 
Dessutom finns outnyttjade byggrätter, främst i 
centrala Flen, för cirka 4 500 m2 handel och kontor. 
 
4.5 Från funktionsindelning mot integre-

ring 
 
Den fysiska planeringen i Sverige har under en lång 
tid delat upp tätorter och städer i särskilda områden 
för olika funktioner, till exempel bostäder i ett områ-
de, handel i ett annat och industri i ett tredje. Det 
viktigaste motivet har då varit att undvika störningar 
för de boende. Men – detta har också skapat ensi-
diga och ibland torftiga miljöer, där exempelvis indu-
stri- och handelsområden är avfolkade på kvällar, 
nätter och helger.  
 
Verksamheter som är störande eller medför risker 
ska självklart vara åtskilda från bostäder. Däremot 
finns många slag av verksamheter som med fördel 
kan integreras med bostäder. Informationssamhäl-
lets arbetsplatser är till exempel mindre störande än 
vad industrier och verkstäder var förr. Med bland-
ning och mångfald i bebyggelsen skapar vi stadsde-
lar som är levande större del av dygnet och som 
därmed upplevs som tryggare än ensidiga miljöer. 
Dessutom bidrar blandningen till minskat transport-
beroende. 
 
4.6 Turism och besöksnäring 
 
Bakgrund 
 
Turismen växer mycket snabbt i hela Sverige och 
ger allt fler personer sysselsättning i besöksnäring-
en. Hit räknas bland annat campingplatser, vandrar-

hem, hotell, konferensanläggningar, anläggningar 
för aktiviteter, restauranger och viss handel. Be-
söksnäringen är en utpräglad småföretagarnäring 
med stor betydelse för tillväxt och sysselsättning i 
kommunerna. Många bedömare anser att det finns 
stora möjligheter för ytterligare tillväxt i besöksnär-
ingen. 
 
Turism och besöksnäring i Flens kommun 

 
I Flens kommun ger turismen ökat underlag för 
kommersiell service, nya arbetstillfällen inom be-
söksnäringen och ett välkommet komplement till 
andra näringar som t ex jord- och skogsbruk. I kom-
munen finns många mindre attraktioner, sevärdheter 
och återkommande evenemang som tillsammans 
lockar ett betydande antal besökare. Det är framför 
allt det vackra och omväxlande natur- och kultur-
landskapet med många sjöar som ger de grundläg-
gande förutsättningarna för turismen. I övrigt är 
följande anläggningar, evenemang med mera vikti-
ga:  
 

- Leder för vandring, cykling och ridning, 
- Kanotuthyrning och många lättpaddlade sjöar 

och vattendrag, 
- Fornlämningar, kyrkor, slott och herresäten, 
- Naturreservaten, 
- Golfbanan vid Norrtorp och övriga anläggningar 

för idrott, 
- Sagostigen nordväst om Hälleforsnäs, 
- Turistvägar (särskilt skyltade och ovanligt 

vackra vägsträckor) 
- Museispårvägen samt muséer i Malmköping, 

Hälleforsnäs och Sparreholm, 
- Anläggningar för upplevelseturism, 
- Högklassiga kursgårdar, 
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- Återkommande evenemang (till exempel mark-
nader i Malmköping, Kolhusteatern i Hälle-
forsnäs, rabarberfestivalen och ”Musik på slott 
och herresäten”) 

- Olika sommarläger (ridning, fotboll, scouting 
med mera) för barn och ungdom,   

- Bygdevandringar och guidade bussturer, 
- Småskalig matproduktion. 
 

 
Spårvagnar vid museispårvägen i Malmköping 

 
Kommunens ansvar 
 
I kommunens egen verksamhet har framför allt olika 
former av turistinformation, samt skötsel av badplat-
ser och idrottsanläggningar direkt beröring med 
turism och besöksnäring. Men – kommunen påver-
kar förutsättningarna för turism på flera sätt. Kom-
munens arbete med planer, tillståndsgivning och 
myndighetstillsyn strävar efter att bevara, skapa och 
lyfta fram kvalitetsaspekter som natur- och kulturmil-
jön, tillgång till rena bad, tillgänglighet för rörelse-
hindrade, tilltalande offentlig miljö samt väl funge-
rande gator och vägar. Kommunen bör också bjuda 
in till och delta aktivt i samarbete med aktörerna 
inom besöksnäringen, samverka med grannkom-

muner för att utveckla turismen i regionen samt 
uppmuntra ekoturism (= turism på naturens villkor).    
 
4.4.7 Översiktsplanens ställningstagande 

 
Kommuninvånarnas tillgång till arbetstillfällen har 
mycket stor betydelse för kommunens framtid och är 
en av de viktigaste förutsättningarna för en positiv 
befolkningsutveckling. Kommunen prioriterar såväl 
fler arbetsplatser i kommunen som bättre tillgång till 
en vidgad regional arbetsmarknad. För att kommu-
nen ska kunna uppnå detta krävs fortsatta satsning-
ar på att förbättra företagsklimatet i form av bland 
annat bättre infrastruktur och kommunikationer, fler 
attraktiva boendealternativ, höjd utbildningsnivå, 
mer differentierad arbetsmarknad, förbättrad stads-
bild i tätorterna och en god kommunal service.   
 
 Den fortsatta fysiska planeringen ska inriktas på att: 
• Åstadkomma hög och långsiktig planbered-

skap för olika slag av verksamheter. 
• Sträva efter att integrera bostäder och icke 

störande verksamheter. 
• Ta till vara möjligheterna att utnyttja attraktiva 

lägen för verksamheter i exponerade stråk, 
där höga estetiska krav ska ställas på ut-
formning av byggnader och tomtmark.  

 
För att utveckla turism och besöksnäring bör kom-
munen:     
• Skapa nätverk för samarbete mellan aktörer 
• Samverka med grannkommuner 
• Sammanställa aktuell information i broschyrer 

och på Internet 
• Ge upplysningar genom turistbyråer, på Internet 

och i trycksaker om evenemang, övernattning 
sevärdheter, upplevelser med mera 

• Delta i mässor  
• Lämna förslag till Vägverket på lämpliga turist-

vägar  
• Skydda intressanta natur- och kulturmiljöer  
• Ordna vägvisning till och upplysningsskyltar om 

speciella natur- och kulturmiljöer  
• Arbeta aktivt med att förbättra den offentliga 

miljön i tätorterna 
• Ta vara på möjligheter att använda kommunens 

idrottsanläggningar för större tävlingar. 
• Uppmuntra ekoturism  
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5. FÖRSÖRJNINGSSYSTEM
 
5.1 Vattenförsörjning 
 
I Flens kommun finns fyra kommunala vattentäkter, 
16 täkter för fritidsområden samt drygt 10 större täkter 
för exempelvis kursgårdar, idrottsanläggningar och 
tätare bostadsbebyggelse. Dessutom finns omkring  
1 500 enskilda brunnar på landsbygden. 
 
Den största kommunala vattentäkten finns i Båven 
och försörjer tätorterna Flen, Mellösa, Hälleforsnäs, 
Skebokvarn och Sparreholm via vattenverket i Flen. 
Idag saknas både skyddsområde för täkten och re-
servvattentäkt. Kommunen utreder dock möjligheter-
na att skydda vattentäkten i Båven samtidigt som 
skyddsområde och skyddsbestämmelser för övriga 
kommunala täkter ses över. Samtliga kommunala 
vattentäkter har kapacitet för stor befolkningsökning.     
 
Några viktiga fakta kring de kommunala täkterna finns 
sammanställda i den översta tabellen här bredvid.  
 
Samtliga kommunala vattentäkter liksom täkterna för 
fritidshusområden redovisas på karta 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tätort Typ av täkt Tillåten ut-
tagsvolym 

Uttag 2005 Skyddsområde 

Flen m fl Ytvatten i 
Båven 

6 000 m3/dygn 3 400 m3/dygn Saknas idag.  
Utredning pågår. 

Malmköping Grundvatten 2 100 m3/dygn 650 m3/dygn Ja. Översyn pågår. 
Bettna Grundvatten 220 m3/dygn 110 m3/dygn Ja. Översyn pågår. 
Vadsbro Grundvatten 100 m3/dygn 20 m3/dygn Ja. Översyn pågår. 

 
Nästa tabell redovisar fakta kring täkter för fritidshusområden. OBS! Orrhammar och Yxta-
holm/Hägerbo har kommunalt vatten!  

 
Område/anläggning Typ av täkt Försörjer antal 

personer 
Skydd 

Alm Ytvatten i Dunkern och grundvatten  60 Nej 
Altnäs Grundvatten 180 Nej 
Fejbol-Lövåsen Grundvatten ur berg 400 Ja 
Fållökna Ytvatten i Nedingen 400 Nej 
Fornbo Ytvatten i Nedingen 760 Nej 
Forssa Östra/Kiviken Grundvatten ur berg 200 Ja 
Hasselön Ytvatten i Båven och grundvatten 240 Ja 
Hedenlunda Grundvatten 120 Nej 
Stora Hjula Grundvatten 20 Nej 
Rockelsta/Hagen Grundvatten ur berg 250 Ja 
Skjulsta/Malmsjöberg Ytvatten i Nedingen 340 Nej 
Stav Grundvatten ur berg 60 Nej 
Bronäs Grundvatten 120 Nej 
Strömshammar Ytvatten i Kvarnsjön 550 Nej 
Södra Norlång Grundvatten ur berg 80 Nej 
Bettna-Ökna/Bo Hage Ytvatten i Yngaren 280 Nej 
Östtorp Grundvatten 80 Nej 
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ÖP:s ställningstagande: 
 
- Råvattenintaget i Båven bör förbättras genom 

exempelvis förlängd intagsledning. 
- Skyddsområden för kommunala vattentäkter 

skall inrättas eller ses över enligt pågående 
utredningar. 

- Reservvattentäkt skall anordnas inom kom-
munen eller i samarbete med grannkommun.  

 
 
5.2 Avloppshantering 

 
Kommunens anläggningar 
Avloppsvattnet från Flen, Mellösa, Hälleforsnäs och 
Skebokvarn tas om hand vid reningsverket i Flen. 
Bettna, Vadsbro, Sparreholm och Malmköping har 
egna reningsverk. Reningsverken har genomgåen-
de höggradig rening, men stort inläckage av så 
kallat ovidkommande vatten skapar kapacitetspro-
blem. Kvävereningen vid de kommunala verken kan 
förbättras ytterligare om våtmarker anläggs i anslut-
ning till verken. Tabellen här nedan visar renings-
verkens kapacitet med mera uttryckt i personekviva-
lenter. Karta 5 visar verkens lägen i kommunen.  
 
Reningsverk Recipient Tillstånd 

för 
Anslutet 

idag 
Planerade 
åtgärder 

Flen Gårdsjön 19 900 17 500 Utökning 
till 25 000 

Malmköping Båven via 
Malmaån 
och Väster-
sjön 

5 000 4 000  

Sparreholm Båven 1 700 1 200  
Bettna Långhalsen  1 000 600  
Vadsbro Vadsbrosjön 200 100  

 
Reningsverket i Flen vid sjön Bjuren 

 
C-anläggningar 
Det finns knappt 20 anmälningspliktiga så kallade C-
anläggningar för avloppsrening utanför tätort i Flens 
kommun. Anläggningarna finns vid exempelvis 
kursgårdar och har mellan 26 och 200 personekvi-
valenter anslutna (se karta 5).  
 
Små avlopp 
I kommunen finns drygt 2 400 så kallade små av-
loppsanläggningar (mindre än 25 personekvivalen-
ter anslutna) utanför detaljplanelagt område. Miljö-
kontoret inventerade i princip samtliga under åren 
1992-1994. Totalt inventerades 1 100 WC-avlopp. 
Av de inventerade anläggningarna har fortfarande 
cirka 150 permanentbostäder och 75 fritidshus otill-
räckligt renat avlopp. Under 2006 har miljökontoret 
börjat inventera avlopp inom fritidshusområden. 
  
Naturvårdsverkets råd om små avloppsanläggningar 
är inriktade mot minsta reningsgrad för respektive 
avlopp anpassad till lokala förutsättningar och krav.    
 
Dagvatten 
Dagvatten är regn-, smält-, dränerings- och spolvat-
ten från gator, tak, gårdar och grönytor. Byggnader 
samt asfalterade och stentäckta ytor hindrar vattnet 
från att infiltreras i marken och leder till översväm-

ningar om det inte tas om hand. Traditionellt sett 
leds dagvattnet till sjöar och vattendrag med hjälp 
av separata ledningar och/eller diken.  
 
Det finns framförallt tre problem med dagvattenhan-
teringen. För det första består det kommunala av-
loppsnätet till 10-15% av kombinerade dag- och 
spillvattenledningar. Det betyder att dagvatten i 
kombinerade ledningar belastar reningsverken i 
onödan. För det andra kan bortledning av dagvatten 
leda till att grundvattennivån i marken sänks. För det 
tredje kan dagvatten vara förorenat.  
 
Problemen med grundvattennivån och föroreningar 
kan lösas genom lokalt omhändertagande av dag-
vatten. Detta innebär att dagvattnet tas om hand där 
det uppstår och renas vid infiltration i marken eller 
med hjälp av vegetation i våtmarker.   
 
ÖP:s ställningstagande: 
 
- Kommunens arbete med att minska inläcka-

ge av ovidkommande vatten och med sepa-
rering av dagvatten från avloppet skall fort-
sätta. 

- Kommunen ska minska antalet nödutlopp 
från pumpstationer för avlopp. 

- Lokalt omhändertagande av dagvatten skall 
övervägas vid all nyexploatering och även 
prövas för att lösa dagvattenproblem inom 
befintlig bebyggelse. 

- Efterbehandling i form av anlagda våtmarker 
skall eftersträvas vid samtliga kommunala re-
ningsverk.  

- I fritidshusområden utan kommunal anslut-
ning bör gemensamma avloppslösningar med 
bästa möjliga teknik eftersträvas.  
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- Slam från de kommunala reningsverken skall 
kunna återföras till jordbruksmark.   

 
 

5.3 Kraftledningar 
 

 
Parallella 400 kV-ledningar 

 
Befintliga kraftledningar över 40 kV framgår av karta 
5. I dagsläget har inte Vattenfall några planer på att 
bygga nya ledningar i kommunen. Däremot planerar 
Vattenfall att kablifiera befintlig 40 kV-ledning utmed 
Bolmängsgatan i Flen. Omläggning från luftledning 
till jordförlagd kabel kommer också att ske på vissa 
sträckor när mellanspänningsnätets (= 10 kV) friled-
ningar isoleras. Var och när detta sker är inte fast-
lagt idag. 
   
Rekommendationer om minsta avstånd mellan 
kraftledningar och ny bebyggelse finns i avsnitt 9.5 
”Elektromagnetiska fält”.     
 
 
 
 

5.4 Uppvärmning 
 

 
Värmeverket i Malmköping främst i bilden 

 
Två privatägda fjärrvärmebolag, Flen Kraft och 
Värme AB respektive Malma Kraft och Värme AB, 
levererar fjärrvärme, som i huvudsak baseras på 
biobränsle, till kunder i tätorterna Flen och Malmkö-
ping.  
 
Flens kommun utarbetar för närvarande (våren 
2006) ett förslag till energiplan, där föreslagna åt-
gärder syftar till att minska utsläppen av koldioxid 
från kommunens verksamhet. De övergripande 
målen i förslaget till energiplan är:  
 
• Att minska utsläppen av växthusgaser, främst 

koldioxid. Kommunen ska halvera utsläppen 
av koldioxid från uppvärmning av kommun-
ägda fastigheter till år 2010 jämfört med år 
2005. 

• Att fasa ut oljeberoendet fram till år 2010 och 
därmed öka användningen av förnyelsebara 
energikällor.  

• Att effektivisera användningen av energi. 
Kommunens och FBAB:s totala energian-
vändning ska till år 2010 minska med 20 % 
jämfört med år 2005. 

 

Enligt energiplanen är fysisk planering ett av fem 
strategiska områden, där insatser behövs för att nå 
målen. Framsynt fysisk planering kan, bland annat 
genom lokalisering och utformning av bebyggelse: 
 
• Bidra till energieffektivisering 
• Främja/underlätta gemensamma lösningar för 

uppvärmning baserade på förnyelsebar ener-
gi  

• Leda till minskat transport- och bilberoende 
• Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik 

och för gång- och cykeltrafik. 
 
Översiktsplanens ställningstagande och rekommen-
dationer: 
 
* Kommunen ska aktivt verka för byggprojekt 

som syftar till sunda hus med optimal energi- 
och resursanvändning. 

 
* Möjligheterna att ansluta nya bebyggelseom-

råden till befintliga eller planerade fjärrvär-
menät ska beaktas.  

 
* Alla oljeeldade eller fastbränsleeldade pannor 

som ägs av kommunen eller Flens Bostads 
AB ska före 2010 vara utbytta eller upprusta-
de till bästa möjliga teknik när det gäller ut-
släpp och energieffektivitet.   

 
* Med hänsyn till risken för förorening av 

grundvattnet bör tillstånd till berg eller jord-
värme inte lämnas inom det yttre skyddsom-
rådet kring vattentäkten i Malmköping. 
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* Förutsättningarna för samordnad uppvärm-
ning i centrala Hälleforsnäs liksom plats för 
ev produktionsanläggning bör utredas.  

 
 
5.5 Avfall 
 
Idag har Flens kommun totalt cirka 7 000 abonnen-
ter för hämtning av hushållsavfall. Huvuddelen av 
det insamlade avfallet körs till Gärstadsverket i 
Linköping, där förbränning sker. I Bettna, Vadsbro 
och i vissa av Flens Bostads AB:s hus finns gemen-
sam insamling av komposterbart avfall.  
 
Insamling av pappers-, glas-, plast- och metallför-
packningar samt tidningar sker vid 15 återvinnings-
stationer (minst en per tätort). Vid Frutorp utanför 
Flen finns dessutom en återvinningscentral, där 
förpackningar, tidningar, batterier, bildäck, rivnings-
virke och farligt avfall med mera tas om hand.  
 

 
Före detta tippområdet vid Frutorp i bildens övre del. 

Återvinningscentralen syns till höger i bilden. 

Kommunens avfallsplan antogs 1995, men ett för-
slag till reviderad plan är just nu ute på samråd. Den 
nya planen har som målsättning att avfallsmängder-
na och avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga 
ämnen skall minska.    
 
 
5.6 Elproduktion 
 
Förutsättningarna för elproduktion från vatten- eller 
vindkraft är begränsade i kommunen. Idag finns 
endast en anläggning för elproduktion från vatten-
kraft i drift (vid Smedstorp nordväst om Malmkö-
ping).  Flera av de övriga 13 dammarna i kommunen 
kan användas för småskalig produktion av el. 
 
Enligt Energimyndighetens vindkartering saknas 
förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i 
Flens kommun. Enskilda mindre verk kan ändå 
bidra till lokal elförsörjning vid exempelvis en gård 
eller en grupp av bostadshus.  
 
Kommunen är positiv till småskalig elproduktion, 
men förutsätter att platser för vindkraftverk eller 
vattenturbiner bedöms vara lämpliga med hänsyn till 
andra intressen.  Särskilt viktigt är att negativ påver-
kan undviks på landskapsbilden, på natur- eller 
kulturvärden och på närboende (främst buller, 
skuggning och ljusreflexer). 
 
 
 

5.7 Eventuell gasledning ge-
nom kommunen 

 
Under 2006 utreddes alternativa sträckningar för ett 
framtida naturgasnät i Mellansverige av energibola-
get Eon. Ett stråk väster om Flens kommun förorda-
des, men bolaget gick inte vidare med tillstånds-
prövning. 
 
Flens kommun har som grundinställning att en ren 
transitledning bör dras utanför kommunens gränser. 
Om det ändå blir aktuellt att dra ledningar genom 
kommunen, skall följande rekommendationer gälla:  
 
 
Rekommendationer: 
 
- Gasledningar skall så långt möjligt samord-

nas med redan ianspråktagna korridorer 
(kraftledningar, vägar, järnvägar) i landska-
pet. Se avgränsning av ”Stora opåverkade 
områden” karta 7.4. 

 
- Intrång i områden för tätortsutveckling samt 

viktiga områden för naturvård och kulturmiljö-
vård skall så långt möjligt undvikas.   
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6. INFRASTRUKTUR  OCH  KOMMUNIKATIONER  
 
6.1 Dagsläget 
 
Järnvägar 
 

 
Reginatåg vid Flens station 

 
Flens kommun genomkorsas av Västra stambanan i 
öst-västlig riktning och av TGOJ-banan i nord-sydlig 
riktning. På vardagar har Flens station 10 avgångar i 
vardera riktningen på linjen Hallsberg – Stockholm 
samt 11 avgångar i vardera riktningen på linjen Norr-
köping – Uppsala. Hälleforsnäs station har 11 av-
gångar i vardera riktningen på linjen Norrköping – 
Uppsala. Under 2006 upphörde tågtrafiken vid Mellö-
sa station.  
 
Vägar 
 
Följande riksvägar berör kommunen: 
 
 

Riksväg 52 (Nyköping – Örebro) 
Riksväg 53 (Oxelösund – Eskilstuna) 
Riksväg 55 (Norrköping – Uppsala) 
Riksväg 57 (Katrineholm – Järna) 
 
I nätet av länsvägar har vägarna 221 (Flen – Bettna), 
687 (Flen – Mellösa – Hälleforsnäs), 686 (Hälle-
forsnäs – Bäckåsen) och 694 (Hälleforsnäs – Hållsta) 
störst betydelse. Förutom det allmänna vägnätet, 
finns ett finmaskigt nät av samfällda och privata vä-
gar. Ungefärliga trafikmängder på det allmänna väg-
nätet framgår av karta 6.1. 
 
Länstrafiken Södermanlands bussar angör samtliga 
tätorter via riksvägarna och de viktigaste länsvägar-
na. Linjebyten är möjliga i Flen, Malmköping, Hälle- 
forsnäs och Bettna. Blacksta och Stäringe nås av 
viss busstrafik under grundskolans läsdagar. Dessut-
om finns en så kallad byabuss i Dunker. Byabussen 
körs av frivilliga, lokala chaufförer och finansieras av 
Länstrafiken Sörmland.  
 
Flygplatser  
 
Närmaste flygplats är Stockholm-Skavsta, som ligger 
strax norr om Nyköping. Sett till antalet passagerare 
per år är Skavsta numera Sveriges tredje största 
flygplats.  
 
Cirka 10 km öster om Eskilstuna ligger Eskilstuna 
flygplats, som idag ägs av försvarsmakten men drivs 
av kommunen. I framtiden kan det bli aktuellt med 
ökad persontrafik vid flygplatsen.   
 

Bredband och mobiltelefoni 
 
Kommunen har byggt ut ett nät av fiberkabel, som 
ger 91 % av kommunens invånare tillgång till mark-
bundet bredband. Ytterligare cirka 8 % av invånarna 
kommer under hösten 2006 att få tillgång till luftburet 
bredband.  
 
Befintliga nät för mobiltelefoni ger god täckning i 
större delen av kommunen.   
 
 
6.2 Infrastrukturens betydelse 

för kommunen 
 
Väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kom-
munikationer är avgörande för kommunens möjlighe-
ter att ta del av den pågående regionförstoringen. 
Bostads- och arbetsmarknaderna växer och blir allt 
mer integrerade i Stockholm-Mälardalen. Brister i 
transportsystemet kan medföra att Flens kommun, 
trots ett centralt läge, går miste om regionförstoring-
ens fördelar.  
 
Infrastruktur och kommunikationer ger kommuninne-
vånarna tillgång till ett större utbud av utbildning, 
nöjen och kultur. Förbättrad infrastruktur bidrar dess-
utom till att förbättra kollektivtrafikens konkurrensmöj-
ligheter och till att minska riskerna för olyckor i trafi-
ken. Bredband ger vissa yrkesgrupper möjligheter att 
arbeta från hemmet och leder därmed till ett minskat 
behov av resande.    
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6.3 Beslutade förbättringar   
Vägar 
 
Tabellen här bredvid och kartan här nedan visar vilka 
vägsträckor inom Flens kommun som ska byggas om 
enligt den fastställda Länstransportplanen för åren 
2004 - 20l5.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Utöver objekten i Länstransportplanen utreder Väg-
verket följande vägobjekt i kommunen:  
 
- 55 Flens Förbifart – Yxtatorp ombyggnad till 

”mötesfri landsväg” (förstudie genomförd) 
- 55 Dunker – Björndammen om- eller nybygg-

nad till mötesfri landsväg (vägutredning pågår) 
-  Förbättring av väg 221 på sträckan Bettna – 

Ålspånga (förstudie genomförd) 
 

 
Förbifart Malmköping under utbyggnad 

 

 
 

Järnvägar 
 
Enligt Banverkets långtidsplanering ska bangården i 
Flen byggas om 2010 för att i första hand förbättra 
resenärernas säkerhet, men även bidra till förbättrad 
kapacitet på Västra stambanan. Banverkets långtids-
planer innehåller även signalåtgärder m m för att 
förbättra kapaciteten på sträckan mellan Järna och 
Hallsberg.  Tre projekt i långtidsplanen utanför kom-
munens gränser har mycket stor betydelse för Flens 
kommun.  
 
För det första planerar Banverket att bygga bort 
kapacitetsbristerna vid infarten till Stockholms Cent- 
ral genom att anlägga en tunnel under Mälaren för 
pendeltågstrafiken. Den så kallade Citybanan ska 
vara färdig 2013-2016 och är en förutsättning för att 
antalet tåg på banorna genom Södermanland ska 
kunna öka i framtiden. För det andra kommer Gnesta 
station att byggas om 2006 – 2007 för att regionaltåg 
ska kunna stanna vid stationen. Därmed har sta-
tionsombyggnaden avgörande betydelse för Gnesta 
kommuns möjligheter att delta i regionaltågsprojektet 
Sörmlandspilen. För det tredje kan en framtida ut-

Färg på 
kartan 

Väg nr Sträcka/objekt Åtgärd Genomförs år Kostnad 

 53/55 Förbifart Malmköping Nybyggnad 2005 - 2007 85 Mkr 
 55 Malmköping - Dunker Ombyggnad 2005 - 2007 65 Mkr 
 55 Katrineholm - Flen Ombyggnad 2005 - 2008 65 Mkr 
 55 Yxtatorp-Malmköping Om-/nybyggnad 2005 - 2010 130 Mkr 
 55 Förbifart Flen Nybyggnad 2015 - 80 Mkr 
 52 Grindstugan – Bo Hage Om-/nybyggnad 2015 - 69 Mkr 
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byggnad av Ostlänken mellan Järna och Linköping 
komma att påverka tågtrafiken på Västra stambanan, 
samtidigt som möjligheter att ansluta TGOJ-banan till 
Skavsta flygplats öppnas.    

 
 

6.4 Kommunens önskemål om 
framtida förbättringar 

 
Vägar 
 
Flens kommun ser det som utomordentligt viktigt att 
åtgärderna på riksväg 55 genomförs enligt Läns-
transportplanen och att Katrineholms Östra förbifart 
byggs snarast möjligt. Efter planperioden måste först 
och främst sträckan fram till E20 byggas ut till mål-
standarden (14 meter bred mötesfri landsväg). Det 
långsiktiga målet är dock att hela vägen mellan Norr-
köping och Uppsala ska uppfylla målstandarden.  
 
Väg 221 mellan Flen och Bettna har mycket varie-
rande standard idag. Kommunens målsättning är att 
hela vägen skall uppfylla standardkraven för 90 kilo-
meter i timmen.  
 
Kommunen anser att gång- och cykelbanor bör byg-
gas utmed statliga vägar (riks- och länsvägar) enligt 
följande prioriteringsordning: 
 
1. Väg 681 i Flen sträckan Skiringevägen - Bol-

mängsgatan. 
2. Riksväg 57 i Skebokvarn sträckan Åkarvägen 

– före detta ICA-butiken. 
3. Väg 687 utbyggnad av gång- och cykelbanor 

genom Mellösa 

4. Riksväg 55/57 i östra delen av Flen sträckan 
mellan Änglundavägen och ”Sparreholmskor-
set”. 

5. Väg 681 sträckan Skiringevägen – Mellösavä-
gen (väg 687). 

6. Vadsbrovägen mellan förskolan Moroten och 
före detta stationsområdet. 

7. Breddning av trottoarer på en sida av Flens-
vägen och Storgatan/Centralvägen i Hälle-
forsnäs. 

8. Riksväg 55 mellan ”Sparreholmskorset” och 
Talja Norra industriområde. 

9. Riksväg 53 och 57 cykelbanor genom Sparre-
holm inklusive förbi cirkulationsplatsen i kors-
ningen mellan riksvägarna. 

10. Väg 686 mellan Hälleforsnäs och Tallsjöbadet. 
 
Riks- och länsvägarna mellan Flen och de mindre 
tätorterna i kommunen saknar säkra gång- och cy-
kelbanor. Kommunen anser att samtliga tätorter på 
sikt skall förbindas med Flen med säkra vägar för de 
oskyddade trafikanterna. 
 
Väg 647 (Vadsbro – Sköldinge) väg 662 (Flen – 
Forssa - Årdala), väg 862 (söder om sjön Dunkern), 
väg 664/665 (förbi Helgesta kyrkby)  och väg 658 
(Stäringe – Spånga) bör genomgå ett mer omfattan-
de underhåll (rekonstruktion) för att åter få nödvändig 
standard. 
 
Järnvägar  
   
Utöver åtgärderna på stambanan i Banverkets lång-
siktsplan, har kommunen följande önskemål när det 
gäller järnvägsbyggnad och tågtrafik:   
 

- Persontrafik på hela TGOJ-banan med anslut-
ning till Skavsta flygplats, 

- Förbättrad koppling mellan TGOJ och Västra 
Stambanan i Flen, 

- Tågstopp i Sparreholm, Bettna och Mellösa, 
- Fortsatt tågstopp i Hälleforsnäs  
- Underlätta pendling över länsgränser, 
- Utökning av Sörmlandspilens utbud,  
- Utvecklad trafik på sträckan Uppsala-

Västerås-Eskilstuna- Norrköping. 
- Omlastningscentral för gods i Flen. 

 
Busstrafik  
 
Kommunens önskemål för busstrafiken är:   
 
-  Tryggad och utvecklad busstrafiken mellan 

centralorten och kommunens övriga tätorter 
efter behov. 

- Förbättrad samordning i tid så att byte mellan 
buss/tåg och buss/buss underlättas.  

- Förbindelser för arbetspendling och skolskjut-
sar prioriteras 

 
Det finns även behov av tätortstrafik i Flen, kvällstu-
rer på linjer från Flen till övriga tätorter i kommunen 
och av förbättrad trafik till Orrhammar. Att tillgodose 
behoven kräver att kommunen tar på sig dryga kost-
nader. Därför måste behoven hela tiden vägas mot 
faktorer som hur stort underlaget är, vilken lönsamhet 
som är möjlig och hur viktigt det är att tillgodose 
behoven ur servicesynpunkt.   
 
Det är också viktigt att möjligheterna att kräva miljö-
vänliga motorer och drivmedel tas till vara vid all 
upphandling av busstrafik.                                
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7. NATURRESURSER 
 
Kapitlet innehåller en samlad redovisning av de na-
turresurser kommunen anser vara relevanta i över-
siktsplanen. Flera avsnitt ger också kompletterande 
fakta till kapitel 2 och tjänar därmed som fördjupat 
underlag vid beslut om exempelvis ändrad markan-
vändning. I de fall där kommunen har särskilda avsik-
ter eller åsikter, framgår detta av texten under rubri-
ken ”Översiktsplanens ställningstagande”. 
 
7.1 Natur  
 
Naturen i Flens kommun är varierad och har stora 
skönhetsvärden. Det gör naturen till en viktig tillgång 
för kommunen, invånarna och besökare. Även om 
naturen i sig är viktig för oss på det lokala planet, 
finns det flera naturområden i kommunen som är 
särskilt värdefulla i ett större sammanhang. Det kan 
vara områden som bland annat:  
 
- består av unika/sällsynta geologiska formatio-

ner eller innehåller unik/sällsynt berggrund el-
ler jordart,  

- tydligt visar viktiga skeden i natur- och kultur-
landskapets utveckling, 

- innehåller sällsynta naturtyper, 
- är särskilt ostörda eller opåverkade, 
- hyser unika, hotade eller sårbara arter (djur, 

fåglar, fiskar, insekter, träd, växter med mera),   
- har mycket rikt djur- eller växtliv. 
 
Det här avsnittet beskriver skyddad och i övrigt vär-
defull natur i kommunen. 
 

7.1.1 Riksintressen 
 
Samtliga områden av riksintressen och alla Natura 
2000-områden behandlas under planförslagets kapi-
tel 7.   
 
7.1.2 Skyddade områden 
 
Skyddade områden i kommunen (förutom områden 
med generellt strandskydd) redovisas på karta 7.1.2. 
 
Naturreservat enligt Miljöbalken 7 kap 4§ 
 

 
Von Rosens jaktstuga i naturreservatet Jaktstuguskogen 
 
Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara mark- 
eller vattenområden som naturreservat. Reservat får 
bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftslivet. Dessutom får reservat 
bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värde-
fulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 

arter. När ett naturreservat bildas, fastställs också 
föreskrifter för skydd och skötsel av reservatet. Äga-
ren till mark- eller vattenområdet ersätts för det in-
trång reservatet innebär.   
 
I Flens kommun finns 14 naturreservat. Två reservat 
har bildats för friluftslivet, fem reservat har bildats för 
att skydda geologiska formationer och sju reservat 
har bildats för att skydda djur- och växtliv. Enligt 
Myrskyddsplan för Sverige kommer Marsjön att bli 
naturreservat senast 2009. Reservatsbildning pågår 
för Stenhammarsskogen vid sjön Valdemaren. Dess-
utom har kommunen har för avsikt att inrätta kom-
munala naturreservat för Nybbleskogen i Flen samt 
Trumslagarskogen och två områden vid Malmakvarn 
i Malmköping.  
 
Naturminnen enligt Miljöbalken 7 kap 10§  
 
Ett särpräglat naturföremål får förklaras som natur-
minne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. I 
kommunen finns två naturminnen; ett enträd vid 
Ekeby i Dunker och en ask vid Rockelstad  
 
Biotopskyddsområde enligt Miljöbalken 7 kap 
11§ och Förordningen om områdesskydd   
 
”Generellt” biotopskydd gäller för alléer, källor med 
omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i 
jordbruksmark, småvatten och våtmarker i jord-
bruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerhol-
mar med en areal om högst 0,5 hektar. I särskilda 
beslut får mindre mark- eller vattenområden, som 
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utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda, förklaras som 
biotopskyddsområde. Dessutom får Skogsvårdssty-
relsen förklara särskilt skyddsvärda områden i 
skogsmark som biotopskyddsområden. Inom biotop-
skyddsområdena får naturmiljön inte skadas.  

 
Idag finns 20 biotopskyddsområden enligt särskilda 
beslut inom Flens kommun. 
 
Djur- och växtskyddsområden enligt Miljöbalken 
7 kap 12§ och 8 kap 1 och 2§§   
 
Hotade djur- och växtarter kan fridlysas med stöd av 
Miljöbalkens regler. Om det behövs ytterligare skydd 
kan länsstyrelsen eller kommunen införa särskilda 
föreskrifter för att värna om djur- och växtarter. I 
Flens kommun finns cirka 75 fågelskyddsområden, 
som bland annat innebär tillträdesförbud under häck-
ningstid. 
 
Strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap13§ 
 
Generellt strandskydd gäller för land- och vattenom-
råde inom 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd för hav, insjöar och vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättning-
arna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. 
Inom strandskyddsområdet får man inte uppföra eller 
väsentligt ändra byggnader, gräva, utföra anlägg-
ningar eller vidta andra åtgärder som påverkar djur- 
och växtlivet. Från förbudet finns vissa undantag och 
om det finns särskilda skäl, kan dispens lämnas från 
förbuden i lagtexten.  
 

Alla sjöar och större vattendrag (markerade med 
dubbel strandkontur på topografiska kartan) omfattas 
av 100 meters strandskydd. Dessutom har länssty-
relsen beslutat att införa 30 meters strandskydd för 
följande vattendrag i Flens kommun:    
 
- Forsaån mellan Uren och Båven   
- Kräftbäcken nedströms Morasjön 
- Vadsbroån mellan Skundern och Dunkern 
- Järnaån mellan Dunkern och Misteln 
- Mortorpsbäcken mellan Lilla Grytsjön och väg 

222 
- Henareån från Henaren till Västersjön  
- Hyltingeån från Västersjön till väg 857 
- Nykvarnsån från Nedertäljaren till Yngaren 
- Å mellan Hedsjön och Mellösasjön 
- Å mellan Harpsundssjön och Orrhammaren 
- Å mellan Gorgern och Mellösasjön 
- Å mellan Björken och Sundbysjön samt Mal-

maån till Västersjön 
- Å mellan Kvarnsjön och Nedingen 
- Bäckar från Harsjön och Flensjön till Bruks-

dammen 
 
Översiktsplanens överväganden:  
 
De flesta tätorterna i Flens kommun ligger i direkt 
anslutning till sjöar och har naturliga eller tänkbara 
utbyggnadsområden inom mark där strandskydd 
råder.  Möjligheter till sjönära boende är en viktig del i 
kommunens strävan efter att bredda utbudet av at-
traktiva bostadsområden. Kommunens principiella 
inställning är att strandskyddet inte får hindra en 
sammanhållen och måttfullt planerad utvidgning av 
respektive tätort. Dock måste i varje enskilt fall sär-
skild hänsyn tas till strandskyddets syften så att 
stränder med höga värden för biologisk mångfald 

eller med intresse för friluftslivet undantas från utvid-
gad tätortsbebyggelse. 

 
Fortsatt planering skall bygga på kunskap från natur-
inventeringar inom strandområden som kan komma 
att beröras av tätortsutveckling. Dessutom skall am-
bitionen i planeringen vara att förbättra allmänhetens 
tillträde till respektive strandområde.  
 
Naturvårdsavtal 
 
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal mellan 
Skogsstyrelsen och respektive markägare. Syftet 
med avtalen är att bevara, utveckla eller skapa om-
råden med höga naturvärden. Avtalen är normalt 50-
åriga och ger markägaren ekonomisk ersättning för 
de begränsningar i brukandet som följer av avtalen. 
 
I Flens kommun finns totalt 14 områden med natur-
vårdsavtal. Flera områden ligger i nära anslutning till 
varandra.  
 
7.1.3 Naturinventeringar 
 
Samtliga naturinventeringar redovisas översiktligt på 
karta 7.1.3. Kartan syftar endast till att ge en ungefär-
lig uppfattning om var och i vilken omfattning utpeka-
de objekt förekommer. För närmare uppgifter om 
objekten hänvisas till respektive inventering. 
 
Nyckelbiotoper 
 
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden och som har en nyckelroll för skogens 
missgynnade och hotade arter. Skogsvårdsstyrelsen 
har gjort inventeringar sedan 1990 och har hitintills 
funnit 323 nyckelbiotoper i Flens kommun. 
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Våtmarker 
 
Våtmarker (till exempel mossar, myrar, och kärr) har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. De är 
en del av landskapets mosaik av naturtyper och har 
förutom sitt biologiska egenvärde även betydelse för 
näraliggande ekosystem. Under 1800-talet försvann 
de flesta våtmarkerna i odlingslandskapet och under 
1900-talet har ytterligare våtmarker försvunnit. Fler 
fakta om våtmarkerna finns i avsnitt 7.7.2. Se även 
avsnitt 7.6 om biologisk mångfald. 
 
”Myrskyddsplan för Sverige” (se även avsnitt 7.7.2) 
anger att Marsjön (cirka 3 km öster om Blacksta 
kyrka) är en representativ våtmark, som bör skyddas 
som naturreservat senast 2009.   
 
Länets våtmarker inventerades 1983. Inventeringen 
beskriver 83 våtmarker i Flens kommun.  
 
Översiktsplanens överväganden: 
 
Den samlade kunskapen om våtmarkerna bygger på 
drygt 20 år gamla inventeringar. Förändrade förhål-
landen har konstaterats inom flera områden och 
därmed börjar inventeringens uppgifter bli inaktuella. 
Därför är det mycket angeläget att våtmarksinventer-
ingen uppdateras centralt för hela länet. 

 
Ädellövskog 
 
Skogsvårdslagens 22 och 23§§ innehåller bestäm-
melser till skydd för ädellövskog. Kortfattat är ädel-
lövskog skogsbestånd om minst 0,5 hektar, som till 
minst 50% utgörs av ädla lövträd. Till ädla lövträd 
räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och 
lönn. 

Under perioden 1983-85 inventerade länsstyrelsen 
ädellövskog i länet. Inom Flens kommun finns 253 
objekt redovisade i inventeringen. Se även avsnitt 7.6 
om ekologiskt särskilt känsliga områden. 
 
Sumpskog 
 
Sumpskog omfattar all trädbärande blöt mark, där 
träden i moget stadium har en medelhöjd av minst tre 
meter och den så kallade krontäckningsgraden är 
minst 30%. I slutet av 1990-talet inventerade Skogs-
vårdsstyrelsen förekomsten av sumpskog i länet och 
i Flens kommun har 766 objekt registrerats. 
 
Ängs- och hagmarker 
 
Våra ängs- och hagmarker är viktiga på flera sätt. De 
har en extremt stor mångfald av växt- och djurarter, 
varav många är hotade, samt stora kulturhistoriska 
värden. Här finns också mycket stora skönhetsvär-
den. Äldre betesmarker har dessutom betydelse som 
kunskaps- och genbanker och är därmed värdefulla 
forsknings- och studieobjekt.  
 
Värdefulla ängs- och hagmarker i länet pekades ut i 
länsstyrelsens inventering från 1988-1990. i Flens 
kommun pekade inventeringen ut totalt 128 värdeful-
la områden. Länsstyrelsens inventering följdes upp 
2002-2004 med Jordbruksverkets inventering av 
ängs- och betesmarker. 
 
Översiktsplanens överväganden 
 
Ängs- och hagmarkerna har mycket stora värden och 
bör därför vårdas och hävdas så långt det är möjligt. 
Några av de mest värdefulla områdena har sådana 

kvalitéer att de på sikt bör skyddas som naturreser-
vat.     
  
Grova träd 
 
I början av 2000-talet inventerade länsstyrelsen före-
komsten av grova träd i länet. 17 olika trädslag regi-
strerades enligt särskilda kriterier och i Flens kom-
mun hittades två almar, tre askar, 76 ekar, tre lärk-
träd och en sälg som överskred uppställda minimi-
mått för omkrets. Inventeringen visar att länets san-
nolikt största ask finns vid Rockelstad.  
 
7.1.4 Naturvårdsprogram  
 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
 
Länsstyrelsen sammanställde naturvårdsprogrammet 
”Sörmlands natur” 1991, men många redovisade 
fakta bygger på inventeringar och utredningar gjorda 
under 1980-talet. ”Sörmlands natur” innehåller en 
kommunvis genomgång av värdefulla naturområden. 
Där redovisas utvalda naturobjekt i tre klasser: Klass 
I med högsta naturvärde, Klass II med mycket högt 
naturvärde och Klass III med högt naturvärde. Inom 
Flens kommun redovisas totalt 62 områden, varav 
åtta är utvalda som Klass I, 13 som Klass II och 41 
som Klass III.    
 
Kommunens naturvårdsprogram 
 
Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen har genom 
sitt Miljökontor tagit fram ett förslag till Naturvårds-
program för Flens kommun. Programmet är uppdelat 
i en underlagsdel och en åtgärdsdel. Programmet 
antogs av Kommunfullmäktige i juni 2006. 
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Naturvårdsprogrammet konstaterar att över-
syn/uppdatering är nödvändig för länsstyrelsens 
inventeringar av våtmarker, ädellövskog samt ängs- 
och hagmarker.  
 
7.2 Kulturmiljö 
 
Med ”kulturmiljö” menas vanligen den miljö som 
människan format i samspel med naturen. Det bety-
der att kulturmiljön är allt som finns omkring oss och 
som skapats av människor under årtusendena efter 
den senaste istiden. Kulturmiljön består av såväl 
föremål, byggnader, anläggningar, fasta fornläm-
ningar som kulturlandskap. Men - kulturmiljön är inte 
bara historiska lämningar och gamla byggnader. Den 
består också av människorna som skapat miljöerna, 
av dem som levt och lever i miljöerna och av deras 
historia, försörjning, traditioner och levnadssätt.  
 

 
Värdefullt kulturlandskap i Blacksta 

 
Med hjälp av kulturmiljön kan vi förstå de historiska 
sammanhangen samtidigt som den är en viktig del i 
den lokala identiteten för en plats, tätort eller kom-
mun. Vårt vackra och omväxlande kulturlandskap är 

tydligt exempel på hur väl bevarade kulturmiljöer 
även är viktiga resurser för kommunen. Många kul-
turmiljöer har ett nära samband med biologisk mång-
fald. 
 
Kulturmiljöerna vårdas bäst genom att de brukas och 
får leva. Det gäller såväl byggnader som landskap.  
 
7.2.1 Fornlämningar 
 

 
Runsten vid Bjudby i Blacksta 

 
Fornlämningar är spåren av mänsklig verksamhet 
som syns eller finns i vår omgivning. Men – en forn-
lämning är något som är varaktigt övergivet, som till 
exempel gravar, boplatser, fornborgar, runstenar, 
kulturlager i medeltida städer, ruiner, hålvägar och 
milstenar. Alla fornlämningar har ett lagstadgat skydd 
enligt Kulturminneslagen. 
 
I Flens kommun finns fornlämningar på mer än 1 600 
platser och nya upptäcks ständigt vid olika inventer-
ingar. Uppgifter om det exakta antalet enskilda forn-
lämningar saknas.  
 

Den som planerar att bygga eller schakta bör i god 
tid ta reda på om någon fast fornlämning kan komma 
att beröras och i så fall snarast samråda med läns-
styrelsen.    
 
7.2.2 Kyrkor 
 

 
Bettna Kyrka 

 
Alla kyrkobyggnader uppförda före 1940 och invigda 
till svenska kyrkan är skyddade enligt kulturmin-
neslagen. Också kyrkotomter och begravningsplatser 
har motsvarande skydd. 
 
7.2.3 Byggnadsminnen 
 
Länsstyrelsen kan förklara särskilt märkliga byggna-
der som byggnadsminnen. För att en byggnad skall 
bli byggnadsminne krävs att den är mycket välbeva-
rad eller har haft en särskilt stor betydelse. Till varje 
byggnadsminne hör fastställda skyddsföreskrifter. I  
Flens kommun finns sammanlagt sju byggnadsmin-
nen. Se tabellen på nästa sida och kartan 7.2 på 
sidan 60. 
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BM1 Stora Huset vid Bruket i Hälleforsnäs  
BM2  F d Komministerbostad, Bogården söder om 

Sparreholm 
BM3 Mangårdsbyggnaden vid f d Orresta Gård, 

Flen 
BM4  Åkerö Säteri, Bettna   
BM5 Före detta Tingshuset, Malmköping  
BM6  von Rosens jaktstuga, Rockelstad 
BM7  Flens Järnvägsstation (Statligt byggnadsmin-

ne) 
 

 
Flens järnvägsstation är statligt byggnadsminne 

 
7.2.4 Äldre vägnät 
 
Södermanlands Museum genomförde en inventering 
av det allmänna vägnätet i länet 1977-78. Arbetet 
beskriver utvecklingen av länets viktigare vägar från 
1600-talets slut till nutid.  
 
För vägarna i Flens kommun konstaterar inventer-
ingen att några större (till exempel vägarna 55, 53 
och 221) samt flera mindre (bland annat Sköldinge-
Vadsbro-Blacksta-Stäringe, Mellösa-Hälleforsnäs-
Bäckåsen samt vägarna till och kring Dunkers kyrka) 

fortfarande har sträckningar som till stor del följer 
1600-talets vägnät. 
 
År 2001 gjorde Sörmlands museum en ny kulturhisto-
risk väginventering för Vägverket, där några väg-
sträckor specialstuderades. I Flens kommun berörde 
inventeringen sträckorna Dunkers kyrka-Ekensholm-
Ånhammar, väg 671 mellan Flen och Sköldinge samt 
vägarna 664 och 665 mellan Skebokvarn och Johan-
nisdal.  
 
Kring de äldre vägarna finns många komplement 
med kulturhistoriskt intresse. Exempel på sådana 
komplement är gästgiverier, milstolpar, väghållnings-
stenar, runstenar, äldre broar, grindar och grindstol-
par, alléer och gamla vägskyltar. 
 

 
Gammal stenbro som vittnar om en äldre vägsträckning  

 
På många ställen ger äldre vägsträckningar ett ”pa-
rallellnät” till dagens allmänna vägar. De äldre vägar-
na är en del av vårt kulturarv och ger också förutsätt-
ningar för friluftslivet (vandring, cykling, ridning och 
skidåkning). Därför är det viktigt att äldre vägsträck-
ningar hålls framkomliga i framtiden. 
 

7.2.5 Värdefulla kulturmiljöer 
 
I Flens kommun finns 12 riksintressanta områden 
och 23 områden med regionalt intresse för kulturmil-
jövården. Förteckningarna här nedan hänvisar till 
karta 7.2. De riksintressanta områdena beskrivs 
närmare i kapitel 8.1.2.  
 
Kulturmiljöer av riksintresse är: 
Riks1     Harpsund 
Riks 2    Mellösa Kyrkby 
Riks 3    Flenmo-Hökärr 
Riks 4    Malmköping 
Riks 5    Dunker 
Riks 6    Hyltinge-Långdunker 
Riks 7    Jälund-Sörby-Saxängen 
Riks 8    Vibyholm-Årdala-Skälby 
Riks 9    Blacksta 
Riks 10  Lagmansö 
Riks 11  Åkerö 
Riks 12  Tolmon 

 

 
Flenmo by bildar tillsammans med omgivande landskap en 

riksintressant kulturmiljö. 
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Följande kulturmiljöer är av regionalt intresse 
 
Beteckning 
på kartan 

Område Kulturmiljö 

Reg 1 Sundby-Grinda-
Fräkentorp 

Jordbruksbygd med mindre herrgårdar och lämningar efter järnhantering 

Reg 2 Hälleforsnäs Bruks- och stationssamhälle 
Reg 3 Änggärde-Vik-Ramsbäck  Jordbruksbygd 
Reg 4 Skiringe-Stocketorp-

Stockäng 
Herrgårdslandskap 

Reg 5 Yxtaholm Herrgårdsmiljö 
Reg 6 Kramnäs kvarn Kvarnmiljö 
Reg 7 Sparreholm Stationssamhälle 
Reg 8 Överby-Frönäs-Torp Jordbruksbygd med många fornlämningar. 
Reg 9 Stenhammar Herrgårdslandskap 
Reg 10  Del av Flens stad ”Stationssamhället” 
Reg 11 Flens kyrka Kyrkomiljön 
Reg 12 Gäversnäs-Mälby-

Hornsund-Skedevi 
Herrgårdslandskap 

Reg 13 Helgesta-Ådö Jordbruksbygd med sockenkyrka, prästgård och militärboställe. 
Reg 14 Frändesta-Sund-Oppeby Jordbruksbygd med äldre vägar och fornlämningar 
Reg 15 Rockelstad Herrgårdsmiljö 

 
Reg 16 Hedenlunda Jordbruksbygd med herrgård, fornlämningar och äldre vägsystem. 
Reg 17 Malstanäs-Sofielund-

Forssa-Malsna 
Jordbruksbygd med sockenkyrka, herrgårdar och fornlämningar. 

Reg 18 Däntersta-Berga-Veckla Jordbruksbygd med sockenkyrka och fornlämningar 
Reg 19 Blackstatorp-Skötsletorp Jordbruks- och skogsbygd 
Reg 20 Fyrby-Gryt-Tuvekärr-

Stäringe 
Jordbruks- och skogsbygd med herrgårdar, äldre vägsträckningar och fornläm-
ningar. 

Reg 21 Skaresta-Bettna-Sittuna-
Viby 

Jordbruksbygd med kyrka, herrgårdar, fornlämningar och äldre vägar. 

Reg 22 Broby Herrgårdslandskap 
Reg 23 Åkerö Herrgårdslandskap 

 

Översiktsplanens ställningstagande: 
 
Idag saknas en samlad beskrivning av kommunens 
kulturmiljöer och hur miljöerna bör vårdas, tillvaratas 
och tydliggöras. Därför har kommunen för avsikt att ta 
fram ett särskilt kulturmiljöprogram i samverkan med 
bland annat hembygdsföreningarna.  
 
En byggnadsinventering skall göras inom centralorten 
Flen. 
 
Rekommendationer: 
 
* För områden av riksintresse för kulturmiljövår-

den finns särskilda rekommendationer i avsnitt 
8.1.2. För övriga områden gäller att särskild 
hänsyn skall tas till kulturmiljön vid lokalisering 
och utformning av bebyggelse och andra an-
läggningar. 

 

 
Jordbrukslandskapet på Hyltingeö har rötter i medeltiden 

och är ovanligt rikt på fornlämningar 
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7.3 Friluftsliv och rekreation 
 
Fritidens miljö har stor inverkan på den psykiska och 
fysiska hälsan hos människor i alla åldrar. Tillgång 
och tillgänglighet till miljöer och anläggningar för 
fysisk aktivitet är också avgörande för om man är 
fysiskt aktiv eller inte. Fysisk aktivitet som friluftsliv, 
motionsidrott, promenader, trädgårdsskötsel, bär-
plockning, fiske och jakt är mycket viktig som egen-
vård och förebyggande vård. Regelbunden fysisk 
aktivitet ökar prestationsförmågan hos alla männi-
skor, främjar hälsan generellt och motverkar att en 
mängd skilda sjukdomar uppkommer.  
 
Naturen är grunden för det rörliga friluftslivet. Sko-
gar, sjöar och vattendrag ger kommuninvånare och 
besökare stora möjligheter till friluftsliv och rekrea-
tion i natursköna områden. Naturliga förutsättningar 
för friluftsliv och annan fysisk aktivitet kompletteras 
med anläggningar för idrott, bad- och båtplatser och 
med särskilda leder för vandring, cykling och rid-
ning.  
 
Allemansrätten ger oss möjligheter att ta oss fram 
över andras mark- och vattenområden och att vistas 
tillfälligt där. Men - med rätten följer också krav på 
hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, ägare 
till mark och vatten samt mot andra människor ute i 
naturen.  
 
Här nedan följer en redovisning av områden, leder 
och anläggningar som är viktiga för friluftslivet. Till 
redovisningen hör också karta 7.3.     
 
 
 

7.3.1 Riksintresse för friluftslivet 
 
Två områden inom Flens kommun är utvalda som 
riksintressanta för friluftslivet. De två områdena är 
hela sjön Båven med omgivningar, som också är 
riksintresse för naturvården, och ett mindre område 
norr om Mora Gård i kommunens nordöstra del. Det 
mindre området ingår i riksintresset inom Åkers 
Bergslag. Se vidare i avsnitt 8.1.3 under rubriken 
”Riksintressen”.  
 
7.3.2 Tätortsnära mark för rekreation och 

friluftsliv 
 
Tätorternas grönområden och skog och mark intill 
tätorterna har särskilt stor betydelse för människors 
möjligheter att vara fysiskt aktiva. De viktigaste 
närströvområdena för respektive tätort framgår 
tillsammans med övriga områden med lokalt intres-
se för friluftslivet av karta 7.3.  
 
Friluftslivet använder vägar och stigar intill flera orter 
för att få sammanhängande ”promenadrundor”. 
Exempel på detta är Lidarondan runt Gårdsjön i 
Flen och Björkhultsrundan runt Skarvnäsviken i 
Sparreholm. Andra viktiga vägar för det lokala fri-
luftslivet är de gamla järnvägsbankarna norr om 
Skebokvarn och väster om Sparreholm. 
 
7.3.3 Anläggningar utanför tätort 
 
Många anläggningar för idrott och motion finns inom 
kommunens tätorter. Utanför tätorterna finns bland 
annat golfbanan vid Norrtorp, landsbygdsförening-
arnas idrottsplatser, skjutbanor och ridanläggningar. 
Anläggningar utanför tätort behandlas även under 
rubriken ”Mark- och vattenanvändning” i avsnitt 2.2. 

 
Klubbhuset, hål 18 och driving range vid 

Norrtorps golfbana 
 
7.3.4 Markerade leder 
 
Sörmlandsleden 
Sörmlandsleden är en nära 100 mil lång och före-
ningsdriven vandringsled genom länet. Leden pas-
serar genom kommunens norra delar och har en 
särskild anslutning till Flen. I anslutning till leden 
finns bland annat parkeringsmöjligheter, vindskydd 
för övernattning, grillplatser och torrtoaletter. Sörm-
landsleden har egen hemsida och är väl dokumen-
terad i olika skrifter. 
 
Näckrosleden 
Genom länet slingrar sig en sammanlagt 70 mil lång 
skyltad cykelled. I första hand har lugna och vackra 
vägar valts för ledens sträckning. Flens kommun 
berörs av ledens på sträckorna Husby-Oppunda-
Vadsbro-Sköldinge, samt Vadsbro-Flen-Mellösa-
Granhed-Hälleforsnäs-Flassbro-Grinda-
Malmköping-Dunker-Ånhammar.  
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Ridled Sörmland 
Ridled Sörmland består av totalt 50 mil stigar och 
vägar där ryttare och hästar erbjuds övernattning på 
gårdar utmed leden. En av ledens delar går väster 
om Flen mot Gryts Gård i Blacksta och vidare mot 
Tolfta Gård i Katrineholms kommun. 
 
 
7.3.5 Områden med orienteringskartor 
 
Flera orienteringsklubbar har tagit fram kartor för 
orienteringstävlingar i kommunen. Kartan på sidan 
61 redovisar berörda områden.  
 
7.3.6 Aktiviteter på och i vatten 
 
Bad 
Flens kommun ansvarar för skötseln vid åtta anlag-
da badplatser. Dessutom finns badplatser vid de 
flesta fritidshusområdena, större naturbad vid Tun-
torp vid Yngaren och möjligheter att ”spontanbada” i 
så gott som samtliga sjöar. Karta 7.3 visar var de 
kommunala baden är belägna. 
 

 
Hosjöbadet i Malmköping 

 

Fiske  
I kommunen finns elva kortfiskevatten, varav fyra i 
Båven och ett med ädelfisk. 
 
Båthamnar 
Mer betydande anläggningar finns i Sparreholm, 
Skebokvarn, Flen och i flera av fritidshusområdena. 
 
Kanoting 
Sjöar och vattendrag i kommunen erbjuder utmärkta 
förutsättningar för kanoting. I Skebokvarn finns 
kanotuthyrning med naturlig koppling till sjön Båven.  
 
 
Långfärdsskridsko 
Vintertid fungerar sommarens kanotvatten som 
populära leder för långfärdsskridsko. Flera småsjöar 
i Dunkerskogarna fryser mycket tidigt och när den 
riktiga vintern kommer finns möjlighet till många och 
långa turer på Båven. Flera andra sjöar inbjuder 
också till åkning. 
 
7.3.7 Översiktsplanens ställningstagande 
 
Friluftsliv och rekreation har stor betydelse för kom-
muninvånarnas hälsa och för kommunens möjlighe-
ter att locka besökare och nya invånare. Därför är 
det av vikt att särskilt värdefulla natur- och kulturmil-
jöer skyddas och vårdas till nytta för friluftsliv och 
sådan turism, som inte orsakar slitage eller annan 
skada.  
 
Kommunen har som målsättning att kommuninvå-
narna ska kunna få sin vardagliga rekreation och 
fysiska aktivitet i trygga miljöer som är lätta att nå. 
Kommande planering bör inriktas på att säkra när-
strövområden intill tätorterna och att värna om övri-

ga möjligheter att utöva fysisk aktivitet i natur och i 
anläggningar.  
 
I några strövområden kan konflikter uppstå mellan 
ridning och övrigt friluftsliv. Där bör särskilda vä-
gar/stigar avsättas för ridning. Ridled Sörmland 
behöver en delvis ändrad sträckning när området 
nordväst om Hammarvallen i Flen bebyggs.  
 
 
7.4 Stora opåverkade områden 
 
”Stora opåverkade områden” är beteckningen för 
sådana mark- och vattenområden som inte alls eller 
i endast obetydlig omfattning är påverkade av ex-
ploateringsföretag. Enligt Miljöbalkens bestämmel-
ser skall sådana områden så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada områdenas karaktär.  
Syftet med bestämmelserna är att i första hand styra 
nya störande anläggningar och verksamheter till 
redan påverkade områden eller till redan ianspråk-
tagna korridorer i landskapet. På så sätt undviker vi 
att splittra upp landskapet ännu mer. Vi behåller 
också handlingsfrihet i framtiden och ger kommande 
generationer tillgång till orörd natur.   
 
Nästan hela kommunen är på något sätt påverkad 
av verksamheter eller anläggningar. Det finns ändå 
några större sammanhängande områden som är 
mindre påverkade. Karta 7.4 redovisar sex områden 
som stora opåverkade områden. Här kan man upp-
leva ett landskap med ingen eller mycket liten på-
verkan av järnvägar, större vägar, större kraftled-
ningar, tätorter/större bebyggelsegrupper, täkter, 
tippar, master eller störande verksamheter. Därmed 
finns också möjligheter att njuta av naturlig tystnad. 
Värt att notera är att hela Båvenområdet ingår i 
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redovisningen i överensstämmelse med Båvenpla-
nens överväganden. 
 
Observera att redovisningen inte innebär några 
hinder för pågående markanvändning! Avsikten är i 
stället att alltid väga in behovet av att skydda områ-
dena vid prövning av åtgärder enligt nedanstående 
rekommendationer. 
 
Rekommendationer: 
 
Större anläggningar och verksamheter som kan:  
- medföra begränsningar i den framtida handlingsfri- 
  heten,  
- ha betydande inverkan på landskapsbilden,   
- ge upphov till avgörande störningar eller 
- fragmentera (= dela upp)  
redovisade områden bör så långt möjligt undvikas i 
utpekade områden.  
 
 
7.5 Jord- och skogsbruk  
 
I Flens kommun finns omkring 19 000 hektar jord-
bruksmark fördelad på 14 700 hektar åker och 4 300 
hektar betesmark. Skogen täcker totalt cirka 41 900 
hektar, varav 90 % är barrskog och 10% är lövskog. 
År 2003 fanns 261 jordbruksföretag i kommunen 
och 361 kommuninvånare fick sin huvudsakliga 
försörjning från de areella näringarna. Därmed ligger 
andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruket 
över både läns- och rikssnittet. År 2005 var 20 lant-
bruksföretag i kommunen anslutna till KRAV. 
 
 

 
Spannmålsskörd vid Ekensholm i Dunker 

   
Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk näringar av 
nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 
får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta inte på ett tillfredstäl-
lande sätt kan tillgodoses på annan mark. Även 
skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas från 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk. Enligt Skogsvårdslagen ska målet om 
god avkastning från skogsmarken värderas lika med 
målet om bibehållen biologisk mångfald. 
 
7.5.1 Trender i jordbruket 
 
Sett över en längre tid har antalet jordbruksföretag 
och antalet sysselsatta i jordbruket som helhet mins-
kat kraftigt. Samtidigt går trenden mot allt större 
enheter. Under de senaste 15 åren har trenden varit 
särskilt tydlig inom mjölkproduktionen, där antalet 
företag liksom antalet mjölkkor minskar. Däremot 
har produktionen av köttdjur ökat något, samtidigt 
som svin- och kycklingproduktion har fått ökad bety-
delse. Även antalet får och lamm ökar. Hästhåll-
ningen expanderar kraftigt i både kommunen och 

länet. Spannmålsproduktionen, liksom den odlade 
arealen, minskar något.      
 
Jord- och skogsbruk är den viktigaste näringen på 
landsbygden och har avgörande betydelse för en 
fortsatt levande landsbygd. Många traditionella 
lantbruksföretag har kompletterat sin verksamhet 
inom eller utanför gården med exempelvis entrepre-
nadarbeten, snöröjning, hantverk, gårdsbutiker och 
småskalig verksamhet inom besöksnäringen.  
 
7.5.2 Stora natur- och kulturvärden i jord-

brukslandskapet är hotade   
 
Det är jordbruk och betande djur som under årtu-
senden skapat det kulturlandskap vi idag skattar så 
högt. Odlingslandskapet innehåller även stora na-
turvärden med bland annat betydelse för den biolo-
giska mångfalden. Äldre fodermarker, som ängar 
och naturbetesmarker av olika slag, småvatten och 
våtmarker, stenmurar, alléer, åkerholmar och od-
lingsrösen är exempel på viktiga livsmiljöer för växt- 
och djursamhällen. En stor del av landets så kallade 
rödlistade växt- och djurarter är knutna till ängar och 
naturbetesmarker.  
 
Jordbruket genomgår en ständig strukturrationaliser-
ing och det är inte självklart att landskapet kan hål-
las öppet i alla delar av kommunen i framtiden. 
Redan idag krävs insatser i form av bland annat EU-
stöd för att hålla ängs- och hagmarker betade. Om 
beteshävden går förlorad, förändras livsmiljöerna 
och känsliga arter löper risk att försvinna. 
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7.5.3 Skogsbruket 
 
Skogsmarken utgör hela 49 % av kommunens areal 
och ägs till största delen av privatpersoner. Skogar-
na i kommunen är generellt sett starkt kulturpåver-
kade och sedan lång tid brukade för att producera 
skogsråvaror till industrin. De vanligaste skogsty-
perna i kommunen är granskog av grästyp och 
tallskog av blåbärstyp, men normalt sett är ingen av 
skogstyperna helt homogen. Fördelningen mellan 
trädslag är 46 % gran, 44 % tall och 10 % löv. Ande-
len ädellövträd ligger under 1 %.   
 
Följande tabell visar i grova drag hur skogsmarken i 
kommunen ägs.  
 
Ägarkategori Areal i hektar 
Privata markägare 27 000 
Bolag 7 000 
Staten 3 000 
Övriga allmänna 2 000 
 
Lövskogarna i kommunen är nästan uteslutande 
igenvuxna ängar eller betesmarker. Örtrik ädellöv-
skog finns i huvudsak i anslutning till de stora går-
darna. De enda naturskogarna är naturreservaten 
Jaktstuguskogen och Åtorpsskogen.  
 
Skogsbruket kan komma i konflikt med kulturmiljö-
vårdens, naturvårdens och friluftslivets intressen. I 
och med att stora delar av kommunen är av riksin-
tresse för naturvård och friluftsliv är grö-
na/naturvårdsinriktade skogsbruksplaner viktiga 
instrument i arbetet med att tillgodose olika intres-
sen. Enligt skogsvårdslagen ska skogsbruket ta 
hänsyn till naturvården och andra allmänna intres-
sen.  

7.5.4  Strategi för formellt skydd av skog 
 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tagit fram en 
strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands 
län. Syftet med strategin är att snabbt åstadkomma 
ett långsiktigt skydd för de biologiskt mest värdefulla 
skogarna i länet. Strategin ska främst användas av 
länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, men riktar sig 
även till bland annat kommunerna och skogsbrukets 
aktörer.  
 
En stor del av Flens kommun ingår i den ”värde-
trakt” som benämns Centrala Södermanlands sjö-
landskap. Där anges under rubriken Bevarandemål 
och strategi: ”Formellt och frivilligt skydd av värde-
kärnor. Naturvårdshänsyn vid skogliga åtgärder så 
att bestånd av ek, lind och hassel bibehålls. Skötsel 
av lövmiljöer utifrån artinnehåll och historik.” Kom-
munens norra delar ingår i Mälarmårdens barrsko-
gar. Där är bevarandemålen inriktade på gynnsam-
ma förutsättningar för tall och de arter som är knut-
na till denna livsmiljö.  
 
Översiktsplanens ställningstagande 
 
Kommunens långsiktiga mål är att det öppna jord-
brukslandskapet bibehålls, att jord- och skogs-
bruksmarkens förmåga att producera livsmedel, 
biomassa och virke värnas, att den biologiska 
mångfalden stärks samt att näringsläckage från 
jord- och skogsbruksmark minskar.  
 
Ett bärkraftigt jordbruk i kommunen med fortsatt 
djurhållning är en förutsättning för att det öppna 
landskapet med dess kulturella och biologiska vär-
den ska kunna bibehållas. Dessutom ger ett bärkraf-

tigt jordbruk möjligheter till lokal produktion av livs-
medel och av biomassa för energiframställning.    
 
Förändringar på landsbygden ska ske med hänsyn 
till jordbrukets produktionsförutsättningar.  
 
 
 7.6 Ekologiskt särskilt känsliga 

områden  
 
Enligt Miljöbalken 3 kap 3§ ska mark- och vattenom-
råden som är särskilt känsliga från ekologisk syn-
vinkel skyddas så lång möjligt mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. Det är främst tre typer av områ-
den som avses: 
 
• Områden som är hårt belastade av miljöför-

oreningar och därför känsliga för ytterligare 
ingrepp. 

• Områden med instabila produktionsförhållan-
den och ogynnsamma förutsättningar för 
återväxt. 

• Områden som inrymmer hotade eller sällsyn-
ta växt- och djurarter. 

 
Följande områdestyper har valts ut som ekologiskt 
särskilt känsliga i Flens kommun (se karta 7.6): 
 
1. De värdefullaste bestånden av ädellövskog 

(klass 1 och 2 i länsstyrelsens inventering) 
2. Naturskogsbestånd (Åtorpsskogen och Jakts-

tuguskogen) 
3. Ängs- och hagmarker med lång obruten hävd 

och som är opåverkade av handelsgödsel  
4. Nyckelbiotoper i skogsmark 
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5. De mest värdefulla våtmarkerna (klass 1 och 
2 i länsstyrelsens inventering)  

6. Rast- och häckningslokaler för fåglar 
7. Försurade och försurningskänsliga sjöar (se 

även ÖP:s avsnitt 7.8.5)  
8. Övergödda sjöar (se även avsnitt 7.8.6) 
9. Sjöar med förorenade bottensediment 
10. Försurningskänsliga områden - Mälarmården 
 
Områdestyperna 1-6 har även stor betydelse för den 
biologiska mångfalden.  
 
Begreppet biologisk mångfald omfattar alla variatio-
ner och allt samspel mellan växter, djur och deras 
omgivningar. Det finns flera goda skäl att bevara 
den biologiska mångfalden. Om en art försvinner, 
kan det få skadliga återverkningar på andra arter. 
Fungerande ekosystem utför ekologiska tjänster  
(t ex nedbrytning av näringsämnen i jorden och 
fixering av koldioxid i skogarna), som vi ofta tar för 
givna. Vi människor har också etiska och moraliska 
skäl att bevara biologisk mångfald. Trots det är 
hoten mot den biologiska mångfalden många och 
stora.  
 
 
7.7 Vatten 
 
Vatten är grunden för allt liv. Det uppträder i ett 
kretslopp och transporteras mellan olika magasin 
som atmosfären, grundvatten, sjöar, vattendrag och 
havet. Vi använder vatten bland annat i hushåll, 
jordbruk och industri, för friluftsliv och rekreation, 
transporter, energiproduktion, värmeförsörjning, 
bevattning och som mottagare av avloppsvatten. 
Dessutom har sjöar och vattendrag stor betydelse 
för hur vi upplever natur- och kulturlandskapet. Och 

– många ser närhet till vatten som ett stort plus i 
boendet.  
 
Vattenkvaliteten påverkas dels av naturliga proces-
ser (exempelvis landhöjning och variationer i klima-
tet) och dels av människans verksamhet (till exem-
pel tillförsel av försurande och gödande ämnen). 
Det är många skilda intressen som vill använda 
vatten på olika sätt. Därmed är också nyttjandekon-
flikter vanliga. Kunskapsluckorna är stora när det 
gäller bland annat djur, växter och djupförhållanden i 
kommunens sjöar. 
 
7.7.1 Sjöar och vattendrag 
 
Nästan 15% av kommunens yta täcks av sjöar och 
vattendrag. Över 170 sjöar är större än ett hektar 
och totalt finns närmare 200 sjöar i kommunen. De 
största sjöarna (Båven och Yngaren, som är cirka 
70 respektive omkring 48 kvadratkilometer stora) är 
uppdelade på flera kommuner. Den största sjön som 
helt ligger inom Flens kommuns gränser är Uren 
med en yta på drygt 7 kvadratkilometer.    
 

 
Båven med Oxbro i bildens mitt 

 

Sjötyperna varierar kraftigt från näringsrika, över-
gödda slättsjöar i jordbrukslandskapet till näringsfat-
tiga, försurade eller försurningskänsliga skogssjöar. 
De flesta sjöarna ingår i Nyköpingsåns avrinnings-
område, men sjöar i kommunens norra del ingår i 
Eskilstunaåns avrinningsområde. Dessutom ingår 
bland annat sjön Eklången i Råckstaåns avrinnings-
område. 
 
I Flens kommun finns inte några större vattendrag. 
De längsta är Malmaån mellan sjöarna Björken och 
Västersjön med en längd av cirka 13 kilometer och 
den 11 kilometer långa Hälleforsnäsån mellan 
Bruksdammen och Mellösasjön. Största vattenflödet 
finns troligen i Åkforsåns utlopp till Yngaren i kom-
munens sydvästligaste del.  
 
7.7.2 Våtmarker 
 
Våtmarker är ett samlingsnamn på ett stort antal 
naturtyper som utgör gränszoner mellan land och 
vatten. Flera olika definitioner används, men ge-
mensamt är att till våtmarker räknas områden som 
är grunt vattentäkta eller där vatten finns strax under 
markytan. I begreppet ingår bland annat grunda 
sjöar, myrområden och sumpskogar. En fungerande 
våtmark minskar mängden kväve och fosfor i det 
vatten som rinner genom den. Dessutom har våt-
marker värden som är viktiga för den biologiska 
mångfalden.     
 
Den totala arealen våtmark i Flens kommun är för-
hållandevis liten. Enligt SCB uppgår den till 2 625 
hektar, vilket är cirka 3 procent av kommunens 
totala areal. En våtmarksinventering genomfördes 
av länsstyrelsen under 1981. Enligt inventeringen 
har sju områden i kommunen på tillsammans 844 ha 
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så höga naturvärden att de tillhör högsta bevaran-
deklassen, klass1. 25 områden på tillsammans 766 
ha ingår i klass 2 enligt inventeringen, 57 områden 
på tillsammans 1884 ha fick klass 3 och slutligen tre 
områden på tillsammans 42 ha som fick klass 4. 
Inventeringen har inte följts upp sedan 1981 och 
därför är våtmarkernas status idag inte helt kända.  
 
Några större områden med våtmarker i kommunen 
är Hedmossen norr om Malmköping på 287 ha, 
våtmarksstränder vid Bergasjön väster om Vadsbro 
samhälle på 178 ha, en myr vid Bruksdammen på 
152 ha, strandängskomplex vid Lagmansö på 126 
ha och en mosse vid Tolsjön på 116 ha. De vanli-
gaste våtmarkerna är olika typer av mossar och 
strandängar. 

 
Myr vid Bruksdammen 

 
Verksamheter som påverkar våra våtmarker av olika 
slag och grad (från svag till stark påverkan) är bland 
annat torvtäkter, anslutande väg- och järnväg, dik-
ning, vattenreglering och hyggen. 
 
”Myrskyddsplan för Sverige” är Naturvårdsverkets 
och länsstyrelsernas plan för att långsiktigt bevara 
och skydda representativa våtmarker över hela 

Sverige. Ursprungligen omfattade Myrskyddsplanen 
502 områden i landet och då fanns inte något utpe-
kat område i Flens kommun. Genom en revidering 
2006 togs Marsjön, strax öster om Blacksta, in i 
planen med förslag att området skall skyddas som 
naturreservat senast 2009.   
 
Se karta 7.7 över våtmarker med klass 1-3 i Flens 
kommun. 
 
7.7.3 Skyddade vatten  
 
Som framgår av avsnitt 5.1 ”Vattenförsörjning” finns 
sju grundvattentäkter i kommunen med fastlagda 
skyddsområden och skyddsföreskrifter.  Se även 
avsnitten 8.1  ”Riksintressen” och 8.4 ”Natura 2000”. 
 
7.7.4 Vattendirektivet 
 
I december 2000 började ett samlande EG-direktiv 
för vatten att gälla inom hela EU. Direktivet föreskri-
ver att EU-länderna senast år 2015 ska ha uppnått 
målet god status för samtliga vattenresurser. Syftet 
med det så kallade vattendirektivet är att medlems-
länderna gemensamt ska bidra till att skydda och 
förbättra vattenstatusen inom unionen, hindra ytter-
ligare försämringar av vattenstatusen och främja en 
hållbar vattenanvändning.  
 
Direktivet är ett ramverk för all vattenplanering och 
vattenvård inom EU. Målet med direktivet är att 
skapa en effektiv vattenförvaltning för varje avrin-
ningsområde med uppgift att bevara, skydda och 
utveckla vattenresurserna med hänsyn till ekologi, 
hälsa, vattenförsörjning och samhällsekonomi. Di-
rektivet avser inte enbart vattenkvalitet utan hela 
vattenmiljön. 

Riksdagen har beslutat att Sverige ska delas in i 
fem vattendistrikt och en vattenmyndighet per di-
strikt har utsetts. Det är vattenmyndigheterna som 
ansvarar för förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 
inom distriktet. Dessutom samordnar vattenmyndig-
heterna arbetet i sitt distrikt och de fastställer miljö-
kvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdspro-
gram. Hela Södermanland ingår i Norra Östersjöns 
vattendisktrikt, där länsstyrelsen i Västmanland är 
vattenmyndighet.  
 
7.7.5 Försurade sjöar 

 
Bakgrund 
Den främsta orsaken till dagens försurning är ut-
släpp och nedfall av sura svavelföreningar, men 
sannolikt har även skogsbruket medverkat till ut-
vecklingen. De flesta vatten har fortfarande en viss 
buffertkapacitet, det vill säga förmåga att neutralise-
ra tillskott av sura ämnen. Känsligheten hos sjöar 
och vattendrag för tillskott av försurande ämnen 
beror bland annat på den omgivande markens för-
måga att neutralisera syra, som är störst i områden 
med kalkrika, lättvittrade berg- och jordarter. Gnejs 
och granit däremot är svårvittrade. Vidare påverkas 
försurningskänsligheten av förhållandet mellan en 
sjö och dess tillrinningsområde. Ju kortare omsätt-
ningstid en sjö har, desto större är försurningsris-
ken.  
 
I kommunen är markens motståndskraft mot försur-
ning förhållandevis låg beroende på berggrundens 
sammansättning. Känsligast är kommunens norra 
delar, som består av hällmarker och moränjordar. 
De södra delarna med lermarker har större mot-
ståndskraft och kan bättre neutralisera det sura 
vattnet.  
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Nuläge 
Av de sjöar som minst är 1 hektar stora är 17 för-
surningskänsliga (klass 3) och 13 sjöar kan klassas 
som försurade (klass 4-5). Av dessa 30 mer eller 
mindre försurade sjöar kalkas tio i dagsläget. De 
påverkade sjöarna är koncentrerade till Mälarmår-
den runt Hälleforsnäs och skogsområdena sydost 
om Malmköping. Det finns även mindre sjöar mellan 
Flen och sjön Uren som är påverkade. Marken i 
dessa områden har en nedsatt förmåga att neutrali-
sera det sura nedfallet.    
 
Tillståndsklassning med avseende på alkalinitet 
(=mått på förmåga att motstå förändringar i pH-
värde): 
 
Klass 1 Mycket god buffertkapacitet  
Klass 2 God buffertkapacitet  
Klass 3  Svag buffertkapacitet  
Klass 4 Mycket svag buffertkapacitet 
Klass 5  Ingen eller obetydlig buffert- 
 kapacitet  
 
Förändringar i vattenkemin vid försurning 
En av de primära effekterna vid vattenförsurning är 
en snabb pH-sänkning om buffrande system sak-
nas. Förlusten av baskatjoner (t ex joner av kalcium, 
magnesium och kalium) som följd av försurning 
innebär näringsbrist för såväl land- som sjösystem.  
 
Ett av de stora indirekta problemen med försurning 
är frisättandet av metaller, men detta gäller inte alla 
metaller. Exempelvis löses kadmium och aluminium 
ut vid sjunkande pH. Vattenlösligt aluminium kan 
alltså uppträda i giftiga former under sura förhållan-
den.  
 

Biologiska effekter av försurningen 
Direkta effekter av försurningen är skadlig påverkan 
på de vattenlevande organismerna. Olika organis-
mer har olika känslighet för denna pH-sänkning, 
vissa arter gynnas medan andra missgynnas. Vissa 
växter försvinner vid låga pH-värden och artsam-
mansättningen i sjön påverkas och allt fler arter 
försvinner. Metaller som löses ut av försurningen 
och ökar i koncentration kan medföra flera olika 
effekter.  
 
Metaller med en giftig effekt blir med ökad halt ett 
problem för organismerna och effekter kan vara av 
många olika slag. Den främsta orsaken till skadorna 
tycks vara att försurningen medför ökade halter av 
aluminium i en för många arter giftig form. Metaller-
na anrikas uppåt i näringskedjan och de första effek-
terna av metaller återfinns därmed hos toppkonsu-
menter (organismer som står högst upp i närings-
kedjan som exempelvis rovdjur och rovfåglar).  
 
Indirekt har surheten biologisk betydelse t ex. ge-
nom att något bytesdjur i sjön försvunnit. En gene-
rell följd av försurningen är att antalet växt- och 
djurarter i de drabbade vattnen sjunker, men även 
en ökning av vissa organismer kan ske. Vissa fiskar-
ter kan delvis försvinna genom ett ökat siktdjup, 
vilket gör det lättare för fiskätande fåglar att hitta sitt 
byte.   
 
Kalkning 
I nuläget, 2005, kalkas 10 sjöar. De allra flesta av de 
sjöar som kalkas är koncentrerade till skogsområ-
dena sydost om Malmköping och Mälarmårdssjöar-
na.  
 
 

7.7.6 Övergödda sjöar 
 
Bakgrund 
Eutrofiering (övergödning) är en naturlig process 
och sjöar kan växa igen på en helt naturlig väg, utan 
att människan påskyndar förloppet. Däremot inne-
bär ett flertal aktiviteter som människor vidtar en 
ökning av näringstillförseln till våra sjöar. Övergöd-
ning orsakas av kväve- och fosforföreningar, men 
även kol kan fungera som övergödande. Kol ingår i 
allt organiskt material. 
 
Många av Flens sjöar har påverkats fysiskt genom 
bland annat sjösänkningar, vilket ökar förutsättning-
arna för övergödning. 
 
Nuläge 
År 1999 togs prover i 152 sjöar med avseende på 
fosfor- och kvävehalter. Ungefär 20 % av kommu-
nens sjöar är övergödda och en nästan lika stor 
andel är känsliga för ytterligare näringsbelastningar.  
 
Sjöar som tar emot renat avloppsvattnet är Gård-
sjön, från Flens avloppsreningsverk, Båven tar emot 
från avloppsreningsverken i Sparreholm och Malm-
köping, Långhalsen tar emot från avloppsrenings-
verket i Bettna och Vadsbrosjön från avloppsre-
ningsverket i Vadsbro. 
 
Klassindelning med avseende på fosfor- och kväve-
belastning: 
 
Klass 1    Låga halter  
Klass 2    Måttligt höga halter  
Klass 3    Höga halter 
Klass 4    Mycket höga halter 
Klass 5    Extremt höga halter 
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Fosfor 
Av de provtagna 152 sjöarna hade 37 sjöar så höga 
fosforhalter att de omfattas av klass 4-5. 36 sjöar 
omfattas av klass 3, och är känsliga för ytterligare 
näringsbelastningar. Resterande 78 sjöar omfattas 
av klass 1-2. 
 
Skundern är en grund och mycket näringsrik sjö. 
Genom mätningar och beräkningar har konstaterats 
att sjöns fosfortillförsel ligger på ca 40 %. Fosfortill-
försel kommer främst från de enskilda avloppen runt 
sjön. Internbelastningen, det vill säga fosforläckage 
från sjöns sediment är emellertid större.    
 
Nedingen är en näringsrik sjö och används för vat-
tenförsörjning för fritidsområden. Genom en ökad 
fritidsbebyggelse och ökade utsläpp från gödselhan-
tering är sjön känslig för ytterligare utsläpp av när-
ingsämnen. Utsläpp till sjön behöver här begränsas 
ytterligare.  
 
Bjuren tog tidigare emot Flens avloppsreningsverks 
avloppsvatten, vilket är en anledning till sjöns nuva-
rande tillstånd, dvs. Bjuren är på god väg att växa 
igen. 
 
Gårdsjön är recipient för Flens avloppsreningsverk. 
Undersökningar i sjön visar bl.a. på höga halter av 
fosfor och kväve samt höga fosfor- och kvävehalter 
(och till viss del metaller) i sedimenten. De låga 
syrehalterna i bottenvattnet tyder på syrebrist i bot-
tensedimenten. Sjön är känslig för tillförsel av ytter-
ligare näringsämnen och är i dagsläget inte badbar.  
 
 
 
 

Kväve 
När det gäller kvävebelastning, ligger 16 av de un-
dersökta sjöarna i klass 4-5 och 80 sjöar i klass 3. 
Resterande 56 sjöar återfinns i klass 1-2.  
 
Några bestående förändringar i positiv riktning av de 
övergödda sjöarna har inte kunnat konstateras i 
samband med den miljöövervakning som bedrivs av 
vattenvårdsförbund, länsstyrelsen, kommunen och 
intresseorganisationer.  
 
Utsläppskällor 
De mest betydande utsläppskällorna i kommunen 
bedöms vara växtnäringsläckage från skogs- och 
jordbruksmark samt utsläpp av orenat och/eller 
otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp. 
I dagsläget finns kunskapsluckor rörande dels ut-
släpp från våra fritidsområden och dels tillståndet i 
de sjöar som tar emot avloppsvattnet.  
 
Exempel på några andra aktiviteter som bidrar till 
övergödningen av sjöar är kalavverkning, markbe-
redning och dikning av skogsmark, som leder till 
ökad ytvattenavrinning och utlakning av näringsäm-
nen till vattendrag, lakvatten från deponier samt 
utsläpp från förbränningsanläggningar. 
 
Effekter av övergödningen 
En accelererad övergödning leder till att sjöns eko-
system går ”över styr”, vilket innebär att många 
växt- och djurarter inte kan anpassa sig till de snab-
ba förändringarna i miljön. Endast ett fåtal anpass-
ningsbara arter tar överhand. Ofta uppstår s.k. alg-
blomning med grönt och grumligt vatten som följd. 
Vanligtvis handlar det om blågrönaalger som mass-
utvecklas och som kan utsöndra giftig ämnen. Av-
rinnande vatten till sjöar har ett överskott på kväve 

och kvävetillskottet förstärker ytterligare förutsätt-
ningarna för en ökad algproduktion. 
 
De syrefria förhållandena i bottensedimenten leder 
även till att sedimenten börjar avge sina förråd av 
fosfor och kväve till vattnet. Denna internbelastning 
läggs till den redan existerande externa belastning-
en från sjöns tillrinningsområden. Näringsrika sjöar 
hotas av igenväxning och fiskdöd.  
 
7.7.7 Grundvatten 
 
Grundvatten bildas genom att regn- och smältvatten 
tränger ner genom markytan och fyller porer i mar-
ken och sprickor i berggrunden. Närmast jordytan 
finns det så kallade markvattnet, som vi ser som 
fuktig jord. Djupare ned i jorden finns grundvattnet 
som fritt och rörligt vatten.  
 
Det viktigaste användningsområdet för grundvatten 
är inom kommunal och enskild vattenförsörjning. 
Grundvatten som dricksvatten har många fördelar 
framför ytvatten, bland annat en jämn och låg tem-
peratur, låg halt av organiska ämnen och en bättre 
mikrobiologisk kvalitet. Ofta kan grundvatten använ-
das helt utan förbehandling, men om reningsåtgär-
der visar sig nödvändiga är dessa i allmänhet enkla-
re och betydligt mindre kemikaliekrävande än för 
ytvatten. 
 
Många slag av föroreningar kan lätt lösa sig i vatten 
och därför kan vattenkvaliteten i våra grundvatten-
tillgångar påverkas lätt. Gödnings- och bekämp-
ningsmedel, vägsalt, utsläpp av drivmedel eller 
giftiga ämnen vid trafikolyckor och läckage från 
soptippar är exempel på föroreningskällor som kan 
vara förödande för grundvattnets kvalitet. 
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SGU har genomfört en första etapp i sitt arbete med 
att identifiera och peka ut geologiska formationer 
med betydelse för vattenförsörjningen. Den första 
etappen innebär att SGU har sammanställt en na-
tionell översikt över sådana formationer. I samman-
ställningen är Malmköpingsåsen upptagen som 
klass 1B2, vilket innebär ”Grundvattenområde med 
potentiellt uttag av mer än 25 liter per sekund och 
mer än 50 000 personer inom 30 km”. Högstens-
mon, Lindsvedsmon/Byringeåsen, Katrine-
holmsåsen-Tolmon-Åkeröåsen, Bettnaåsen, Flen-
såsen, Årdalaåsen och Sibrofältet är upptagna som 
klass 2B2. Detta innebär ”Potentiellt uttag av 5-25 
liter per sekund och fler än 50 000 personer inom 30 
km”. 
 
7.7.8 Allmänt om grundvattnets kvalitet  
 
Grundvatten kan vara påverkat av radon, nitrat 
(kväveföreningar), flourid, relikt saltvatten eller 
smakpåverkande ämnen (t ex järn och svavelväten). 
De kommunala täkterna liksom större enskilda 
grundvattentäkter kontrolleras fortlöpande genom 
provtagningar. Däremot sker endast sporadiska 
provtagningar i mindre täkter på initiativ av fastig-
hetsägare och andra brukare.  
 
Radon 
Höga radonhalter i grundvatten förekommer så gott 
som enbart i vatten från bergborrade brunnar i uran-
rik berggrund. Mätningar av radonhalten har endast 
gjorts i de kommunala vattentäkterna och några få 
enskilda brunnar. Resultaten från mätningarna och 
bedömningar i övrigt tyder på att risken för skadligt 
höga halter i grundvattnet är liten i Flens kommun.       
 
 

Kväveföreningar 
Normalt är halten av kväveföreningar mycket låg i 
grundvatten. I jordbruksbygder kan halterna vara 
förhöjda, främst i grävda brunnar, på grund av på-
verkan från gödningsmedel. Vid gjorda provtagning-
ar har nitrathalten i alla kommunala vattentäkter 
legat under gällande gränsvärden.  
 
Fluorid 
Fluorid förekommer alltid i grundvatten, men halten i 
vattnet varierar efter bergarterna i respektive borr-
hål. Förhöjda fluoridhalter nära gränsvärdet finns i 
vattentäkten i Vadsbro. Dessutom har enstaka täk-
ter (exempelvis vid Sigridslunds skola i Årdala) 
förklarats som otjänliga på grund av mycket höga 
fluoridhalter.   
 
Relikt saltvatten 
Direkt efter den senaste istiden var hela Söderman-
land täckt av hav. Därför kan det finnas så kallat 
relikt havsvatten, som legat instängt i berggrundens 
sprickor i tusentals år. Relikt saltvatten kan påträffas 
i djupa, bergborrade brunnar.  
 
7.7.9 Vatten som energikälla 
 
Tidigare har flera mindre vattenkraftverk funnits 
inom kommunens gränser, men de flesta kraftver-
ken lades ned under perioden 1955-1975. Idag finns 
endast ett kraftverk i drift (vid Smedstorp nordväst 
om Malmköping) och vid de övriga 13 anläggningar-
na finns enbart dammarna kvar. Det är ändå teore-
tiskt möjligt att med nya turbiner och generatorer 
utvinna elektricitet vid dammarna.   
 
 
 

 
Kkraftverksbyggnad och utlopp vid Smedstorp.  

 
Vid Sparreholms Slott finns en större värmepump, 
som utnyttjar sjövatten som värmekälla. Dessutom 
finns omkring 15 mindre sjövärmepumpar för enskil-
da hushåll inom kommunen. Drygt 650 bergvärme-
anläggningar i kommunen utnyttjar grundvatten som 
medium mellan värme i berggrunden och värme-
pumparnas kollektor. 
 
Värmeuttag ur mark (jord eller berg) eller ur grund- 
och ytvatten ska anmälas till miljökontoret innan 
värmesystemen anläggs. Inom vattenskyddsområde 
krävs tillstånd för värmeuttag.  
 
7.7.10 Kommunens eget planeringsunder-

lag  
 

Vattenöversikt 
Kommunens miljökontor tog under 2005 fram en 
vattenöversikt, som är första steget mot en komplett 
vattenplan. Vattenöversikten samlar befintlig kun-
skap om sjöar och om verksamhet som kan påverka 
sjöarnas vattenkvalitet. I vattenöversikten redovisas 
bland annat: 
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- Delavrinningsområden   
- Resultat och provtagningspunkter från 1999 års 

undersökningar med helikopter i Nyköpingsåns 
Vattenvårdsförbunds regi 

- Uppgifter om cirka 20 sjöar som värderats enligt 
System Aqua 

- Geografiskt läge för vattentäkter, badplatser, 
avloppsreningsverk och djurgårdar  

- Skapade vattenytor 
- Sjöar som kalkas 
 
Avsikten är att en fullständig vattenplan skall utarbe-
tas av kommunens Miljökontor. Vattenplanen skall 
ligga till grund för kommande revidering av över-
siktsplanen. 
 
Lokala miljömål 
Den 25 augusti 2005 antog Kommunfullmäktige del 
1 av lokala miljömål med handlingsplan för Flens 
kommun. Den första delen bryter ner de nationella 
och regionala målen, som berör vatten, till lokal 
nivå. Varje lokalt mål presenteras i form av ett över-
gripande mål med flera delmål. Följande samman-
ställning visar vilka mål som behandlats i del 1 och 
hur respektive övergripande mål formulerats:  
 
* Ingen övergödning  
 
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 påver-
kas negativt 
 
 
 
 

*  Bara naturlig försurning 
 
Utsläppen i Flens kommun av försurande ämnen 
(svavel och kväveoxider) till mark och vatten skall 
minska. 
 
* Levande sjöar och vattendrag  
 
Sjöar och vattendrag i Flens kommun ska vara av 
sådan kvalitet att värdefulla natur- och kulturvärden i 
och omkring våra sjöar och vattendrag inte äventy-
ras.   
 
* Grundvatten av god kvalitet  
 
Grundvattnets kvalitet får inte påverkas så att förut-
sättningarna för dricksvattenförsörjningen samt 
livsmiljön för växter och djur i våra sjöar och vatten-
drag försämras.   
 
* Myllrande våtmarker  
 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 
Handlingsplanen till miljömålen innehåller ett antal 
åtgärder för att uppnå målen. Åtgärder som på nå-
got sätt berör fysisk planering ligger till grund för 
rekommendationer i översiktsplanen.   
 
7.7.11 Ställningstagande och rekommenda-

tioner 
 

Vattentillgångarna i kommunen har stor betydelse 
för kommunens attraktivitet för boende och besöka-
re. Utgångspunkten är att inget vatten får försämras. 
Därför strävar Flens kommun efter att vattenkvalite-

ten i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin ska 
bibehållas eller förbättras.   
 
* En vattenplan skall tas fram för att öka kun-

skapen om kommunens sjöar och vattendrag. 
 
* Befintliga våtmarksområden bör bevaras och 

nya områden bör tillskapas. 
 
* Möjligheterna att anlägga våtmarker i anslut-

ning till kommunala reningsverk ska utredas. 
 
* Kalkning av kommunens försurade och för-

surningskänsliga sjöar skall fortsätta tills den 
kritiska belastningen underskrids.  

 
* Arbetet med inventering av enskilda avlopp 

ska fortsätta med syfte att minska näringstill-
förseln till sjöar och vattendrag.    

 
* Kommunen ska fortsätta att aktivt medverka i 

Nyköpingsåns vattenvårdsförbund.  
 
* Skyddsområden skall inrättas för de kommu-

nala vattentäkterna. 
 
* Dagvatten ska så långt möjligt omhändertas 

lokalt. 
 
* Senast 2010 ska SGU:s nationella översikt 

brytas ned till en lokal inventering av geolo-
giska formationer med betydelse för nuva-
rande och framtida dricksvattenförsörjning.    

 
* Bibehållen tillgång och kvalitet för grundvatt-

net bör prioriteras högt vid avvägningar mot 
andra intressen.   



 

 

57

7.8  Grus och berg 
 

 
Grustäkt 

 
Naturgrus är en ändlig resurs. Grusåsarna bildades 
av det material isälvarna förde med sig när inlands-
isen smälte. Åsarna är en viktig del av natur- och 
kulturlandskapet och har även stor betydelse för 
dricksvattenförsörjningen. Under lång tid har vi 
hämtat grus och sand från täkter i åsarna. Materialet 
använder vi till fyllnadsmaterial vid byggande (t ex 
av vägar, hus och ledningar under jord), vid betong-
produktion och vid rening av vatten. 
 
Både nationella och regionala miljömål innebär att 
samhällets behov av material måste tillgodoses på 
annat sätt än genom uttag av naturgrus. Det handlar 
såväl om att i betydligt högre grad än idag återan-
vända schaktmassor från byggverksamhet som att 
ersätta grus med bergkross. Naturgrus ska enbart 
användas där grus och sand inte kan ersättas med 
annat material.  
 
Länsstyrelsen tog under 2006 fram ett underlag för 
materialförsörjningsplanering i Södermanlands län 
(Rapport 2006:6). 

 
Översiktsplanens ställningstagande: 
 
Flens kommun anser att grusåsar måste skyddas 
mot exploatering som begränsar möjligheterna till 
nuvarande och framtida uttag av grundvatten. Dess-
utom är åsarna värdefulla inslag i landskapet. Därför 
bör uttag av naturgrus så långt möjligt ersättas av i 
första hand återvunnet material, i andra hand berg-
kross eller i tredje hand av morän.  
 
Lämplig plats för hantering och mellanlagring av 
överskottsmassor och återvunnet material kan vara 
en välbelägen, men nedlagd grustäkt. Kommunen 
har för avsikt att göra en särskild utredning för att 
peka ut en sådan plats.  
 
Avsikten är att en krossbergsinventering ska göras 
inom kommunen. I avvaktan på en sådan inventer-
ing får ansökningar om bergtäkt prövas från fall till 
fall. Då skall utgångspunkten vara att undvika områ-
den med betydelse för naturvård, kulturmiljövård 
och friluftsliv. Dessutom ska verksamheten lokalise-
ras med betryggande avstånd till närboende. 
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8. RIKSINTRESSEN  OCH  NATURA  2000 

 
Med stöd av Miljöbalken (MB) har statliga myndig-
heter valt ut riksintressen inom olika sektorer. Kort 
sagt är ett riksintresse något unikt i Sverige (ett 
naturområde, en kulturmiljö, en viktig väg o s v), 
som inte kan ersättas. Miljöbalken anger att riksin-
tressen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada respektive riksintresse. Kommunerna ska 
i sina översiktsplaner pröva innebörden av riksin-
tressena, precisera avgränsningar och ta ställning 
till skyddsbehov och skyddsmöjligheter.   
 
Det finns riksintressen inom flera olika sektorer och 
här nedan finns en sammanställning av alla riksin-
tressen i Flens kommun. Redovisningen är uppde-
lad under två delrubriker (”bevarandesyfte” och 
”nyttjandesyfte”) och därefter följer kommunens 
prioritering vid konflikt mellan riksintressen.   
 
Där kommunens avsikter inte angivits, anser kom-
munen att riksintresset tillgodoses genom oföränd-
rad markanvändning (fortsatt jord- och skogsbruk, 
betesdrift och så vidare).    
 
 
8.1 Riksintressen med beva-

randesyfte enligt 3 kap MB 
 
8.1.1 Naturvård 
 
Områden av riksintresse för naturvården ska repre-
sentera svensk natur, belysa landskapets utveckling 
och visa mångfalden i naturen. Inom varje naturgeo-

grafisk region har Naturvårdsverket valt ut de bästa 
exemplen. I Flens kommun finns fjorton områden av 
riksintresse för naturvården. För samtliga gäller 
följande rekommendationer: 
 
Rekommendationer: 
 
* Varje förändring skall prövas mot bakgrund 

av motiven för att området utvalts som riksin-
tresse och av att även enstaka byggnad eller 
enstaka åtgärd kan skada riksintresset. 

 
* Särskild hänsyn skall tas till naturmiljön vid 

lokalisering av bebyggelse och andra an-
läggningar. 

 
R1 Myr vid Bruksdammens nordvästra sida 
 

 
Bruksdammen från söder med myren i bakgrunden 

 
Mångformigt myrkomplex med höga botaniska och 
ornitologiska värden. Bruksdammen var tidigare 

vattenmagasin för driften vid Hälleforsnäs bruk. Idag 
har dammen tömts på vatten och uppvisar nu en 
provkarta på olika våtmarkstyper och en intressant 
mosaik av blöta vitmossekärr och öppna vattenytor. 
Myrområdet är en viktig lokal för såväl häckande 
som rastande fåglar.  Dammens omgivningar är 
viktiga för friluftslivet och Sörmlandsleden korsar 
kärrområdet.    
 
Nuvarande skydd:  Strandskydd 
 
Vad kan skada Ändring av dammens nuvaran- 
riksintresset? de reglering. Omfattande av- 
 verkning eller exploatering i  
 skogsområdena kring myren. 

Markavvattning och dikning.  
 
Kommunens avsikter:  Särskild hänsyn skall tas vid 

eventuell utveckling av  Hälle-
forsnäs mot nordväst.  

 
R2 Hälleforsgången 

 
Hälleforsgången består av en mörkfärgad diabas 
med inslag av listformade, ljusa kristaller. Diabas-
gången är den mäktigaste i hela landet och sträcker 
sig från sjön Öljaren i Julita till Malmköping. Bredden 
varierar från cirka en halv till nära två kilometer. 
 
Vad kan skada Större påverkan på berggrun-
riksintresset? den som till exempel stora 
 täkter, bergskärningar, be- 
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 byggelse, kraftledningar, skogs-
avverkning, markavvattning och 
dikning.   

 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvändning. 

Eventuella täkter kontrolleras 
genom tillståndsprövning. 

   
R3 Malmaåsen 
 
Malmaåsen är det tio kilometer långa partiet av 
Strömsholmsåsen mellan Malmköping och Mortorp. 
Åsen är stor och välbevarad med ursprungliga drag. 
Den är av vetenskapligt intresse samt av stor bety-
delse för landskapsbilden och friluftslivet. Naturre-
servatet ingår i Natura 2000. 
 
Nuvarande skydd:  En mindre del av åsen är natur-

reservat. 
 
Vad kan skada Ingrepp som grustäkter, schak-, 
riksintresset? ter, fyllningar, bebyggelse, kör- 
 skador och moderna former av  
 markberedning.  

 
Kommunens avsikter: Eventuella täkter kontrolle-

ras genom tillståndspröv-
ning. Åsens södra del 
”Plevnahöjden” skall skyd-
das i detaljplan.   

 
R4 Hedmossen 
 
Hedmossen är ett av länets största myrkomplex 
med stor mångformighet. Området har stora bota-
niska, ornitologiska och entomologiska värden.  
 

Vad kan skada Skogsavverkning, markavvatt—
riksintresset? ning eller torvtäkt  
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
  
R5 Högstensmon 
 
Högstensmon ingår i Badelundaåsens sträckning 
och är en mäktig åsbildning med strandvallar, klap-
perstensfält och strandhak. 
 
Vad kan skada Ingrepp som grustäkter,  
riksintresset? schaktningar, utfyllnader eller  
 andra markskador.  
  
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. Eventuella täkter kon-
trolleras genom tillstånds-
prövning. 

 
R6 Dunkern 
 
Dunkern är en klarvattensjö där vattenståndet inte 
har förändrats i modern tid. I sjön finns ishavsrelik-
ten Mysis relicta (ett glacialrelikt kräftdjur) och kring 
sjön finns ett jordbruks- och skogslandskap med 
lång kontinuitet. Till jordbrukslandskapet hör välhäv-
dade ängar och naturbetesmarker i stor omfattning 
med art- och individrika växt- och djursamhällen.   
  
Nuvarande skydd: Strandskydd  
 
Vad kan skada Upphört eller minskat ängsbruk 
riksintresset? eller betesutnyttjande, tillförsel  

av näringsämnen och gifter, 
onaturlig vattenreglering, mer 

omfattande bebyggelse, större 
avverkningar, energiskogsod-
ling, plantering och invandring 
av gran, igenväxning, täkt, dik-
ningar, övergödning, avloppsut-
släpp och kemisk bekämpning. 

 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvändning. 

 
R7 Moradalen – Lindsvedsmon - Byringeå-
sen 
 
Mellan sjöarna Dunkern och Magsjön går en väl 
markerad sprickdal. Framträdande isälvsavlagringar 
finns dels på östra sidan (Byringeåsen) och dels på 
västra sidan, där Lindsvedsmon följer dalgången 
närmast sjön Dunkern. Längs dalgångens botten 
rinner Kräftbäcken, ett mindre vattendrag som är 
oreglerat och har ett meandrande lopp. Kring Mora-
sjön i dalgångens övre del finns ett öppet och om-
växlande kulturlandskap, bland annat med spår av 
ädellövskog, och en värdefull betesmark.     
 

 
Moradalen med Kräftbäcken 
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Nuvarande skydd: Hagmarken vid Morasjön ingår i 
Natura 2000. Strandskydd. 

 
Vad kan skada Täkter, schaktning, dikning, 
riksintresset? markberedning, körskador m m  
 inom åssträckningarna. Ned-

läggning av jordbruket och 
minskat betesutnyttjande. Dik-
ning eller rätning av vattendrag. 
Omfattande bebyggelseexploa-
tering och skogsplantering.  

     
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. Hagmarken vid Mora-
sjön bör skyddas genom 
naturreservat.  

 
R8 Stenbryggan Horsbetslet 
 
Stenbryggan är en så kallad naturlig stenbro av 
urgranit, som bildar en cirka 10 meter lång valvbåge 
mellan två bergklackar. Naturliga broar är mycket 
sällsynta i världen och har i de flesta fall bildats 
genom floderosion i sedimentära bergarter.  
 

 
Stenbryggan Horsbetslet 

Horsbetslet är unikt i Sverige och torde ha få mot-
svarigheter i världen. Den har uppkommit som ett 
resultat av bergartens struktur och den senaste 
landisens eroderande verkan och slutligen utformats 
genom frostsprängning och vågornas bearbetning 
under det skede, då området låg i strandzonen.  
 
Vad kan skada Åverkan på stenbryggan. 
riksintresset? 

 
R9 Båvenområdet 
 
Båven är en näringsfattig klarvattensjö med artrik 
fiskfauna, bland annat finns här den akut hotade 
malen. I och kring sjön finns ett särpräglat fågelliv 
med ovanligt många häckande par fiskgjuse och 
storlom samt utrotningshotade rovfågelarter. Kring 
sjön finns ett omväxlande odlingslandskap varvat 
med berg- och skogsområden. Odlingslandskapet 
har lång kontinuitet med kuperade åkrar, skogs-
dungar, äldre vägar och stora arealer naturbetes-
mark. Kring slott och herresäten finns alléer, parker 
och ekbackar. Sjöns omgivningar innehåller ett stort 
antal våtmarker och såväl på fastlandet som på 
öarna i sjön finns talrika nyckelbiotoper med skydds-
värd fauna och flora. 
 
Inom riksintresseområdet finns åtta Natura 2000-
områden: sjön Båven, betesmark nordväst om Ske-
devi, Hornskogen på Ådö, Jaktstuguskogen väster 
om Rockelstad, Hyltingeravinen vid Hyltinge kyrka, 
Sparreholms ekhagar, naturreservatet Båvenöarna 
och ett område med åldriga, grova ekar vid Tuna på 
Hyltingeö. 
 
Nuvarande skydd:   - Några mindre delområden 

är naturreservat.  

 - Strandskydd.  
 - Fågelskyddsområden inom 

cirka 100 öar och landområden.  
 -  Den så kallade Båvenplanen 

(gemensam fördjupning av 
översiktsplaner för Gnesta, Ny-
köpings och Flens kommuner).  

 
Vad kan skada  Upphörd eller minskad jord-
riksintresset? bruksdrift eller betesdrift, skogs- 
 plantering på jordbruksmark, 
 utsläpp av avlopp, omfattande 
bebyggelse, stora kraftledningar, oförsiktig skogsav-
verkning, vattengrumling, överfiske, båtsport, alltför 
hög näringstillförsel, okänsligt friluftsliv. 

 
Kommunens avsikter:  
 
Kommunen anser att tätorterna Skebokvarn och 
Sparreholm inte kan omfattas av riksintresset.. Bå-
venplanen skall utvärderas i samarbete med läns-
styrelsen samt Gnesta och Nyköpings kommuner. 
 
R10 Långdunker 
 
Odlingslandskap i herrgårdsmiljö med lång kontinui-
tet. Stor förekomst av naturbetesmarker med myck-
et art- och individrik flora samt mindre arealer äng.  
 
Nuvarande skydd:  Sparreholms ekhagar är natur-

reservat. Strandskydd kring 
Skarvnäsviken. Natura 2000. 

 
Vad kan skada Upphörd eller minskad betes- 
riksintresset? drift. Tillförsel av näringsämnen  
 och gifter. Bebyggelse, skogs-

plantering, dikning och täkter. 
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R11 Lyftinge-Stora Råstock 
 
Odlingslandskap med lång kontinuitet med mycket 
art- och indivdrik flora.  
 
Vad kan skada Upphörd eller minskad be-
riksintresset? tesdrift. Tillförsel av näringsäm- 
 nen och gifter. Bebyggelse, 

skogsplantering, dikning. 
 
R12 Kramnäs-Holmtorp 
 

 
Naturbetesmark vid Holmtorp 

 
Representativt odlingslandskap med lång kontinui-
tet. Starkt kuperade naturbetesmarker med mycket 
art- och individrik flora. Området ingår i Natura 
2000. 
 
Vad kan skada Upphörd eller minskad betes- 
riksintresset? drift. Bebyggelse, dikning,  
 skogsplantering, täkter och till-

försel av näringsämnen/gifter. 
 
 

R13 Stenhammar 
 
Stenhammarområdet utgörs av ett småkuperat och 
omväxlande skogs-, hagmarks och sjölandskap med 
vacker slottsmiljö. Området har lång kontinuitet av 
ädellövträd med framförallt ek i skogar och lundar. 
Vissa ädellövområden har till och med karaktär av 
naturskog. Örtrikedomen är stor på många ställen 
och fågellivet är rikt i lövskogar, lundar och hagmar-
ker. Området har stor betydelse för friluftslivet.  
Eklandskap väster om slottet och vid Lidaviken ingår 
i Natura 2000. 
 
Nuvarande skydd:  Strandskydd inom mindre delar 

av området. 
 

Vad kan skada Avverkningar av ädellövträd, 
riksintresset? igenväxning, bebyggelse.  
 
Kommunens avsikter:  
 
Enligt Naturvårdsverkets avgränsning ingår området 
kring idrottsanläggningen Hammarvallen i riksintres-
set för naturvård. Kommunen anser att järnvägen, 
Hammarvallen och”Norrotavägen” är en mer naturlig 
avgränsning av riksintresset mot norr. I övrigt oför-
ändrad markanvändning. 
 
R14 Tolmon-Åkforsån 
 
Tolmon består av stora åsbildningar sydöst om 
Eriksberg. Genom sin storlek, mångformighet och 
relativa orördhet är Tolmon ett av Mellansveriges 
mäktigaste åslandskap. Sydväst om Tolmon sträck-
er sig en bred uppodlad dalgång mellan Eriksbergs-
sjön och Yngaren. Längs dalgången flyter Åkforsån 

med ett lugnt slingrande lopp. Åkforsån är i sin ned-
re del omgiven av lövskogar och naturbetesmarker.  
 
Nuvarande skydd:  Strandskydd utmed ån. 
 
Vad kan skada Täkter, utfyllnad, schakter, kör-
riksintresset? skador, markberedning och el- 
 ler bebyggelse på åsformatio- 
 nerna. Upphört eller minskat 

betesutnyttjande samt skogs-
plantering på betesmarkerna.  

 
8.1.2 Kulturmiljövård 
 
Riksantikvarieämbetet har valt 12 områden i Flens 
kommun som riksintressen för kulturmiljövården. För 
samtliga gäller nedanstående rekommendationer: 
 
Rekommendationer: 
 
• Åtgärder får inte vidtas som kan medföra 

påtaglig skada på respektive riksintresse. 
Varje förändring skall prövas mot bakgrund 
av motiven för att området utvalts som riksin-
tresse och av att även enstaka byggnad eller 
enstaka åtgärd kan skada riksintresset. 

 
• Särskild hänsyn skall tas till kulturmiljön vid 

lokalisering och utformning av ny bebyggelse 
och andra anläggningar. 

 
• Till- och ombyggnad samt andra ändringar av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska utfö-
ras varsamt, så att byggnadens karaktärs-
drag bevaras och dess byggnadstekniska, hi-
storiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas till vara. 
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R15 Dunker 
 
Jordbruksbygd med herrgårdar, stora gårdar, sock-
enkyrka och fornlämningar.  
 
Området har varit kontinuerligt bebott sedan över-
gången mellan bronsålder – äldre järnålder. Suc-
cessivt har området kommit att brukas i allt större 
enheter och statsystemet är särskilt tydligt avläsbart 
i bebyggelsen. Ekensholms huvudbyggnad och 
flygel är av stort arkitekturhistoriskt intresse. De 
tillhör länets bästa exempel på klassicistisk respek-
tive karolinsk herrgårdsarkitektur.    
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
Riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och an-

läggningar.  
 
R16  Malmköping 
 
Stenåldersboplats, f d regementsort och hantverks-
köping. 
 
I Malmköping finns flera mycket tydliga och överlag-
rande strukturer. På få platser i länet finns en så 
tydlig koppling mellan topografi och stenåldersbo-
sättning som på heden. Topografin gav också förut-
sättningar för exercisheden. Malmköping är märkligt 
för att det är ett anlagt samhälle och i stort sett en 
mans verk (Gustaf Adolf von Siegroth). Fram till 
1921 var samhällets existens enbart motiverad av 
regementet, men köpingen lyckades leva vidare och 
utvecklas när regementet flyttades. Detta saknar 

motsvarighet i övriga Sverige. Malmköping som 
hantverksort framträder tydligt i bebyggelsen utmed 
Landsvägsgatan. Här finns flera hantverksgårdar 
med välbevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse. 
Stadsplanemönster, bebyggelsen och trädplanter-
ingar från regementets och hantverksortens skede 
ger Malmköping karaktär och identitet.         
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Olämpligt placerad/utformad 
riksintresset? bebyggelse. Rivning av värde- 

fulla byggnader. Olämplig an-
vändning av Heden och Plev-
nahöjden. Fällning av värdefulla 
träd. 

    
Kommunens avsikter:  
 
Stadsplanemönster och vegetation från militärtiden 
bevaras. Värdefulla byggnader skyddas med be-
stämmelser i detaljplan. Ny bebyggelse utformas 
och placeras med hänsyn till kulturmiljön. 

 
R17 Flenmo Hökärr 
 
Jordbruksbygd med byar och många små och me-
delstora gårdar samt ålderdomligt vägnät. 
 
Området visar hur naturförutsättningarna – kusten 
under stenåldern och den tillgängliga jordbruksmar-
ken under medeltiden – lockat till bosättning under 
dessa skeden. Dessutom finns tydliga exempel på 
hur antalet aktiva jordbruk minskats under 1900-
talet. Jordbruksmarken har inte krympts, men ett 
stort antal hus har ”blivit över”. Den rikliga tillgången 

på betesmarker har gynnat djurhållning och bete, 
vilket har medfört att landskapet är ovanligt ljust och 
öppet.   
 
Särskilt intressanta är de medeltida bebyggelselä-
gena och vägnätet från samma tid. Bebyggelsen 
utgör också en provkarta på byggnadstyper från 
1700-talet och framåt. 
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturland-
riksintresset? skapet. Olämpligt placerade  
 och/eller utformade byggnader 

och anläggningar.  
 

R18 Mellösa kyrkby 
 

 
Mellösa kyrkby 

 
Jordbruksbygd med byar, gårdar, herrgård och 
sockenkyrka. 
 
Mellösa kyrkby är en av länets bäst bevarade byar 
och visar tydligt äldre tiders byggnadsskick. Trots 
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utflyttning av gårdar vid laga skiftet 1859-1860, 
ligger de kvarvarande cirka 20 husen tätt samman 
runt kyrkan. 
   
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen.  
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller utfor- 

made byggnader och anläggningar.  
 
R19 Harpsund 
 
Herrgårdsmiljö. 
 
Harpsund speglar i sin arkitektur såväl det tidiga 
1900-talets olika stilströmningar som ägarens om-
sorg om de anställda. Harpsund har också ett per-
sonhistoriskt intresse, dels för att skaparen av an-
läggningen var en känd industriman (C A Wikander), 
dels för att den nu är statsministerns hedersbostad.  
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förvanskning av byggnader och 
riksintresset? parkanläggningar. 
  
R20 Hyltinge 
 
Jordbruksbygd med herrgårdar, sockenkyrka, forn-
lämningar och gamla vägsträckningar. 
 
Området visar två olika historiska bebyggelseskikt; 
dels bronsåldersbygden (idag främst synlig genom 
de olika gravarna) och dels herrgårdslandskapet. 
Herrgårdarna Sparreholm och Långdunker är goda 

representanter för rådande stilriktningar inom 
svensk 1700-talsarkitektur.  
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och  
 anläggningar.  
 
R21 Sörbylandet 
 
Jordbruksbygd med byar, gårdar, en mindre herr-
gård och många fornlämningar. 
 
Den ovanligt rika förekomsten av gravar från brons-
ålder-äldsta järnålder visar att området vid denna tid 
varit en samlad bygd knuten till sjön. Dagens jord-
brukslandskap har rötter i medeltiden, eventuellt till 
och med i yngre järnålder. Kring Jälund finns fortfa-
rande ett av äldre hävdformer präglat odlingsland-
skap, med bebyggelse i ursprungliga lägen. Bebyg-
gelsen vid Saxängens herrgård är uppförd 1914-17 i 
en speciell sammansmältning av stilar och utgör en 
harmonisk helhet.   
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 

Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och  
 anläggningar.  
R22 Årdala 
 
Jordbruksbygd med slott, sockenkyrka, torp, skolor 
och många fornlämningar. Området omfattar den 

centrala odlingsbygden kring Årdala kyrka och Viby-
holms slott. 
 
Området visar mycket tydligt hur bondebygd med 
rötter i järnåldern under 1600-talet omvandlas till ett 
storgods. Godsekonomin går att läsa av i såväl 
vegetation och landskapsbild som i bebyggelse. 
Sigridslunds skola är också ett gott exempel på hur 
enskilda initiativ lett till insatser på folkbildningens 
område före tillkomsten av den obligatoriska skolan.  
 

 
Sigridslunds skola 

 
Vibyholms slott byggdes för Karl IX:s änka drottning 
Kristina d ä med början på 1620-talet. Byggnadssti-
len var ursprungligen holländsk högrenässans, med 
bland annat utsirade praktgavlar. Slottet blev dock 
beboeligt först på 1730-talet. 
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och  
 anläggningar.  
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R23 Blacksta 
 
Jordbruksbygd med byar, fornlämningar, gamla 
kommunikationsleder, sockenkyrka och herrgårdar. 
  
Området har varit bebott sedan bronsåldern, vilket 
framgår av rösen och ensamliggande stensättningar 
på bergskrön och höjder. Gravfält från järnåldern 
finns vid flera gårdar. Väster om Blacksta kyrka 
finns ett särskilt imponerande gravfält med en stor-
hög, kallad Kung Blackes hög. I området finns 
dessutom flera runstenar, tre fornborgar och äldre 
vägsträckningar. Sockenkyrkan har sina äldsta delar 
från 1100-talet. 
 
Gårdarna i Blacksta har i ovanligt stor utsträckning 
brukats av självägande bönder och bykaraktären 
återstår efter laga skiftet vid bland annat Fyrby, 
Bjudby, Kulsta och Hovby.   
    
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och  
 anläggningar.  

 
R24 Lagmansö 
 
Jordbruksbygd med herrgård och fornlämningar.  
 
Lagmansö var sätesgård redan under medeltiden 
och ligger i ett tidstypiskt läge på en udde i sjön. 
Gården är en 1700-talsanläggning, men huvud-
byggnaden uppfördes redan 1659. Lagmansös 
omgivningar upptas till stor del av vidsträckta be-

tesmarker bevuxna med ädellövskog, där äldre ekar 
är ett markant inslag. Flera ekar står också på 
gammalt vis i åkermarken. I omgivningarna finns 
dessutom flera fornlämningar, bland annat gravar 
från brons- och järnålder samt en fornborg 
 

 
Del av fornborgen Lagmansö skans 

 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och  
 anläggningar.  
 
R25 Åkerö 
 
Herrgårdslandskap med fornlämningar.  
 
Herrgården Åkerö ligger på ön med samma namn i 
sjön Yngaren. Åkerö är känd som sätesgård redan 
under senare hälften av 1300-talet. Gårdens läge är 
typiskt för en medeltida gårdsanläggning, där för-
svarssynpunkter ofta avgjorde val av byggnadsplats. 

Den nuvarande huvudbyggnaden började byggas 
1750 efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman. 
Sedan 1845 har ön landförbindelse via en smal 
vägbank.   
 
Nuvarande skydd:  Fornlämningar skyddas genom 

Kulturminneslagen. 
 
Vad kan skada Förändringar i kulturlandskapet. 
riksintresset? Olämpligt placerade och/eller  
 utformade byggnader och  
 anläggningar.  
 
R26 Tolmon 
 
Ålderdomlig åsväg med milstolpar. Området ingår i 
ett större riksintresseområde kring Eriksberg i Katri-
neholms kommun.    
 
Vad kan skada Täkter eller annan påverkan 
riksintresset? på åsen och vägen.   

 
 

8.1.3 Friluftsliv 
 
Två områden i Flens kommun är utvalda som riksin-
tresse för friluftslivet av Statens Naturvårdsverk.  
 
Rekommendationer: 
 
* Varje förändring skall prövas mot bakgrund 

av motiven för att området utvalts som riksin-
tresse och av att även enstaka byggnad eller 
enstaka åtgärd kan skada riksintresset. 
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R27 Åkers Bergslag  
 
Delområdet i Flens kommun ingår i ett större kupe-
rat och sjörikt område i Gnesta och Strängnäs 
kommuner med rikt växt- och djurliv samt många 
fornlämningar och kulturminnen från äldre gruvhan-
tering. Området genomkorsas av Sörmlandsleden.  
 
Intresseaspekter: Kanoting, vandring, strövande, 

naturstudier, kulturstudier, fri-
tidsfiske, bad, skridskofärder, 
bär- och svampplockning samt 
turåkning på skidor.  

 
R28 Båven 
 
Båvenområdet är av riksintresse för såväl naturvård 
som friluftsliv. Området beskrivs under punkten R9 
här ovan.  
 
Båvenområdets utbud av naturupplevelser och läget 
på dagsutflyktsavstånd för många människor gör det 
till ett eftertraktat mål för olika friluftsaktiviteter. In-
tresseaspekterna är naturstudier, kanoting, bad, 
fritidsfiske, skridskofärder, båtfärder och strövande. 
 

 
 
Området behandlas utförligt i gällande fördjupning 
av översiktsplanen (den så kallade Båvenplanen). 

8.2 Riksintressen med nyttjan-
desyfte 

 
Samtliga riksintressen under rubriken avser befintlig 
eller planerad infrastruktur med stor betydelse för 
samhällets funktioner.  
 
Rekommendationer: 
 
* Vid prövning av förändringar inom och i an-

slutning till respektive riksintresse ska hänsyn 
tas till risken för negativ påverkan på intres-
sets funktion och till den påverkan på omgiv-
ningen (buller, vibrationer, olycksrisker, elek-
tromagnetiska fält o s v) som respektive väg, 
järnväg eller kraftledning kan ha. 

 
* Inom korridorer för planerade vägar bör nya 

byggnader eller anläggningar endast tillkom-
ma om det står helt klart att åtgärderna inte 
kommer i konflikt med den planerade vägen.   

 
R29 Vägar 
 
Vägverket beslutade i november 2004 att befintliga 
och planerade sträckningar av riksvägarna 52, 53 
och 55 är riksintresse. 
 
På karta 8.1 redovisas befintliga sträckor, pågående 
utbyggnad av förbifart av förbifart Malmköping samt 
utredningsområden för planerade vägobjekt. 
 
Nuvarande skydd:  Väglagens bestämmelser. 

 
 

R30 Järnvägar 
 
Banverket har pekat ut både Västra stambanan 
(Stockholm – Göteborg) och TGOJ-banan (Gräng-
esberg – Oxelösund) som riksintresse för kommuni-
kationer. 
 
R31 Kraftledningar 
 
Kraftledningar med en spänning om mer än 70kV är 
utvalda som riksintresse av Statens Energimyndig-
het. Två stråk med 400kV-ledningar berör kommu-
nen.  
 
 
8.3 Konflikter mellan riksin-

tressen   
 
Hela sjön Båven med omgivningar är riksintresse för 
såväl naturvården som för friluftslivet. Dessutom 
berör riksintresset för friluftsliv i Åkers Bergslag en 
mindre del av riksintresset för naturvård vid Morada-
len. I båda fallen anser Flens kommun att friluftslivet 
måste underordna sig naturvårdens intressen.   
 
 
8.4 Natura 2000 
 
Natura 2000 är ett nätverk inom EU av värdefulla 
naturmiljöer, som har tillkommit med stöd av EG: s 
habitat- och fågeldirektiv. Syftet med nätverket är 
bevara olika naturtyper och livsmiljöer (habitat) för 
arter som i ett europeiskt perspektiv betraktas som 
skyddsvärda. Natura 2000-områden är riksintressen 
enligt Miljöbalkens 4: e kap och 7 kap 27§.   
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Fågeldirektivet innebär särskilda regler för skydd av 
fåglar. Det utgörs av särskilda skyddsområden för 
häckande fågelarter i Sverige men skyddet kan 
också handla om att återställa livsmiljöer för fåglar-
na.  
 
Habitatdirektivet är ett tillägg till fågeldirektivet och 
behandlar även andra artgrupper och naturtyper 
som omfattar biotoper och växtsamhällen. I utpeka-
de områden ska nödvändiga åtgärder vidtas för att 
bevara arternas livsmiljöer och skydda deras be-
stånd.   
 
Natura 2000-områden klassas som riksintresse 
enligt Miljöbalkens 4:e kapitel. Det är inte tillåtet att 
utföra några som helst ingrepp eller utsläpp i eller i 
anslutning till ett Natura 2000-område om de på ett 
betydande sätt kan påverka miljön. Kravet på be-
slutsunderlag är strikt reglerat. Vid risk för betydan-
de påverkan på miljön ska (utöver ordinarie MKB) 
göras en för naturen specialiserad konsekvensbe-
dömning, samt av beslutanden en separat bedöm-
ning av skada. Verksamheter eller åtgärder som på 
ett betydande sätt påverkar miljön i ett Natura 2000 
område får inte genomföras utan regeringens/läns- 
styrelsens tillstånd. 
  
För varje Natura 2000-område upprättas en beva-
randeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje 
enskilt Natura 2000-område. Syfte och mål i en 
bevarandeplan utgår från de lokala förutsättningar-
na. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder 
som planeras och hur uppföljningen av satta mål 
skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer beva-
randeplanen. Bevarandeplan kan revideras när ny 
kunskap tillkommer eller om omständigheterna i 
eller utanför området ändras. Gemensamt för de 

planer som hitintills upprättats är att det övergripan-
de syftet med Natura 2000-områdena är: ”Att upp-
rätthålla en gynnsam bevarandestatus för utpekade 
naturtyper i respektive område, så att området bi-
drar till den biologiska mångfalden i landskapet och 
länet.” 
 
Totalt finns 18 Natura 2000-områden i Flens kom-
mun som tillsammans omfattar  knappt 6 550 hektar 
mark och vatten. Se även karta 8.4! 
 
8.4.1 Natura 2000-områden i Flens kom-

mun 
 
N1 Båven 
 

 
Gullfjärden med mera i Båven 

 
Båven är en mycket stor i huvudsak oligotrof1 sjö 
med många smala vikar som formats av geologiska 
processer. Vattnet är mycket klart och högtranspa-

                                                 
1 Näringsfattig och biologiskt lågproduktiv. Oligo-
trofa sjöar förekommer främst i urbergsområden 
med sand eller morän, på vissa magra marker samt i 
fjällen. 

rent. Sjön är en av de viktigaste lokalerna för fisk-
ätande fåglar i de centrala delarna av Svealand. 
Populationer av storlom och fiskgjuse är bland de 
största i Sverige. Även fiskfaunan är unik. Den 
mycket sällsynta malen lever i flertalet delar av sjön. 
Andra fiskar som finns är vithavssik, siklöja och 
nors. Floran och vegetationen runt sjön visar hög 
diversitet och nästan alla naturtyper i vår del av 
landet  finns representerade.  
 
Nuvarande skydd:  5 % skyddas genom naturre-

servat.  
  
Bevarandesyfte: Området saknar ännu bevaran-

deplan. 
 
Vad kan skada  Se riksintresse R9. 
intresset? 
 
Kommunens avsikter: Se riksintresse R9.  
 
N2 Harpsund-Ön 
 
På betesmarken växer stora, delvis ihåliga ekar med 
många rödlistade arter, som rödbrun blekspik (en 
lav), brun nållav och bålgeting. Naturtyperna växlar 
och består av fuktängar med blåtåtel eller starr, 
högörtängar, öppna svagt välvda mossar med kärr 
och gungflyn samt trädklädda betesmarker. Grova 
träd har uppnått en ålder och grovlek som gör dem 
intressanta som livsrum för olika arter lavar, mossor, 
svampar, insekter och andra djur. Den hotade skal-
baggen läderbagge finns i de stora mulmbildande 
ekarna (mulm = brun snusliknande substans bestå-
ende av finfördelat trämjöl uppblandat med fragment 
av döda djur, spillning och fågelborester med mera). 
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Bevarandesyfte: Bibehålla en öppen hagmark 
med ett glest trädskikt domine-
rat av grova äldre lövträd samt 
att ge fortsatta förutsättningar 
för artrik flora karaktäriserad av 
betesgynnade arter. 

 
Vad kan skada intresset?  
 
Minskat eller upphört bete. Tillskottsutfordring. 
Gödsling med handelsgödselmedel eller insåning av 
vallväxter. Avverkning av värdefulla träd och buskar 
i annat än naturvårdande syfte. Bebyggelse eller 
annan exploatering som innebär att hela eller delar 
av hagen måste tas ur drift. Dikning eller andra 
åtgärder som kan förändra hydrologin i området. 
Påverkan på fuktängen vid eventuellt dikesrensning 
i form av upplag av grävmassor och körskador på 
marken. Minskat antal mulmbärande hålträd. Svag 
rekrytering av jätteträd. Igenväxning och beskugg-
ning av mulmbärande ekar och biotopfragmentering. 
 
Kommunens avsikter:  Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N3 Henaredalen 
 
Området består av örtrika näringsrika granskogar, 
trädklädda betesmarker, lövsumpskogar, artrika 
torra-friska låglandsgräsmarker samt högörtängar.  
 
Nuvarande skydd: Naturreservat 
  
 

 
Henaredalen 

 
Bevarandesyfte: Bevara en kulturpräglad dal-

gång med fornlämningar, varia-
tionsrik lövträdsvegetation och 
en för trakten artrik och ovanlig 
ängs- och lundflora. 

  
Vad kan skada intresset?   
 
Att området sköts på annat sätt än vad som anges i 
reservatsföreskrifterna. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
   
N4 Holmtorp 
 
Ingående naturtyper och arter enligt habitatdirektivet 
är trädklädda betesmarker, artrika torra-friska låg-
landsgräsmarker av fennoskandisk typ och läder-
bagge (Osmoderma eremita). Platsen är en god 
representant för trädbevuxna betesmarker där ek är 
det dominerande trädslaget. Rödlistade arter och 
signalarter av lavar har noterats, som knappnålsla-

var, gulpudrad spiklav och rödbrun blekspik samt 
bland insekter spår av läderbagge. Hagmarken har 
en flora som vittnar om en lång kontinuitet av betes-
drift och ogödslade förhållanden. Ur botanisk syn-
punkt är förekomsten av den hotade finnögontrösten 
särskilt viktig. Växten finns endast på en begränsad 
yta, vilket gör beståndet mycket sårbart.  
 
Nuvarande skydd:  Saknar specifikt områdesskydd.
  
Bevarandesyfte: Bevarandeplan finns. 
 
Vad kan skada intresset?     
 
Upphörd hävd. Avverkning av grova lövträd, på sikt 
nyrekrytering av lövträd och ökat graninslag. Igen-
växning med främst en, (men även av andra buskar 
och sly) speciellt runt ekar som annars riskerar att 
dö av ljusbrist. Exploatering för bebyggelse, väg 
eller annat ändamål. Tillförsel av näringsämnen och 
gifter. Deponering av jord, sten, grus eller annat 
material som medför minskning av den betade area-
len. Brist på lämpligt substrat i form av grova solex-
ponerade mulmträd, genom överväxning och uts-
kuggning. Avverkning eller bortstädning av hålträd 
och  brist på nyrekrytering / kontinuitet av ekar. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
       
N5 Hornskogen 
 
Den ingående naturtypen enligt habitatdirektivet är 
näringsrik granskog. Den örtrika granskogen på 
Ådön uppvisar en mosaik av olika växtsamhällen 
och innehåller närmare 150 arter kärlväxter samt 
några mindre vanliga växter. Svampfloran är unik 
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med ovanliga arter. Skogen är delvis grov och 
gammal och det har bildats en del död ved som nu 
ligger som vindfällen och lågor (kullfallna trädstam-
mar). Nedblåsta träd har ofta fått ligga kvar varför 
man i skogen har en viss kontinuitet av lågor.  
 
Nuvarande skydd: Saknar specifikt områdesskydd.
   
Bevarandesyfte: Bibehålla skogens naturvärden 

oförändrat höga.  
 
Vad kan skada intresset?  
 
Avverkning eller andra skogsbruksåtgärder som 
ökar tillväxten av höga gräs och instrålningen av 
solljus till marken. Vägdragningar eller annan explo-
atering som medför hydrologiska störningar i områ-
det. Omfattande stormfällningar av ett stort antal 
träd, som medför att hyggesvegetation tränger ut 
den skyddsvärda örtfloran. Ökad försurning på 
grund av ett alltför sparsamt lövinslag. Negativ på-
verkan från omgivningen, t.ex. alltför omfattande 
avverkningar i angränsande bestånd som ökar ris-
ken för stormfällningar. Grävning, schaktning eller 
deponering av material, vilket skadar marken och 
dess flora. Omfattande bökningar av vildsvin som 
kan innebära att flera av de ovanliga svamparnas 
mycel tillintetgörs eller reduceras. Kanteffekter från 
sjön och omgivande öppna marker. 
     
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. Särskild hänsyn vid 
skogsbruk ska tas till dess 
naturreservat har bildats. 

 
 

N6 Hyltingeravinen 
 

 
Hyltingeravinen 

 
Områdets värden är knutna till en äldre naturlig 
ädellövskog. Ett stort antal rödlistade arter av lavar, 
svampar och insekter förekommer i lövskogsområ-
det. I ädellövskogen finns också ett rikt djurliv. Ingå-
ende naturtyper och arter enligt habitatdirektivet är 
ädellövskog i branter, lövsumpskog, lövskog och 
läderbagge (Osmoderma eremita). 
 
Nuvarande skydd: Saknar specifikt områdesskydd.

  
  

Bevarandesyfte: Bevara ädellövskogens och 
lövsumpskogens höga natur-
värden. 

 
Vad kan skada intresset?  
 
Beskuggning och för tidigt åldrande av grova ädel-
lövträd. Svag föryngring av ädla lövträd, särskilt ek. 
Alla former av skogsbruk, t.ex. avverkningar, främst 
kalavverkningar, både i och i anslutning till objektet, 

men även transporter, markberedning, dikning, 
skogsplantering och buskröjning som inte görs i 
naturvårdande syfte. Borttagande av död ved. In-
vandring av gran och främmande trädslag. Läckage 
av bekämpningsmedel och gödning från omkringlig-
gande jordbruksmarker. Luftföroreningar, vilka kan 
utarma lav- och svampfloran på grövre träd. Körning 
med skogsmaskiner eller andra tunga fordon eller 
redskap som kan skada markstrukturen och ge 
negativa effekter på områdets hydrologi. Spridning 
av sykomorlönn i lövskogsområdet. Dikningar eller 
andra ingrepp som förändrar det hydrologiska till-
ståndet. Försurning av marken. Ökat kvävenedfall 
eller påverkan av kväve från omgivningen. Minskat 
antal av mulmbärande hålträd. Svag rekrytering av 
jätteträd. Igenväxning och beskuggning av mulmbä-
rande ekar. Biotopfragmentering. Områdets ringa 
storlek, vilket gör arten mer sårbar för tillfälliga hän-
delser. Avverkning av jätteträd t.ex. för att bredda 
stigen längs ån. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N7 Jaktstuguskogen 
 
I mitten av området finns en mycket originell och 
sagolik jaktstuga. Skogen har karaktär av västlig 
taiga med mycket död ved.  
 
Nuvarande skydd: Naturreservat. 
   
Bevarandesyfte: Bevara den gamla skogen med 

mycket död ved, bevara sjön 
med dess artrikedom och att bi-
behålla mossen med värden 
knutna till naturtypen.  
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Vad kan skada intresset?  
 
Åverkan och att naturreservatet inte vårdas enligt 
reservatsbestämmelserna.  
  
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N8 Lidaviken 
 
Platsen är relativt bergig. Ett stort antal stora, i vissa 
fall ihåliga ekar gör Lidaviken till en mycket intres-
sant plats ur ett biodiversitetsperspektiv. Den säll-
synta ekspiken har hittats här liksom många andra 
sällsynta lavar.  
 
Nuvarande skydd: Saknar specifikt områdesskydd.
    
Bevarandesyfte: Bevarandeplan saknas. 
 
Vad kan skada intresset? Avverkning av ekarna. 

Beskuggning av stora 
ekar. 

 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N9 Malma  
 
Malma består av en åsbildning bevuxen med gam-
mal skog. Centralt har i åsen bildats en åsgrav, där 
det förutom gran växer en del lövträd. Död ved 
förekommer allmänt. I övrigt är blandbarrskog för-
härskande skogstyp utom på sandryggarna där det 
växer stora grova tallar. Många intressanta svampar 
är funna i området. Ingående naturtyp enligt habitat-
direktivet är åbarrskog.  

Nuvarande skydd: Naturreservat. 
   

Bevarandesyfte: Att naturskogen fortsätter att 
åldras och att alla substrat och 
strukturer lämnas orörda samt 
att skogens naturliga dynamik 
inte rubbas av exploateringar 
eller skogliga ingrepp. 

 
Vad kan skada intresset?  
 
Hotet från skogsbruket eller annan exploatering be  
döms idag vara mycket litet eftersom området är 
naturreservat med fastställd skötselplan som ligger i 
linje med målen i denna bevarandeplan. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
 N10 Marsjön 
 
Marsjön är ett långsmalt våtmarksområde i kuperat 
skogslandskap. Våtmarken har uppstått genom att 
Marsjön långsamt vuxit igen. Här finns hela spektrat 
i igenväxningsprocessen från sjö till sumpskog re-
presenterat med en mångfald av olika myrtyper 
samt de växtsamhällen och djur som är knutna till 
dessa miljöer. 
   
Nuvarande skydd: Biotopskydd.  Området ingår i 

Myrskyddsplan för Sverige.  
 
Bevarandesyfte: Att bevara sjön samt hela den 

mångfald av olika myrtyper som 
finns i området så att området 
bidrar till den biologiska mång-
falden  i landskapet och länet.  

Vad kan skada intresset?   
 
Igenväxning av våtmarken. De inväxande tallarna 
bör med jämna mellanrum röjas bort. Den skogsbe-
vuxna myren kan hotas av avverkning i eller i an-
slutning till objektet, transporter, markberedning, 
dikning och plantering utgör generella hot mot natur-
typen. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning.   
   

N11 Mora-Dunker 
 
Områdets ingående natuurtyper enligt habitatdirekti-
vet är artrika silikatgräsmarker, fuktängar med blåtå-
tel eller starr och artrika stagg-gräsmarker. Betes-
marken hävdas med får och/eller kreatur och är 
välhävdad. Gamla björkar samt lågor och högstub-
bar av björk är viktiga för vedinsekter och svampar. 
Inom området finns rik förekomst av arten finnögon-
tröst. 
 
Nuvarande skydd:  Saknar specifikt områdesskydd. 
 
Bevarandesyfte: Bibehålla hagens höga natur-

värden. 
 
Vad kan skada intresset?  
 
Minskat eller upphört bete som kan medföra igen-
växning av öppna ytor. Tillskottsutfordring som kan 
ge lokal kväveanrikning till nackdel för känslig flora. 
Gödsling med handelsgödselmedel och/eller inså-
ning av vallväxter Bebyggelse eller annan exploate-
ring som innebär att hela eller delar av hagen måste 
tas ur drift. Dikning eller andra åtgärder som kan 
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förändra hydrologin i området. Grävning eller andra 
markingrepp, t.ex. nedgrävning av elkabel. Ett alltför 
intensivt bete av får eller hästar som påverkar artri-
kedomen i negativ riktning. Deponering av jord, 
sten, grus eller annat material som medför minsk-
ning av den betade arealen. Ökat inslag av lövsly i 
öppna delar. Bete vintertid som påverkar skottillväx-
ten i grässvålen under den tidiga våren. Invasion av 
örnbräken i ört-gräsrika växtsamhällen, vilket ökar 
beskuggningen. 
  
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N12 Rosmossen 
 
Området består av en flerskiktad gammal gran- 
skog. Trädskiktet domineras av olikåldriga granar 
med inslag av tall, asp och björk. Flera av de större 
granarna uppvisar en ålder av 100-120 år. Mängden 
död ved är riklig och består av både stående och 
liggande träd i olika nedbrytningsstadier. Fläckvisa 
partier finns med väldigt mycket död ved.  
     
Nuvarande skydd: Biotopskydd.   
 
Bevarandesyfte: Bevara de livsmiljöer som är 

knutna till bergsbranten samt till 
den naturskogsliknande barr-
skogen med sin riklighet av död 
ved och inslag av gamla träd. 

 
 
 
 
 
 

Vad kan skada intresset?    
 
Avlägsnande av död ved eller torrträd, vilket ger en 
minskning av viktiga substrat för lavar, svampar, 
insekter och mossor. Anläggning av vägar (även 
skogsbilvägar), järnvägar, kraftledningsgator eller 
andra ingrepp som riskerar att förändra hydrologin i 
marken eller att fragmentera beståndet av västlig 
taiga. Körning med skogsbruksmaskiner eller andra 
fordon i området så att markytan skadas. All form av 
exploatering som bebyggelse, master etc. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning.  
 
N13 Skedevi 
 
Många ekar av olika åldrar gör Skedevi till en viktig 
plats för ett stort antal organismer. Tre rödlistade 
arter har noterats där, varav laven parknål är en. De 
gamla ihåliga träden attraherar arter som läderbag-
gar och hålträdsklokrypare. Skedevi är ett Natura 
2000-område enligt habitatdirektivet. 
 
Nuvarande skydd:  Saknar specifikt områdesskydd.
  
  
Bevarandesyfte: Bevara den komplexa naturmil-

jö som förekommer på halvön 
Ugglan i Båven och den an-
gränsande våtmarken. Här fö-
rekommer trädklädd betesmark, 
ädellövskog, lövsumpskog och 
kärr. 

 
 
 

Vad kan skada Avverkning av ekarna.  
intresset? 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning.  
 
 
N14 Sparreholms ekhagar  
 
De många ihåliga ekarna är viktiga för många arter. 
Lunglav är ett exempel på lavar i området och lä-
derbagge är en av många sällsynta insekter här. 
Sparreholms ekhagar har nyligen restaurerats och 
är i mycket gott skick.  
 
Nuvarande skydd:  Naturreservat.  
   
Bevarandesyfte:  Bevarandeplan saknas. 
 
Vad kan skada intresset?  
 
Hotet från skogsbruk eller annan mänsklig påverkan 
bedöms idag vara mycket litet om området vårdas 
enligt reservatsföreskrifterna. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N15 Stenhammarskogen 
 
Området består av barrskog och lövskog (delvis en 
före detta parkäng) Många stora träd, i huvudsak ek, 
och en rik flora av kryptogamer ger naturen ett an-
senligt värde. Stenhammarskogen är ett Natura 
2000-område enligt habitatdirektivet. 
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Ekdominerad lövskog vid Stenhammar 

 
Nuvarande skydd:  Saknar specifikt områdesskydd.
  
Bevarandesyfte: Bevarandeplan saknas. 
 
Vad kan skada Fällning av stora träd, exploate-
intresset? ring 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning.  
 
N16 Tuna 
 
Ett område med ett stort antal ihåliga ekar. Områ-
dets kvalitet består i att det är en viktig tillhåll för 
läderbaggar och för den sällsynta laven ekspik.  
 
Nuvarande skydd:  Saknar specifikt områdesskydd.
  
Bevarandesyfte: Bevara gamla och ibland ihåliga 

ekar samt att säkerställa rekry-
tering av ek.  

 
 

Vad kan skada Avverkning av ekarna. Igen-  
intresset? Växning med sly runt ekarna. 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning.  
 
N17 Veckla äng 
 
Veckla äng är en av mycket få kvarvarande slåtter-
ängar i Sverige där höet skördas manuellt.  
 
Nuvarande skydd:  Saknar specifikt områdesskydd.
  
 
Bevarandesyfte: Bevara den näringsfattiga slåt-

terängen med den hävdgynna-
de floran. 

 
Vad kan skada Upphörande av hävd.  
intresset? 
 
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning. 
 
N18 Åtorpskogen 
 
Området domineras av en gammal barrblandskog 
som inte påverkats av skogsbruk på flera decennier 
och som nu utvecklats till naturskog. Området har 
en mycket rik svampflora och inte mindre än 360 
arter har påträffats. Även grön sköldmossa, en art 
listad i habitatdirektivet, förekommer. Här finns ock-
så en hel del död ved. 
 
 

 
Naturskog vid Åtorpsviken 

 
Sumpskogarna är viktigt dels för lokalklimatet dels 
för den biologiska variationen i området. Här finns 
också en del svamparter som saknas i den mer 
barrdominerade skogen.  
 
Nuvarande skydd:  Naturreservat.  
 
Bevarandesyfte: Med gynnsam bevarandestatus 

menas i detta fall att skogens 
naturvärden har goda förutsätt-
ningar att bestå in i framtiden. 

 
Vad kan skada intresset?  
 
Hotet från skogsbruket eller annan mänsklig påver-
kan bedöms idag vara mycket litet eftersom området 
är naturreservat med fastställd skötselplan som 
ligger helt i linje med målen i denna bevarandeplan. 
    
Kommunens avsikter: Oförändrad markanvänd-

ning.            
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9. MILJÖ-,  HÄLSO- OCH  RISKFAKTORER  
 

Det här kapitlet redovisar miljö- hälso- och riskfakto-
rer som bör beaktas vid olika beslut om mark- och 
vattenanvändning. Faktorerna kan direkt eller indi-
rekt påverka såväl enskilda människors hälsa och 
säkerhet som miljön som helhet. Därför syftar kapit-
let till att samla upplysningar om faktorerna inför 
exempelvis fortsatt planläggning eller bygglovpröv-
ning. Ett annat syfte är att redovisa kommunens 
uppfattning om hur risker och störningar kan undvi-
kas.  
 
 
9.1 Luftföroreningar 

 
Luften vi andas förorenas av utsläpp från motorfor-
donstrafik, annan förbränning (till exempel upp-
värmning), industriprocesser och i viss mån även 
från jordbruk och djurhållning. Vissa luftförorening-
arna kommer från utsläpp i andra länder och trans-
porteras till oss via atmosfären. De förorenande 
utsläppen består av giftiga och/eller klimatpåver-
kande gaser, stoft och partiklar i fast eller flytande 
form. I många fall ger utsläppen dessutom besvä-
rande lukt.  
 
Luftföroreningarna ökar risken för cancer och sjuk-
domar i luftvägarna. De bidrar även till att mark och 
vatten försuras samt påverkar växtlighet, byggnader 
och kulturföremål negativt. Dessutom påverkar 
marknära ozon växande grödor.    
 
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar  

och för marknära ozon i utomhusluften. Normerna 
syftar till att skydda människors hälsa och miljön och  
får inte överstigas. Det är kommunerna som ska 
kontrollera att detta inte sker.   
 
Idag finns inte några mätningar av utomhusluftens 
kvalitet i kommunen. Generellt sett kan man ändå 
bedöma att luftföroreningarna är förhållandevis små 
i hela Flens kommun. Detta beror på flera faktorer 
som:  
 
- att trafikmängderna på gator och vägar sällan 

ger så höga avgashalter att de kan innebära 
fara för människors hälsa,  

- att utsläppen från uppvärmning minskar i takt 
med att fossila bränslen ersätts med exem-
pelvis biobränsleeldad fjärrvärme, 

- att industrins utsläpp till luft minskar i takt 
med att företagen förbättrar sin rening eller 
ändrar processerna.  

 
Men – även enstaka utsläpp kan ge lokala problem i 
begränsade områden. Detta är särskilt tydligt vid 
felaktig vedeldning i bostadsområden. 
 
Översiktsplanens ställningstagande: 
 
Flens kommun anser att alla sektorer i samhället har 
ett ansvar för att utsläppen av luftföroreningar skall 
minska. Lokalt kan detta uppnås genom:   
 
- att olja ersätts med förnyelsebar energi vid 

uppvärmning, 
 

- fortsatt utbyggnad av fjärrvärme baserad på 
biobränsle i tätorterna, 

- att framkomligheten och säkerheten förbätt-
ras för gående och cyklister, 

- att kollektivtrafiken byggs ut,  
- att industrier och andra verksamheter fortsät-

ter att minska sina utsläpp till luft, 
- att välja motorfordon och motordrivna red-

skap/maskiner med låga utsläpp av skadliga 
emissioner,     

- att kommunens energirådgivning verkar för 
att bästa möjliga teknik och bränsle används 
vid fastbränsleeldning i småhus.   

 
Regelbunden mätning av luftkvalitet i någon av 
kommunens tätorter bör ske exempelvis i samarbete 
med Sörmlands luftvårdsförbund. 
 
9.2 Buller och vibrationer 

 
Buller är den miljöstörning som berör flest männi-
skor. Den vanligaste definitionen på buller är ”allt 
icke önskat ljud”. I Flens kommun är de mest bety-
dande bullerkällorna väg- och järnvägstrafik, indu-
strier (tillverkningsprocess, materialhantering, fläktar 
med mera), täkter samt skjutbanor.  Karta 9.2 visar 
teoretiska bullerzoner kring sådana källor. 
 
Oftast, men långt ifrån alltid, är det ljudnivån som är 
avgörande för om människor känner sig störda av 
buller. Andra viktiga faktorer är bullrets karaktär, 
bullrets varaktighet, tid på dygnet samt i vilken miljö 
bullret förekommer.    
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Bullrets inverkan på människor varierar från individ 
till individ. ”Normalt buller” i våra tätorter ger sällan 
eller aldrig hörselskador, men buller kan orsaka 
sömnstörningar, stress, koncentrationsproblem och 
psykiska besvär.  
 
Riksdagen antog 1997 riktvärden för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bo-
städer och vid nybyggnad/större ombyggnad av 
trafikleder. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer 
för buller från extern industri, skjutbanor, byggnads-
arbeten samt för motorsport- och bilprovningsbanor. 
 
Vibrationer är vågrörelser i mark och byggnader 
som kan uppstå kring vägar, järnvägar, byggnads-
arbeten och dylikt. Människor som utsätts för krafti-
ga vibrationer kan drabbas av sömnstörningar, 
koncentrationssvårigheter och allmän trötthet. På 
byggnader kan vibrationer i vissa fall leda till skador 
i form av sättningar och spruckna fasader. Proble-
men är störst i områden med lösa jordar.   
 
Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram en 
policy med maximala värden för vibrationer från 
spårbunden linjetrafik. Följande värden gäller för 
pemanent- och fritidsbostäder samt för vårdlokaler:  
 
 Hastighet Acceleration 
Vibrationsnivå 
RMS (1-80 Hz) 

0,4 mm/s 14 mm/s2 

 
Rekommendationer 
 
* De av riksdagen antagna riktvärdena liksom 

Naturvårdsverkets allmänna råd för trafikbul-
ler samt för buller från industri och skjutbanor 

skall tjäna som vägledning vid lokalisering av 
bostäder, verksamheter och nya trafikleder.  

 
* Mätningar eller specifika beräkningar av 

bullernivåer skall göras när nya bostäder prö-
vas inom de teoretiska bullerzonerna enligt 
karta 9.2. 

 
* Störande buller bör åtgärdas av den som 

orsakar störningen och så långt möjligt redu-
ceras genom åtgärder vid respektive källa.  

 
* Banverkets och Naturvårdsverkets policy för 

vibrationer från spårbunden linjetrafik ska till-
lämpas vid planläggning och bygglovprövning 
nära järnvägar. 

 
 
9.3 Förorenade områden 

 
Begreppet förorenad mark omfattar deponier, mark, 
grundvatten eller sediment, som är så förorenade att 
halterna av något eller några ämnen påtagligt 
överskrider lokal/regional bakgrundshalt1 och utgör 
hot mot såväl människors hälsa som miljön. Mark-
föroreningar kan orsakas av ett eller flera lokala 
punktutsläpp från industrier och verksamheter.  
 
I kommunen finns flera förorenade markområden 
som orsakats av industriell verksamhet som numera 
är nedlagd eller ersatt av annan verksamhet. Det 
handlar om exempelvis sågverk, verkstads-, elekt-
ronik-, livsmedels- och färgindustrier, bensinstatio-

                                                 
1 Bakgrundshalt: Naturlig halt + antropogent diffust 
tillskott utan punktkällor 

ner, bilverkstäder, deponier, skjutbanor, täkter samt 
avloppsreningsverk.  
 
I kommunen misstänks runt 260 objekt vara förore-
nade. Elva av objekten är inventerade och riskklas-
sade. De riskklassade objekten omfattas av Bruks-
området i Hälleforsnäs, kommunala avfallsdeponier 
samt två objekt som försvaret ansvarar för. Bruks-
området omfattas av den högsta riskklassen, klass1, 
som innebär mycket stora risker och är det hittills 
enda område (tre förorenade objekt), som sanerats 
från markföroreningar.  
 

 
Tjärtippen vid Hälleforsnäs Bruk under sanering 

 
Mellösasjöns bottensediment har förorenats av 
verksamheterna vid Hälleforsnäs Bruk. På samma 
sätt är Gårdsjöns sediment påverkade av utsläpp 
från Flens avloppsreningsverk. Framtida grävningar 
i sedimenten bör endast ske med stor försiktighet 
efter tillstånd från tillsynsmyndigheten. 
 
De övriga inventerade objekten befinner sig i risk-
klass 2-3, som innebär stora till måttliga risker. Ben-
sinstationerna är inte riskklassade, men undersök-
ningar har genomförts som underlag om sanering 
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ska genomföras eller inte. De förorenade objekten 
ligger i huvudsak längs med de stora vägarna och 
kring tätorterna i kommunen. (se karta 9.3)   
 
Markundersökningar har genomförts på några få 
platser med misstänkta föroreningar. I dag krävs 
markundersökning i samband med nyetablering där 
det finns risk för markförorening.  
 
Översiktsplanens ställningstagande: 
 
* Kommunen bör genomföra fortsatt inventer-

ing av områden med misstänkta föroreningar. 
Syftet med inventeringen är att avgöra om 
föroreningar finns eller om områden kan av-
skrivas från misstanke om föroreningar.   

 
* Markundersökningar och eventuella sane-

ringar genomförs senast i samband med be-
byggelse eller ändrad markanvändning i om-
råden där marken kan misstänkas vara för-
orenad. Framtida användning av marken och 
resultatet av undersökningen ska ligga till 
grund för eventuella saneringsåtgärder. 

 
* Vissa misstänkt förorenade områden kan ha 

stora kulturmiljövärden eller innehålla fasta 
fornlämningar, som ska beaktas vid sanering. 

 
9.4 Markradon 
 
Radon är en radioaktiv gas som bildas i en ständigt 
pågående process när radium i berggrunden eller i 
byggnadsmaterial sönderfaller. Radon i byggnader 
där människor vistas längre tid bidrar till att risken 
för lungcancer ökar.  
 

Eftersom radon är en gas, kan det tränga in i bygg-
nader från mark och från vissa byggnadsmaterial. 
Risken för att radon ska tränga in i byggnader från 
marken beror på faktorer som radiumhalt i berg-
grunden, jordlagrens genomsläpplighet och bygg-
naders konstruktion. Det är varken svårt eller sär-
skilt kostsamt att bygga bort risken för att radon ska 
tränga in från marken vid nybyggnad.  
 
1988 gjorde SGAB en radonriskkartering som om-
fattar hela Flens kommun. Karteringen pekar ut 
möjliga högriskområden och lågriskområden i kom-
munen. Undersökningens slutsats är dock att ra-
donavgången från mark alltid skall mätas inom 
normal- och högriskområden. Anledningen är att 
den radiumhaltiga bergarten pegmatit förekommer i 
berggrunden över så gott som hela kommunen.  
 
Karta 9.4 redovisar ev högriskområden med röd 
färg. Där finns grusigt-grovsandigt isälvsmaterial 
med hög genomsläpplighet. Gul färg på kartan in-
nebär att granit och pegmatit förekommer i berg-
grund och morän med lokalt förhöjda halter av radi-
oaktivt material.  Grön färg står för lågriskområden, 
där täta jordar (sand, mo, mjäla eller lera) förhindrar 
radonavgång från berggrunden. 
 
 Rekommendationer: 
 
* Risken för markradon skall alltid beaktas vid 

lokalisering av ny bebyggelse. Om inte detal-
jerade mätningar visar på andra förutsätt-
ningar, skall radonsäker respektive radon-
skyddande grundläggning föreskrivas i bygg-
lov. 

 

* Markradonhalten skall alltid mätas i samband 
med att nya områden för bostäder, skolor och 
liknande detaljplaneläggs. 

 
 
9.5 Elektromagnetiska fält 
 
Elektromagnetiska fält bildas kring kraftledningar 
och transformatorer. Magnetfältens utbredning ökar 
med strömstyrkan, men minskar snabbt med av-
ståndet från källan. Det finns misstankar om ett 
samband mellan starka magnetfält och cancer, men 
idag saknas allmänna råd eller gränsvärden för 
allmänhetens exponering. Däremot rekommenderar 
centrala myndigheter försiktighet med bebyggelse i 
närheten av magnetfält.  
 
Sedan 1980-talets början har mobiltelefonnätet 
byggts ut i Sverige med härtill hörande radiolänkar, 
antennmaster och basstationer. Utbyggnaden har 
medfört att oron ökat bland allmänheten för hälso-
risker till följd av strålning från olika antennbärare. 
Dagens forskning har inte kunnat finna belägg för att 
strålning i antennbärarnas närhet är farlig. Svenska 
centrala myndigheter bedömer att radiovågor från 
mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålnings-
synpunkt. Det finns ändå anledning att ta allmänhe-
tens oro på allvar och respektera den så långt det 
går inom ramarna för nuvarande lagstiftning.  
 
Ett mastfritt område i kommunens norra del beskrivs 
i punkt 2.1.12 på sidan 13. Dessutom framgår be-
fintliga och planerade telemaster med bygglov av 
karta 9.7.  
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Rekommendationer: 
 
* Nya kraftledningar och elektriska anläggning-

ar bör placeras och utformas så att expone-
ringen av magnetiska fält begränsas. Strål-
skyddsinstitutets råd och regler för elektro-
magnetiska fält skall tillämpas vid planlägg-
ning och tillståndsprövning. 

 
* Luftledningar inom tätorterna bör läggas om 

till markförlagda kablar.      
 
* Ny bostadsbebyggelse bör lokaliseras på ett 

minsta avstånd från mitten av respektivekraft- 
ledningsstråk enligt följande: 

 
 Spänning Avstånd 
 10 – 40 kV 30 meter 
 55 – 130 kV 50 meter 
 220 – 400 kV 150 meter 
 
* Nya byggnader där människor vistas, bör 

placeras minst 20 meter från järnväg. 
 
* Avståndet mellan master för mobiltelefoni och 

bostadsbebyggelse bör vara minst 300 me-
ter.  

 
 

9.6 Djuranläggningar 
 

Djuranläggningar kan ge upphov till störningar i form 
av lukt, allergier, buller från fläktar och maskiner. År 
2005 fanns det drygt 250 djurgårdar i kommunen. 
Av dessa är runt 100 hästgårdar med totalt cirka 
1 000 hästar, 43 mjölkgårdar och 60 gårdar med 
övriga nötkreatur. Vidare finns cirka 40 fårgårdar, 

fem svingårdar, en hönsgård och två kycklinggårdar.  
I kommunen finns totalt 63 djurgårdar i klass 1-3. 
(se karta 9.7) 
 
Klass 1 = över 200 djurenheter2 
Klass 2 = 100-200 djurenheter  
Klass 3 = 30-100 djurenheter 
 

 
 
Hästhållning 
Med den redan starka ställning hästnäringen har 
såväl i länet som i kommun, finns det anledning att 
ta fram riktlinjer och riktvärden i syfte att hantera 
hästar i den fysiska planeringen. I såväl Sörmland 
som i Flens kommun innebär den pågående om-
struktureringen av lantbruket att många av de mind-
re gårdarna läggs ned, blir fritidshus eller hästgår-
dar. Samtidigt som nötkreaturen minskar i antal ökar 
antalet hästar. Hästhållningen berör även andra 
allmänna intressen som till exempel tillgången till 
rekreationsområden och säkerställandet av goda 
och sunda livsmiljöer. 

                                                 
2 1 djurenhet =1 häst med föl upp till 6 månader, 1 ko, 2 
ungnöt, 10 slaktsvin, 100 fjäderfän. 
 

Förslag på indelning av hästanläggningar i samband 
med fysisk planering:   
- C-anläggningar eller större med fler än 100 

hästar 
- Större anläggningar med 30 till 100 hästar 
- Medelstora anläggningar med 10 till 30 hästar 
- Mindre anläggningar med upp till 10 hästar 
 
Bedömningsunderlag 
Skyddsavstånd till hästar bör tillämpas med större 
flexibilitet i glesbyggda områden än i tätbebyggda 
områden. Faktorer som bör vägas in vid bedömning 
av en hästanläggnings påverkan på omgivningen är 
bland annat topografi, klimat och andra geografiska 
förutsättningar. Riktlinjer här nedan ska fungera som 
vägledning i det enskilda fallet och med hänsyn till 
lokala förhållanden.  
 
Rekommendationer 
 
* Skyddsavstånd enligt Boverkets allmänna råd  

”Bättre plats för arbete” bör uppfyllas. Rikt-
värdet bör inte underskridas utan att det finns 
särskilda motiv, eller att effekten av skydds-
avståndet uppnås genom särskilda regler. Ny 
bebyggelse som behövs för gårdens drift eller 
vid generationsskiften kan tillåtas inom 
skyddsområdet. 

 
* I områden med samlad bebyggelse bör föl-

jande principer angående skyddsavstånd för 
hästhållning tillämpas: 

 
Vid C-anläggningar eller större bör skyddsavståndet 
från bostäder, skolor o dylikt vara 200-500 meter till 
stall och gödselhantering och minst 200 meter till 
område där hästar vistas. Intresset av stabila förhål-
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landen och goda utvecklingsmöjligheter för dessa 
verksamheter måste tillmätas stor betydelse i plane-
ringen. 
 
Vid större anläggningar (30-100 hästar) bör skydds-
avståndet från bostäder, skolor o dyl. vara minst 200 
meter till område där hästar vistas. För denna typ av 
anläggningar bör intresset av stabila förhållanden 
och utvecklingsmöjligheter för verksamheten beak-
tas. Därför bör risken för olägenheter i form av lukt, 
flugor etc. bevakas. 
 
Vid medelstora anläggningar (10-30 hästar) bör 
skyddsavståndet från bostäder, skolor o dyl. vara 
minst 100-200 meter till stall och gödselhantering 
och minst 50-100 meter till område där hästar vis-
tas. För dessa anläggningar, som ofta drivs i kom-
mersiellt syfte, bör intresset av stabila förhållanden 
och utvecklingsmöjligheter för verksamheten beak-
tas.  
 
För mindre anläggningar (1-10 hästar) bör behovet 
av skyddsavstånd grunda sig på en bedömning av 
de lokala förhållandena i varje särskilt fall. Vid ny-
byggnad av bostadshus i närheten av hästanlägg-
ning bör dock minsta avstånd till stall/gödselan-
läggning vara minst 100 meter och till hagar, ridsti-
gar och dylikt minst 50 meter. Vid nyetablering av 
stall i tidigare ”hästfritt" område, bör avstånd enligt 
medelstora anläggningar tillämpas, 
 
 
9.7 Skredrisk 
 
En kommuntäckande kartläggning av områden med 
risk för skred genomfördes i tre steg under 1990-
talet. Det första steget innebar att Statens Geotek-

niska institut valde ut riskområden i en förstudie. I 
steg två gjorde Bohusgeo AB en översiktlig skred-
riskkartering på uppdrag av Statens Räddningsverk. 
Den översiktliga karteringen friklassade flera områ-
den som pekats ut i förstudien och redovisade om-
råden där detaljerade utredningar av stabiliteten bör 
göras.  
 
I steg tre genomfördes en detaljerad undersökning, 
som koncentrerades till redan bebyggda områden. 
Totalt omfattade den detaljerade undersökningen 
drygt 50 fastigheter i Flen, Malmköping, Mellösa, 
Sparreholm, Bettna och Vadsbro. I slutredovisning-
en anges att endast en bebyggd fastighet, Kapseln 
3 i Flen med slamlagret vid reningsverket, finns 
inom område med konstaterad skredrisk. 
 
Områden som omfattats av den översiktliga skred-
riskinventeringen redovisas på karta 9.7 på sidan 
85. 
 
Rekommendationer: 
 
* Geotekniska förhållanden ska undersökas 

och risken för skred ska beaktas vid plan-
läggning av områden för ny bebyggelse.       

    
 
9.8 Risk för översvämning 
 
Översvämning är det samma som att vatten täcker 
ytor utanför normala gränser för sjöar, vattendrag 
och hav. Detta kan skapa en mängd olika problem 
som exempelvis skador på byggnader och vägar, 
stora skador på mark och växande gröda i jordbru-
ket samt problem i vatten- och avloppsnätet med 
försämrad dricksvattenkvalitet och bräddningar av 

orenat avloppsvatten som följd. Översvämningar 
kan också bidra till att miljöfarliga ämnen sprids med 
vattnet. 
 

 
Malmaån översvämmad vid Malmköpings reningsverk 

 
Orsaken till översvämningar kan vara kraftiga regn, 
häftig snösmältning och dammbrott. Långsiktiga 
trender pekar mot förändringar i vårt klimat, som 
bland annat innebär ökad årsnederbörd. Även anta-
let tillfällen med intensiva skyfall väntas öka. Lokalt i 
tätorterna kan skyfall leda till att dagvattensystemet 
inte hinner transportera bort vattnet och lågt belägna 
områden i tätorterna blir tillfälligt översvämmade.  
 
Dammar  
Idag finns 14 dammar i Flens kommun, varav luck-
orna för vattenreglering är borttagna i en av dam-
marna. Risken för större skador eller bestående 
översvämningar vid ev dammbrott bedöms som 
förhållandevis liten i kommunen. Huvuddelen av 
dammarna har till exempel låg dämningshöjd.   
 
Översvämningskartering 
 
SMHI utförde under 2002 en översiktlig översväm-
ningskartering längs Nyköpingsåns huvudfåra från 
Högsjö till mynningen vid Östersjön. Karteringen 
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visar bland annat att lågt belägna områden intill 
Yngaren och Långhalsen i Bettna, Blacksta och 
Vadsbro församlingar samt utloppsgraven från Bett-
na till Långhalsen översvämmas vid 100-årsflödet. 
Endast två bostadshus finns inom de översväm-
ningshotade områdena i Flens kommun.   
 
Länsstyrelsernas rekommendationer 
 
Sju länsstyrelser i Mellansverige har tagit fram ge-
mensamma rekommendationer för hur översiktliga 
planer bör ta hänsyn till översvämningsrisker. Mål-
sättningen med rekommendationerna är att så långt 
som möjligt begränsa konsekvenserna av höga 
flöden. 
 
Rekommendationer: 
 
* Risken för översvämning skall beaktas vid 

fortsatt planering och bygglovprövning i sjö-
nära lägen och lågt belägna områden. Vid 
fördjupningar av översiktsplanen för Flen, 
Sparreholm och Mellösa skall särskild karte-
ring av översvämningsrisken göras.  

 
 * Områden i kommunen som kan hotas av 

100-årsflöden bör inte bebyggas. Inom områ-
den där översvämningar beräknas ske mer 
sällan än vart hundrade år, kan samhällsfunk-
tioner av mindre vikt och enstaka bostadshus 
lokaliseras. Endast inom områden som inte 
hotas av 100-årsflöde bör riskobjekt, sam-
hällsfunktioner av betydande vikt och sam-
manhållen bostadsbebyggelse lokaliseras.   

 
 
 

9.9 Transporter med farligt 
gods 

 

 
Stora godsmängder transporteras dagligen på vägar och 

järnvägar genom kommunen. 
 
”Farligt gods” är samlingsnamnet för ämnen som 
kan skada människor, miljö, egendom eller annat 
gods om det inte hanteras rätt under transporter. 
Exempel på farligt gods är ämnen och varor som 
kan vara explosiva, brandfarliga, giftiga, frätande, 
smittförande eller radioaktiva. Dagligen transporte-
ras stora mängder farligt gods på vägar och järnvä-
gar genom kommunen.     
 
Efter samråd med berörda myndigheter beslutar 
länsstyrelsen om vilka vägar som rekommenderas 
för transporter av farligt gods. Större vägar, som i 
huvudsak används för genomfartstrafik, pekas ut 
som primära transportleder. Sekundära transportle-
der är främst avsedda för lokala transporter till och 
från det primära nätet och leverantörer eller motta-
gare av farligt gods.  
 
I Flens kommun har länsstyrelsen rekommenderat 
följande vägar för transporter med farligt gods (se 
även karta 9.7 på sidan 92): 

Primära transportleder: Riksvägarna 52, 55 och 57 
samt väg 221 

Sekundära transportleder: Vägarna 687 och 668  
 
Kommunen har ställt i ordning en plats för tillfällig 
uppställning av fordon med farligt gods vid Talja 
Norra industriområde i Flen.  
 
Översiktsplanens ställningstagande: 
 
Kommunens målsättning på sikt är att primära trans-
portleder för farligt gods skall dras utanför tätorterna 
där så är möjligt. Dessutom bör särskilda åtgärder 
vidtas för att skydda större vattentäkter från utsläpp 
vid eventuella olyckor med farligt gods.       
 
Följderna av eventuella olyckor med transporter av 
farligt gods ska alltid beaktas vid planläggning och 
bygglovprövning i anslutning till järnvägarna och 
primära transportleder. Vid ny bebyggelse inom 100 
meter från järnväg eller primär transportled för farligt 
gods ska en särskild bedömning av risksituationen 
göras. En zon om minst 25 meter bör lämnas helt 
byggnadsfri på båda sidor om väg eller järnväg.   
 
 
9.10 Miljöfarlig verksamhet 
 
Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller 
annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, 
eller annan risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljö. Störningarna varierar med typen av verk-
samhet. Verksamheter kan även utgöra risker ge-
nom hantering, transporter och förvaring av farliga 
kemikalier eller ämnen. Miljöfarlig verksamhet regle-
ras i miljöbalken.  
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I Flens kommun finns ca 80 anläggningar med miljö-
farlig verksamhet, som är så stora att de är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. 
(Se karta 9.7 på sidan 92) Utöver detta finns ca 250 
mindre anläggningar som också behöver regelbun-
den tillsyn (flertalet är jordbruk). Exempel på till-
stånds- och anmälningspliktiga anläggningar är 
stora jordbruk, större avloppsanläggningar, avlopps-
reningsverk, avfallsupplag, berg- och grustäkter, 
industriella processer av olika slag, livsmedelsindu-
strier, förbränningsanläggningar, skjutbanor mm 
 
Översiktsplanens ställningstagande: 
 
Ny bebyggelse eller nya verksamheter etableras så 
att riktvärdena för skyddsavstånd enligt ”Bättre plats 
för arbete” inte underskrids utan att det finns sär-
skilda motiv, eller att effekten av skyddsavståndet 
uppnås genom särskilda åtgärder. Även riktvärden 
för externt industribuller och för buller från skjutba-
nor enligt Naturvårdsverkets allmänna råd skall 
uppfyllas. 
 
 
9.11 Trafik 
 
Mer eller mindre omedvetet utsätter sig människor 
för risker i trafiken flera gånger om dagen. I Söder-
manlands län sker ett genomsnittligt år nästan 500 
polisrapporterade trafikolyckor med totalt omkring 
20 döda, 140 svårt skadade och 510 lindrigt skada-
de personer. En stor del av olyckorna sker i tätorts-
trafiken. 
 
Vägverkets Nollvision är bilden av en framtid där 
ingen dödas eller skadas svårt i trafiken. Den är 
beslutad av riksdagen och har fått stor uppslutning 

kring sig i samhället. Nollvisionen bygger på insikten 
att människor ibland gör misstag och därför kan inte 
trafikolyckor helt förhindras. Men – genom ett aktivt 
trafiksäkerhetsarbete kan olyckor förebyggas och 
personskador kan lindras i de olyckor, som trots allt 
inträffar. 
 
Kommunen har tagit fram en trafikplan för tätorterna 
för att föra ned Nollvisionen på det lokala planet. 
Trafikplanen grundar sig på en så kallad trafiknäts-
analys enligt handboken ”Lugna gatan”. Syftet med 
de åtgärder trafikplanen föreslår är att tätorternas 
gator och vägar ska bli säkrare, miljövänligare, 
trivsammare och mer estetiskt tilltalande. I planen 
listas över 40 olika åtgärder i korsningspunkter, 
utmed befintliga gator och i form av nya förbindel-
ser. I första hand prioriteras åtgärder vid skolor och 
utmed viktiga skolvägar. 
 

 
Salstagatan i Flen har byggts om enligt trafikplanen  

 
Översiktsplanens ställningstagande: 
 
Kommunen anser att de krav som måste ställas på 
framkomlighet och trafiksäkerhet talar för att riksväg 
55 snarast byggs om till 14 meter bred mötesfri 

landsväg (så kallad 2+1väg), att väg 221 rustas upp 
till 90-standard, att gång- och cykelförbindelser 
byggs utmed det allmänna vägnätet enligt avsnitt 
5.4 samt att järnvägskorsningar i plan ersätts med 
planskildheter i Flen, Mellösa och Skebokvarn.     
 
Trafikplanens förslag till åtgärder ska genomföras i 
den takt kommunens ekonomi tillåter och så långt 
möjligt med statliga bidrag. Åtgärdslistan i trafikpla-
nens kapitel 6 bör revideras årligen i samband med 
kommunens budgetarbete.  
 
Vid ny- eller ombyggnad ska gator i tätorterna ut-
formas så att det är naturligt för trafikanterna att 
hålla avsedd hastighet.  
 
 
9.12  Trygghet och säkerhet 
 
Flens kommun strävar efter att invånarna ska upp-
leva kommunen som en trygg och säker plats att 
leva och verka på. Begreppet ”trygghet och säker-
het” omfattar flera delar. Det handlar till exempel om 
att människor ska känna sig trygga i sin vardagsmil-
jö, att vårt samhälle ska vara tillgängligt för funk-
tionshindrade, att olyckor och brott ska förebyggas, 
att vi ska bygga upp ett robust samhälle som tål 
påfrestningar samt om att tillräcklig beredskap ska 
finnas för extraordinära händelser (krishantering). 
 
Vardagsmiljön 
Det är många faktorer som påverkar hur vi upplever 
miljön omkring oss. Mycket beror på vilka förvänt-
ningar och föreställningar vi har. En mörk skog kan t 
ex vara en trygg miljö för en person och mycket 
skrämmande för en annan. Bebyggelse, offentliga 
platser och hur de är belysta liksom människorna 
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som vistas på platserna kan vara inbjudande för 
vissa och ge känslor av otrygghet hos andra. Därför 
krävs en ökad medvetenhet om hur kommunens 
fysiska planering tillsammans med detaljprojektering 
av gator m m kan påverka upplevelsen av trygghet.    
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet beskriver hur väl en plats, verksamhet 
eller lokal fungerar för människor med funktionshin-
der. Tillgänglighet är en fråga om såväl jämlikhet, 
hållbarhet som demokrati. Ett av de viktigaste målen 
i den nationella handlingsplanen för handikappoliti-
ken är att samhället ska utformas så att personer 
med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet 
före år 2010. Eftersom kommunerna ansvarar för 
den offentliga miljön i tätorterna, innebär handlings-
planen ett uppdrag till kommunerna att framför allt 
se över trafiknäten.  
 
Flens kommun har inlett arbetet med att inventera 
tillgängligheten på utvalda stråk i Flen och Malmkö-
ping. För varje stråk finns beskrivning över hinder 
och problem samt förslag till åtgärder. Avsikten är 
att arbetet ska fortsätta med tillgänglighetsplan för 
trafiknätet i samtliga tätorter, tillgänglighet i kollektiv-
trafiken, tillgänglighet till publika lokaler, tillgänglig-
het till kommunens lokaler samt tillgänglighet till 
kommuninformation.   
 
Skydd mot olyckor 
Kommunfullmäktige antog ett handlingsprogram för 
skydd mot olyckor i augusti 2005. Handlingspro-
grammet omfattar även kommunens risk-, trygghets- 
och säkerhetsarbete. I handlingsprogrammet formu-
leras inriktningsmålen enligt följande: 
 

Kommunens olycksförebyggande verksamhet ska 
främja människors förmåga att skydda sig själva, sin 
egendom och att inte orsaka olyckor. Verksamheten 
ska i första hand riktas mot människor som enligt 
olycksstatistiken har behov av stöd. 
 
Handlingsprogrammet förutsätter att varje kommu-
nal förvaltning arbetar aktivt med att förebygga 
olyckor inom sitt verksamhetsområde.     
 
Ett robust och stryktåligt samhälle 
Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen innebär 
att sträva efter låg sårbarhet, liten känslighet för 
störningar, god förmåga till omställning och nödvän-
dig uthållighet vid olika kriser. Beredskapshänsyn 
kan påverka lokalisering av verksamheter och 
byggnader, utformning av byggnader och anlägg-
ningar samt hur dessa skall utrustas.  
 
Det är särskilt viktigt att storskaliga försörjningssy-
stem (el, värme, vattenförsörjning, tele) kan fungera 
vid störningar. Därför är det nödvändigt att bygga 
upp möjligheter att förse systemen med reservkraft, 
att ha tillgång till reservvattentäkt och till reservpan-
nor i fjärrvärmenäten samt att ha alternativa vägar 
för teletrafik.  
 
Extraordinära händelser 
Extraordinära kallas händelser som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller över-
hängande risk för en allvarlig störning i viktiga sam-
hällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
en kommun eller ett landsting. Exempel på extraor-
dinära händelser är nedfall av radioaktiva ämnen, 
svåra störningar i elförsörjningen, allvarlig smitta, 
kemikalieutsläpp, massflykt och terrordåd. Vid så-
dana händelser ansvarar kommunen bland annat för 

att verksamhet som inte tål avbrott kan hållas igång. 
För att klara uppgiften måste kommunen förbereda 
sig genom kunskap om risker och sårbarhet, planer 
för hur risker och sårbarhet kan minskas och genom 
att utbilda och regelbundet öva politiker och tjäns-
temän.  
Översiktsplanens ställningstagande och rekommen-
dationer: 
 
* Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet 

liksom samhällets robusthet och stryktålighet 
ska uppmärksammas i kommunens fortsatta 
planering. 

 
* Arbetet med tillgänglighetsplan fullföljs och 

genomförande av åtgärder behandlas i års-
budget och flerårsplan. 

 
* Reservvattentäkt skall anordnas inom kom-

munen eller i samarbete med grannkommun. 
 
* Stationära och mobila reservkraftverk skall 

kunna tillgodose prioriterade behov vid större 
avbrott i elförsörjningen.     

 
* Kommunens riskanalys från 1999 skall ersät-

tas med en aktuell risk- och sårbarhetsana-
lys. 

 
* Krisledningsplanen och handlingsplanen för 

skydd mot olyckor skall revideras minst en 
gång per mandatperiod.     
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10. MELLANKOMMUNALA  INTRESSEN 
 
10.1 Inledning 
 
Plan- och bygglagen betonar att översiktsplanen ska 
ta hänsyn till förhållanden i angränsande kommuner 
så att planläggningen samordnas på ett lämpligt sätt 
och så att mellankommunala intressen vägs in i 
respektive översiktsplan. Exempel på mellankom-
munala intressen är: 
 
- intresseområdens avgränsning utmed kom-

mungränserna, 
- hur nya bostäder, service, arbetsplatser och 

störande verksamhet lokaliseras, 
- utbildning, 
- vattenplanering, 
- väg- och järnvägsprojekt, 
- kollektivtrafik, 
- grushushållning, 
- avfallshantering, 
- försörjningssystem för el, vatten, värme och 

så vidare   
- friluftsområden med mera av regional bety-

delse. 
 
Här nedan följer en kort redogörelse för länets Re-
gionala Tillväxtprogram, för pågående och önskvär-
da samverkansprojekt där flera kommuner är enga-
gerade, för grannkommunernas översiktsplaner och 
för övriga frågor som är gemensamma med respek-
tive grannkommun. 
 
 
 
 

10.2 Regionalt tillväxtprogram 
för Södermanland 

 
Det regionala tillväxtprogrammet för Sörmland sam-
manfattas i följande teser: 
 
1. Uthållig ekonomisk tillväxt är medlet för att 

fortsätta utvecklingen av välfärden i Sörm-
land! 

2. Se Stockholm/Mälarregionen med Sörmland 
som en del i en större helhet. Positionera de-
larna! 

3. Utvecklingen kommer inte av sig själv – age-
ra inte bara fripassagerare på Stockholmstå-
get! 

4. Skapa inovationsledd hållbar tillväxt genom 
nytänkande och hårt innovativt arbete! 

5. Anta utmaningarna tillsammans! Samarbets-
allianser och gemensamma åtaganden be-
hövs. 

 
För att uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt i alla delar 
av Sörmland, anger RTP att alla krafter inom länet 
ska samlas inom dessa fyra vitala insatsområden:  
 
• Innovationssystem och kluster (intensifiera 

processen, tydliggöra och underlätta). 
• Entreprenörskap (nyföretagande och utveck-

ling i befintliga företag). 
• Arbetskraftsförsörjning (kompetensutveckling, 

mångfald och lärande). 
• Regionförstoring  
 

Kommunens avsikter: 
 
Kommunen har för avsikt att följa upp Regionalt 
Tillväxtprogram genom följande åtgärder: 
 
Innovationssystem och kluster 
• Kommunens näringslivsverksamhet stöttar 

framväxten av kluster inom lokal produktion 
och förädling av mat samt inom besöksnär-
ingen.   

 
Entreprenörskap 
• Kommunens roll och verksamhet utvecklas i 

Näringslivsstrategin. 
 
Arbetskraftsförsörjning 
• Bildningscentrum 
• KY-utbildning 
 
Regionförstoring 
• Underlätta rörlighet 
• Bostadsbyggande 
• Samverkan 
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10.3 Samverkan med grann-
kommuner 

 
Flera kommuner 
 
I följande frågor samverkar eller bör Flens kommun 
samverka med flera kommuner: 
 
- Utvärdering och ev revidering av Båvenpla-

nen (Nyköping och Gnesta) 
- Mälardiagonalen, d v s förbättring av riksväg 

55 (Norrköping, Katrineholm, Strängnäs, En-
köping och Uppsala) 

- Regionaltågprojektet ”Sörmlandspilen” (Ving-
åker, Katrineholm och Gnesta) 

- TGOJ-banans roll och funktion (Oxelösund, 
Nyköping och Eskilstuna) 

- Nyköpingsåns avrinningsområde (samtliga 
kommuner inom området) 

- Utbyggnad av bredband (hela länet) 
- Turism och besöksnäring (hela länet) 
- Gymnasie-, vuxen- och KY-utbildning (Katri-

neholm, Vingåker, Eskilstuna, Gnesta) 
- EU-projekt (berörda kommuner) 
- Marknadsföring 
- Avfallshantering 
- Vatten och avlopp i KFV-vatten (Katrineholm 

och Vingåker) 
- Mätning av luftkvalitet (Södermanlands luft-

vårdsförbund) 
 
 
 
 
 

Katrineholms kommun 
 
Översiktsplan och intresseområdens avgränsning 
 
Gällande översiktsplan för Katrineholms kommun 
antogs 1990 och en revidering har påbörjats. Över 
den gemensamma kommungränsen sträcker sig tre 
riksintressen för naturvård (Bruksdammen, Hälle-
forsgången och Tolmon-Åkforsån) samt tre riksin-
tressanta områden för kulturmiljövård (Harpsund, 
Lagmansö och Tolmon). I övrigt är riksvägarna 55 
och 52 liksom Västra stambanan och en större 
kraftledningssträckning utvalda som riksintresse.  
 
Gemensamma frågor  
 
- Ombyggnad på del av riksväg 52 
- Reservvattentäkt 
- Räddningstjänst  
- Se även avsnittet ”Samverkan med flera 

kommuner”! 
 
Eskilstuna kommun 
 
Översiktsplan och intresseområdens avgränsning 
 
Eskilstuna kommun antog en ny kommuntäckande 
översiktsplan i maj 2005. Planen redovisar följande 
intresseområden utmed den gemensamma kom-
mungränsen: 
 
- Riksintresse för naturvård (Hedmossen och 

Högstensmon) 
- Riksväg 53 och TGOJ-banan är riksintressen 
- Kommunalt intresse för rekreation söder om 

sjön Eklången 

- Försurningskänsligt område (Mälarmården 
utmed hela den gemensamma kommungrän-
sen) 

- Högriskområde markradon (Högstensmon 
och Malmköpingsåsen) 

- Höjdbegränsande inflygningsområde söder 
om Eskilstuna flygplats (sträcker sig in i Flens 
kommun) 

- Mastfri zon cirka sex km väster om Stålbåga 
- Två av försvarets samrådsområden 
- Ett stort opåverkat område mellan riksväg 53 

och väg 694  
 
Gemensamma frågor 
 
- Förbättring av riksväg 53 och vägens anslut-

ning till E20. 
- Räddningstjänst 
- Ev framtida utbyggnad av Eskilstuna flygplats 
 
Strängnäs kommun 
 
Översiktsplan och intresseområdens avgränsning 

 
Gällande översiktsplan för Strängnäs kommun an-
togs i augusti 2002. Följande intresseområden ut-
med den gemensamma kommungränsen redovisas 
i planen: 
 
- Riksintresse för friluftsliv (Åkers Bergslag) 
- Riksintresse för kommunikationer (riksväg 

55) 
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Gemensamma frågor 
 
- Mastfri zon i Flens kommun (påverkan från 

ev master i Strängnäs kommun) 
- Räddningstjänst 
- Se även avsnittet ”Samverkan med flera 

kommuner”! 
 
 
Gnesta kommun 
 
Översiktsplan och intresseområdens avgränsning 
 
Gnesta kommun antog gällande översiktsplan i 
december 2003. Planen redovisar följande intresse-
områden utmed den gemensamma kommungrän-
sen: 
 
- Riksintresse för naturvården (Båvenområdet 

och Dunkern-Misteln) 
- Större opåverkade områden (Båvenområdet 

och del av Åkers Bergslag) 
- Riksintressanta kulturmiljöer (Hyltingeö och 

Ånhammar) 
- Skyddsvärda sjöar (Båven och Dunkern) 
- Högriskområde för radon (vid Dunkerns syd-

ostspets) 
- Riksintresse för friluftsliv (Båvenområdet och 

Del av Åkers Bergslag) 
 
Gemensamma frågor 
 
- Räddningstjänst 
- Se även avsnittet ”Samverkan med flera 

kommuner” 
 

Nyköpings kommun  
  
Översiktsplan och intresseområdens avgränsning 
 
Nyköpings kommun antog sin gällande översikts-
plan i september 2003. Planen redovisar följande 
intresseområden utmed den gemensamma kom-
mungränsen: 
 
- Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Bå-

venområdet) 
- Riksintresse för kommunikation (TGOJ-

banan samt riksvägarna 52 och 53) 
- Natura 2000-område (Båven) 
- Samrådsområde med Försvarsmakten (väs-

ter om Båvens utlopp i Lidsjön) 
- Vägreservat för riksväg 53 öster om Lidsjön 
- Primär väg för transporter med farligt gods 

(riksväg 52) 
- Område med risk för översvämning (öster om 

Bettna tätort) 
 
Gemensamma frågor 
 
- Yngaren som vattentäkt för Nyköping och 

Oxelösund  
- Räddningstjänst 
- Ostlänkens påverkan på övrig järnvägstrafik 
- Skavsta flygplats 
- Riksväg 53 
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11. GENOMFÖRANDE 
 

Förslaget till ny översiktsplan kan inte lösa alla fram-
tidsfrågor i kommunen. Att genomföra planen inne-
bär att kommunen tar några av många nödvändiga 
steg mot sin vision för framtiden. I det här kapitlet 
finns en sammanställning av de åtgärder som krävs 
av kommunen för att genomföra översiktsplanen, 
hålla den aktuell och fylla kunskapsluckor inför näs-
ta revidering av planen.   
 
11.1 Aktualitetsförklaring och översyn av 

översiktsplanen 
 
Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod 
ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Inför 
kommunfullmäktiges ställningstagande ska en 
genomgång göras av hur planen speglar kommu-
nens vilja och ambitioner samt situationen i omvärl-
den, hur planen uppfyller kraven i lagar och förord-
ningar samt av om ny kunskap och nya fakta till-
kommit. Planen ska ses över om fullmäktige anser 
att den inte är aktuell. 
 
11.2 Fördjupningar av översiktsplanen 
 
- Gällande fördjupningar av översiktsplanen för 

Mellösa, Brogetorp, Öja och Båvenområdet 
antas på nytt. 

- Gällande fördjupning för Båvenområdet skall 
utvärderas i samarbete med Gnesta och Ny-
köpings kommuner. 

- Fördjupningar skall upprättas för Flens stad 
samt tätorterna Malmköping och Sparreholm. 

 

- Vattenplan 
- Vid ökat bebyggelsetryck skall fördjupningar 

för tätorterna Mellösa och Bettna upprättas.   
 
11.3 Övriga planer och program 
 
Följande planer och program skall tas fram: 
 
- Program för förtätning och försköning av de 

centrala delarna i Flen. 
- Bostadspolitiskt program 
- Kulturmiljöprogram 
- Lokala miljömål för god bebyggd miljö, frisk 

luft, levande skogar, säker strålmiljö, skyd-
dande ozonskikt, begränsad klimatpåverkan, 
ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö samt ett 
rikt växt- och djurliv    

 
Planer och program som skall kompletteras, revide-
ras och/eller hållas aktuella är: 
 
- Riskanalys  
- Avfallsplan (revideras vart annat år) 
- Energiplan  
- Krisledningsplan och handlingsplan för skydd 

mot olyckor (revideras en gång per mandat-
period) 

- Tillgänglighetsplan för funktionshindrade 
- Trafikplanens åtgärdslista (årlig översyn i 

samband med budgetarbetet) 
- Agenda 21 
 
 

11.4 Särskilda utredningar 
 
Nedanstående utredningar och inventeringar behö-
ver göras för att bredda underlaget för fortsatt plane-
ring:   
- Teknisk och ekonomisk jämförelse av tänkba-

ra lägen för ett tågstopp i Sparreholm 
- Möjligheter att anlägga våtmarker vid de 

kommunala reningsverken 
- Inventering av geologiska formationer med 

betydelse för dricksvattenförsörjningen 
- Krossbergsinventering 
- Lämplig plats för hantering och mellanlagring 

av överskottsmassor 
- Inventering av kulturhistoriskt intressant be-

byggelse i Flens stad 
- Kartering av risk för översvämning i samband 

med fördjupningar av översiktsplanen för tät-
orterna Flen, Sparreholm och Mellösa  

 
11.5 Frågor som särskilt bör uppmärk-

sammas i budgetarbetet 
 
- Förbättringar i Flens avloppsreningsverk 
- Förbättring av råvattenintaget i Båven till 

Flens vattenverk 
- Reservvattentäkt 
- Fortsatt arbete med att minska mängden 

ovidkommande vatten till reningsverken 
- Försköning av tätorterna 
- Hur förslagen i trafikplanen ska prioriteras 

och genomföras 
- Genomförande av åtgärder i tillgänglighets-

planen 



 97

11.6 Löpande arbete 
 
I det löpande arbetet ska kommunen:  
 
- Förbättra sin omvärldsbevakning 
- Fortsätta kalkning av försurade sjöar 
- Slutföra inventeringen av enskilda avlopp 
- Inventera misstänkt förorenade områden (se 

avsnitt 9.3) 
- Förbättra samarbetet med byggföretag, bo-

stadsförvaltare med flera med syfte att öka 
bostadsbyggandet 

 
11.7  Delta i samarbetsprojekt 
 
Kommunen ska söka samverkan och aktivt delta i 
aktuella samverkansprojekt som rör: 
 
- regional utveckling 
- infrastruktur (vägar och järnvägar) 
- kollektivtrafik (tåg och bussar) 
- marknadsföring 
- turism och besöksnäring  
- utbildning 
- avfallshantering 
- vattenfrågor (bland annat kopplat till avrin-

ningsområden) 
- övergripande miljöarbete 
- mätning av luftkvalitet 
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12. Miljömålen och översiktsplanen 
 
12.1 Miljökvalitetsmålen – tre strategier 
 
Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitets-
mål med tillhörande delmål. Miljökvalitetsmålen tar 
sikte på år 2020 förutom ”Begränsad klimatpåver-
kan” som skall vara uppnått år 2050. Översiktspla-
nens tidshorisont sträcker sig fram till år 2025.  
 
De sexton nationella miljökvalitetsmålen är: 
Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Giftfri miljö 
Skyddande ozonskikt 
Säker strålmiljö 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Myllrande våtmarker 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
Storslagen fjällmiljö 
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt- och djurliv 
 
För Flens kommun är alla mål mer eller mindre 
relevanta, förutom ”Hav i balans och levande skär-
gård” och ”Storslagen fjällmiljö”. De viktigaste plane-
ringsfrågorna i Flens översiktsplan är bebyggelseut-
vecklingen, kommunikationer och infrastruktur, 
vattnets kvalitet, bevarande och utveckling av kom-
munens natur- och kulturlandskap samt näringsli-
vets utveckling och tillgången på arbetstillfällen. 

Planeringsfrågorna kan i olika grad kopplas till de 
strategier regeringen formulerat som vägledning i 
arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. Strategi-
erna presenteras kortfattat här nedan. I det fortsatta 
arbetet enligt dessa strategier krävs delaktighet och 
ansvarstagande från en rad olika aktörer inom skilda 
sektorer och allmänheten. Strategierna är: 
 
1. Effektivare energianvändning och transporter 
Strategin är inriktad på att uppnå miljökvalitetsmålen 
och delmålen under Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergöd-
ning, God bebyggd miljö och Säker strålmiljö.  
 
Översiktsplanen kan bidra till att skapa förutsätt-
ningar för en god kollektivtrafikförsörjning, planera 
för en bättre integration av bostäder, service och 
arbetsplatser och därmed bidra till ett minskat bilbe-
roende och effektivare energianvändning i kommu-
nen. Genom de övergripande energimålen visar 
kommunen ambitionsnivån när det gäller energi-
minskning, energieffektivisering och användningen 
av förnybara energislag.  
 
2. Giftfria och resurssnåla kretslopp 
En giftfri och resurssnål konsumtion av produkter 
behövs främst för att uppnå miljökvalitetsmålen och 
delmålen under, Giftfri miljö, Ingen övergödning, 
Säker strålmiljö och God bebyggd miljö.  
 
Främst handlar det om att förbättra informationen 
och kunskapen kring innehåll av ämnen och risker 
med konsumtion av olika produkter så att aktiva val 
kan göras av hushåll, offentliga aktörer och närings-

liv för att begränsa dess användning. Det handlar 
även om information om kemiska ämnen i varor och 
information om produkters miljöbelastning.  
 
Det handlar främst om att utnyttja avfallet utifrån 
dess inneboende egenskaper utan att bidra till 
spridningen av farliga kemikalier, men även om att 
särskilt se till att det farliga avfallet samlas in och 
omhändertas på ett miljömässigt bra sätt. Detta för 
att innehållet av farliga ämnen så långt möjligt ska 
minskas.  
 
3. Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 
Strategin för hushållning med mark, vatten och 
bebyggd miljö bidrar främst till att uppnå miljökvali-
tetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvat-
ten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande sko-
gar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.  
 
De grundläggande beståndsdelarna i strategin är: 
• Ett hållbart brukande av mark- och vattenområ-

den samt goda produktionsförhållanden för att 
långsiktigt värna natur- och kulturvärden i mil-
jön. 

• Bevarande och hållbart brukande av särskilt 
värdefulla miljöer och resurser samt skapande 
av en rik kultur- och naturmiljö där väsentliga 
delar av kulturarvet är bevarat, liksom biologisk 
mångfald. 

• Miljöanpassad fysisk planering och samhälls-
byggande samt en hållbar regional utveckling 
för att skapa en bebyggelse- och infrastruktur 
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med nya anläggningar av hög kvalitet för ett ba-
lanserat uttag av naturresurser och för en god 
hushållning med mark, vatten och bebyggd mil-
jö.  

 
Denna strategi har en tydlig koppling till översikts-
planen och planeringsfrågorna som bebyggelseut-
veckling, vattenkvalitet och natur- och kulturland-
skapet.   

12.2 Begränsad klimatpåverkan 
 
Målet innebär att halten av växthusgaser i atmosfä-
ren ska stabiliseras på en nivå som innebär att 
människors påverkan på klimatsystemet inte blir 
allvarligt. Åtgärdsarbetet är inriktat på att halten 
koldioxid i atmosfären ska stabiliseras på en halt 
lägre än 550 ppm1, samt att halterna av övriga växt-
husgaser inte ökar. 
 
Regionalt miljömål 
Utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde 
för perioden 2008-2012 vara minst 4 % lägre än 
utsläppen år 1993. 
 
Regionala delmål 
År 2010 består drivmedel till fordon i länet av minst 
10 % förnybara bränslen. 
 
År 2010 ska förbrukningen av fossila bränslen i 
hushållspannor och mindre energianläggningar ha 
minskat med 20 % jämfört med 1999 års nivå. 
 
År 2010 ska 20 % av elförbrukningen bestå av Bra 
Miljöval-el eller motsvarande.  
                                                 
1 Ppm = parts per million 

År 2010 ska andelen kollektivtrafik för persontrans-
porter ha ökat med 5 % inom länet. 
 
Översiktsplanen 
Planens intentioner för att minska utsläppen av 
växthusgaser, främst koldioxid, från uppvärmning 
och transporter: 
Avsnitt 3.1   Ställningstaganden för samtliga tätorter 

med bäring på energi och transporter 
Avsnitt 5.4    Ställningstagande med avseende på 

uppvärmning  
Avsnitt 6.4    Kommunens önskemål om framtida 

förbättringar cykelvägar, järnvägar och 
busstrafik 

Avsnitt 9.1    Ställningstagande vad gäller luftförore-
ningar 

 
Avsnitt 10.3 redovisar vilka frågor som Flens kom-
mun samverkar i tillsammans med andra kommu-
ner. Samverkansfrågor som har bäring på klimatfrå-
gorna är främst Regionaltågprojektet ”Sörmlandspi-
len” och TGOJ-banans roll och funktion.  
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Begrän-
sad klimatpåverkan”: 
- Lokala miljömål för Begränsad klimatpåver-

kan 
- Energiplan  
- Trafikplanens åtgärdslista 
- Hur förslagen i trafikplanen ska prioriteras 

och genomföras 
- Delta i samarbetsprojekt som rör kollektivtra-

fik 
 

Planen ger förutsättningar att minska utsläpp av 
växthusgaser, främst koldioxid, genom att bland 
annat verka för en bebyggelsestruktur som ökar 
förutsättningarna fjärr- och närvärmelösningar, god 
kollektivtrafikförsörjning samt utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet, som ska minska bilberoendet.  
   
Förutom lokala insatser som minskar utsläppen av 
växthusgaser, så är internationella insatser är avgö-
rande för måluppfyllelsen av Begränsad klimatpå-
verkan.   

12.3 Frisk luft 
 
Målet innebär att luften ska vara så ren att männi-
skors hälsa samt djur, växter och kulturvården inte 
skadas. Detta betyder att halterna av luftförorening-
ar inte får överskrida fastställda lågrisknivåer för 
cancer och överkänslighet för allergi eller för sjuk-
domar i luftvägarna. Halterna av marknära ozon inte 
ska överskrida de gränsvärden som satts för att 
förhindra skador på människors hälsa, djur, växter, 
kulturvärden och material. 
 
Regionala miljömål 
Halterna 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde och 
100 mikrogram/m3 som timmedelvärde för kvävedi-
oxid ska i huvudsak vara uppnådda år 2010. 
 
Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 mik-
rogram/m3 som åtta timmars medelvärde år 2010. 
 
År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska före-
ningar (VOC) i Sverige, exklusive metan, ha minskat 
med 44 % jämfört med år 1999.  
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Regionala delmål 
Till år 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska 
föreningar (VOC) ha minskat kontinuerligt från 1993 
års nivå.  
 
2010 ska 50 % av de enskilda pannorna i planlagda 
områden vara miljögodkända och försedda med 
ackumulatortank. 
 
Hushållens utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
(VOC) har minskat med 50 % till år 2010 jämfört 
med år 2000.  
 
Översiktsplanen 
Planens intentioner för att minska utsläppen miljö- 
och hälsoskadliga utsläpp till luft: 
Avsnitt 3.1   Ställningstaganden för samtliga tätorter 

med bäring på energi och transporter 
Avsnitt 5.4    Ställningstagande med avseende på 

uppvärmning  
Avsnitt 6.4    Kommunens önskemål om framtida 

förbättringar cykelvägar, järnvägar och 
busstrafik 

Avsnitt 9.1    Ställningstagande vad gäller luftförore-
ningar 

 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Frisk 
luft”: 
- Ta fram lokala miljömål för Frisk luft 
- Energiplan  
- Trafikplanens åtgärdslista 
- Hur förslagen i trafikplanen ska prioriteras och 

genomföras 
- Delta i samarbetsprojekt som rör övergripande 

miljöarbete 

Som medlem i Sörmlands luftvårdsförbund bör 
kommunen aktivt medverka i uppbyggnaden av 
länets luftdatabas. Detta för att i kommande fördju-
pade översiktsplaner och detaljplaner kunna bedö-
ma om gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
kan komma att överskridas i någon av tätorterna 
samt för att generellt få en bättre kunskap om luftsi-
tuationen i kommunen.  
 
Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) mins-
kar och delmålet för svaveldioxid klaras idag i alla 
kommuner och är därmed uppfyllt. 

12.4 Bara naturlig försurning 
 
Målet innebär att de försurande effekterna av nedfall 
och markanvändning ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande 
ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
tekniska material, kulturföremål och byggnader.  
 
Regionala miljömål 
År 2010 har utsläppen av svavel i länet minskat till 5 
880 ton eller mindre. Det innebär en minskning med 
40 % från 1992.  
 
År 2010 har utsläppen av kväveoxider i länet mins-
kat till 7 560 ton eller mindre. En minskning med 40 
% från 1992. 
 
År 2025 underskrider depositionen av svavel och 
kväve den kritiska belastningen2 för mark och vat-
ten. I Södermanland är den kritiska belastningen 4 

                                                 
2 Kritisk belastning är den högsta belastningen som 
inte leder till långsiktiga negativa effekter hos de 
mest känsliga ekosystemen. 

kg kväve/ha och år respektive 2,5 kg svavel/ha och 
år. 
 
Regionala delmål 
År 2010 finns naturliga och livskraftiga bestånd av 
försurningskänsliga arter i minst 95 % av länets 
försurningskänsliga sjöar och i 85 % av sträcka i 
försurningskänsliga rinnande vatten. 
 
År 2020 har skogsmarken så god buffringsförmåga 
att fornlämningar i jorden inte skadas av försurat 
regnvatten.  
 
År 2010 ska trenden mot ökad försurning av marken 
vara bruten i områden som försurats av människan 
och en återhämtning ska ha påbörjats.  
 
Lokala delmål 
Utsläppen i Flens kommun av försurande ämnen 
(svavel och kväveoxider) till mark och vatten skall 
minska. 
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 7.7.5  Försurade sjöar i Flens kommun 
Avsnitt 7.6    Kommunen har pekat ut försurade och 

försurningskänsliga sjöar samt   
                      försurningskänsliga områden – Mä-

larmården som  ekologiskt  särskilt 
känsliga områden.   

 
Planens intentioner för att minska försurade utsläpp: 
Avsnitt 9.1    Luftföroreningar (utsläpp av svavel- 

och kväveoxider från främst förbrän-
ning för energiändamål och transpor-
ter) 
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I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Bara 
naturlig försurning”: 
- Framtagande av vattenplan 
- Fortsätta kalkning av försurade sjöar 
- Energiplan  
- Delta i samarbetsprojekt som rör kollektivtrafik 
- Delta i samarbetsprojekt som rör övergripande 

miljöarbete 
 
Planen ger förutsättningar att minska utsläppen av 
svavel- och kväveoxider, genom att bland annat 
verka för en bebyggelsestruktur som ökar förutsätt-
ningarna fjärr- och närvärmelösningar, god kollektiv-
trafikförsörjning samt utbyggnad av gång- och cy-
kelvägnätet, som ska minska bilberoendet. De forn-
lämningar som är mest utsatta är de som befinner 
sig kring Mälarmården. 
 
Utsläppen till luft och nedfallet av försurande ämnen 
fortsätter att minska, men inte tillräckligt. Utsläpp av 
kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och 
till att marknära ozon bildas. Merparten av kväveox-
idutsläppen härrör från trafiken, främst person- och 
lastbilar. Utsläpp av svaveldioxid i de europeiska 
länderna är den främsta orsaken till gångna decen-
niers försurning av mark och vatten i Sverige. Ut-
släppen uppkommer till största delen genom för-
bränning av svavelhaltiga bränslen såsom kol och 
eldningsolja. 

12.5 Giftfri miljö 
 
Miljön ska vara fri från ämnen som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota männi-
skors hälsa eller den biologiska mångfalden. Målet 

innebär att halterna av ämnen som förekommer 
naturligt i miljön är nära bakgrundshalterna samt att 
halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära 
noll.  
 
Regionala miljömål 
Förorenade områden är undersökta och vid behov 
åtgärdade. 
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 7.6  Kommunen har pekat ut förorenade 

områden som ekologiskt särskilt käns-
liga områden 

 
Planens intentioner för att minska risken för negativ 
påverkan på hälsa och miljö 
Avsnitt 9.3 Förorenade områden 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Giftfri 
miljö”: 
- Lokala miljömål för Giftfri miljö 
- Undersöka förorenade områden i kommunen 
 
I kommunen finns runt 260 misstänkt förorenade 
objekt, varav elva förorenade objekt är inventerade 
och riskklassade. Bruket i Hälleforsnäs är hittills det 
enda område som sanerats från markföroreningar. 
De övriga inventerade objekten befinner sig i risk-
klass 2-3, som innebär stora till måttliga risker. Ben-
sinstationerna är inte riskklassade, men undersök-
ningar har genomförts som underlag om sanering 
ska genomföras eller inte. De förorenade objekten 
ligger i huvudsak längs med de stora vägstråken 
och i och kring tätorterna i kommunen. Förorenade 

områden är ett hot mot människors hälsa och miljön. 
Saneringar av dessa områden är angelägna för att 
undvika läckage av miljögifter. I första hand ska den 
som förorenat marken stå för saneringskostnaden, 
men där områden förorenats före 1969 eller där det 
inte går att hitta någon ansvarig kan kommuner 
statligt bidrag till sanering. MIFO3-klassningen som 
är genomförd är ett viktigt steg för att prioritera de 
mest angelägna saneringsobjekten i kommunen, det 
vill säga de områden som tillhör riskklasserna 1 och 
2 av totalt fyra klasser. 
 
För länet görs bedömningen att det regionala del-
målet för antal sanerade objekt (två till tre stycken) 
har nåtts fullt ut. Länet har förhållandevis många 
områden med förorenad mark på grund av sin indu-
strihistoria. Historiskt sätt har det funnits en omfat-
tande och decentraliserad småindustri i länet som 
hanterat miljöfarliga ämnen. De viktigaste industri-
branscherna är metall-, trä-, plast-, livsmedel- samt 
grafisk industri. 

12.6 Säker strålmiljö 
 
Människors hälsa och den biologsiska mångfalden 
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den 
yttre miljön. Målet innebär bland annat att stråldoser 
begränsas så långt det är rimligt möjligt. Den högsta 
sammanlagda årliga effektiva stråldosen som indivi-
der ur allmänheten får utsättas för från verksamhe-
ter med strålning överstiger inte 1 millisievert (mSv) 
per person under ett år. Riskerna med elektromag-
netiska fält kartläggs så långt som möjligt och nöd-
vändiga åtgärder vidtas i takt med att eventuella 
risker identifieras. 
                                                 
3 Metodik för Inventering av Förorenade Områden 
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Regionala mål 
Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuer-
ligt kartläggas och nödvändiga åtgärder ska vidtas i 
takt med att sådana eventuella risker identifieras. 
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 2.1.5 Större kraftledningar  
Avsnitt 2.1.13 Mastfri zon 
Avsnitt 7.7.8 Allmänt om grundvattnets kvalitet 

med avseende på radon 
 
Planens intentioner för att minska risken för skadliga 
stråldoser: 
Avsnitt 9.4       Markradon 
Avsnitt 9.5       Elektromagnetiska fält 
 
I kapitel11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Säker 
strålmiljö”: 
- Ta fram lokala miljömål för Säker strålmiljö 
- Riskanalys 
- Energiplan  

 
Planens bidrag i strävan mot en säker strålmiljö 
inom kommunen består främst av utpekandet av en 
mastfri zon samt en redovisning av högriskområden 
för markradon, som kan vara olämpliga att lokalisera 
bostäder mm på. Helhetsbilden över strålmiljön i 
samhället och den yttre miljön behöver utvecklas, så 
att alla tänkbara verksamheter som kan påverka 
måluppfyllelsen kan följas. Samt att påverkan på 
människor och miljön kan bedömas. 
 

12.7 Ingen övergödning 
 
Målet innebär att halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till en allsidig använd-
ning av mark och vatten.  
 
Regionala mål 
Till år 2010 ska de vattenburna utsläppen av fosfor-
föreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vat-
tendrag och kustvatten ha minskat med 15 % jäm-
fört med 1995 års nivå.  
 
Regionala delmål 
Sjöar och vattendrag med tillståndsklass4 1 och 2 
ska inte försämras mellan 1995 och 2010. Övriga 
sjöar och vattendrag ska högst ha tillståndsklass 3. 
 
Tillståndsklassen för kväve/fosforkvoten är högst 
klass 2 för sjöar som är vattentäkter och reservvat-
tentäkter. 
 
Lokala delmål 
Kommunala reningsverk 
Efterbehandling i form av anlagda våtmarker ska 
finnas vid samtliga kommunala reningsverk, för att 
uppnå en kvävereduktion på 50 %. 
 
Enskilda avloppsanläggningar 
Alla nyanlagda enskilda avlopp ska klara 90 % fos-
forrening och 50 % kväverening. Senast 2025 ska 

                                                 
4 Mätt som tillståndsklass för kväve och fosfor i 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljö-
kvalitet. 

samtliga enskilda avlopp klara 90 % fosforrening 
och 50 % kväverening. 
 
Samtliga enskilda avlopp i kommunen ska invente-
ras och eventuella brister ska avhjälpas.  
 
Alla stora enskilda avloppsanläggningar klara 90 % 
fosforrening och 50 % kväverening. 
 
Sjöar och vattendrag i kommunen ska klara klass 3 
vad gäller fosfor- och kvävehalter5.  
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 7.6 Kommunen har pekat ut övergödda 

sjöar som ekologiskt särskilt känsli-
ga områden 

Avsnitt 7.7.6 Övergödda sjöar i kommunen 
 
Planens intentioner att minska utsläppen av kväve 
och fosfor: 
Avsnitt 3.2 Rekommendationer för landsbygden 

med avseende på avlopp 
Avsnitt 3.3        Fritidshusområden – med avseende 

på avlopp 
Avsnitt 5.2        Avloppshantering 
Avsnitt 7.7.11  Ställningstagande och rekommenda-

tioner med avseende på minskade 
kväve- och fosforutsläpp 

 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Ingen 
övergödning”: 

                                                 
5 Klass 1 innebär låga halter och klass 5 extremt 
höga halter av kväve respektive fosfor. 
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-  Vattenplan 
-  Möjlighet att anlägga våtmarker vid de kommu-

nala reningsverken 
-  Förbättringar i Flens avloppsreningsverk 
- Slutföra inventeringen av enskilda avlopp 
- Delta i samarbetsprojekt som rör vattenfrågor 
 
Av provtagningen från 1999 av 152 sjöar i kommu-
nen framgår att 25 procent av dessa sjöar ligger i 
tillståndsklass 4-5 för fosforkvoter och ca 10 procent 
av sjöarna befinner sig i tillståndsklass 4-5 för kvä-
vekvoter.  Åtta procent av sjöarna ligger i tillstånds-
klass 4-5 vad gäller både fosfor/kvävekvoter.    I 
dagsläget klarar endast ytvattentäkterna Dunkern 
och Kvarnsjön tillståndsklass 2 för fos-
for/kvävekvoten.  
 
Utsläpp av näringsämnen till luft och vatten fortsät-
ter att minska. Beroende på storskaliga naturliga 
flöden av kväve och fosfor samt den långa åter-
hämtningstiden minskar inte effekterna av övergöd-
ningen i miljön lika tydligt, vilket innebär att angivna 
miljötillstånd blir svåra att nå.  

12.8  Levande sjöar och vattendrag 
 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt 
som förutsättningar för friluftslivet värnas. Målet 
innebär att den biologiska mångfalden inte får hotas 
genom övergödning, föroreningar eller introduktion 
av främmande eller genmodifierade organismer. De 
stora värden för natur- och kulturupplevelser och 
rekreation som sjöar, stränder och vattendrag inne-

bär ska värnas så långt som möjligt. Fiskar och 
andra arter som lever i eller direkt beroende av sjöar 
och vattendrag ska kunna fortleva i livskraftiga be-
stånd.  
 
Regionala mål 
Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med 
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha 
upprättats för alla allmänna och större enskilda 
ytvattentäkter.6 
 
Senast år 2009 ska det finnas åtgärdsprogram enligt 
EG:s ramdirektiv för vatten som anger hur ”god 
ytvattenstatus” ska uppnås.  
 
 
Regionala delmål 
Ett representativt urval av särskilt värdefulla natur- 
och kulturmiljöer är år 2010 skyddade och vårdas till 
nytta för turism och friluftsliv, som dock bedrivs på 
sådant sätt att det inte orsakar slitage eller annan 
skada.  
 
Sjöar, stränder och vattendrag med stora naturvär-
den och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv 
värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt.  
 
Lokala delmål 
Alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter i 
kommunen ska skyddas i syfte att trygga dricksvat-
tenförsörjningen.  
 

                                                 
6 Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nytt-
jas för vattenförsörjning till mer än 50 personer 
eller distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genom-
snitt.  

De kommunala badplatsernas vatten ska ha sådan 
kvalitet att EU:s badvattennormer uppfylls. 
 
Öka kunskapen om livsbetingelserna i våra sjöar 
och vattendrag.  
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 2.2    Vattenanvändning 
Avsnitt 5.1    Vattenförsörjning 
Avsnitt 7.3.   Friluftsliv och rekreation 
Avsnitt 7.7    Vatten (Sjöar och vattendrag, vattendi-

rektivet samt övergödda och försurade 
sjöar) 

 
Skydd 
Avsnitt 2.3.4 Gällande naturvårdsförordnanden 
Avsnitt 2.3.5 Skyddsområde för vattentäkt 
Avsnitt 7.1.2 Strandskydd   
Avsnitt 7.2 Värdefulla kulturmiljöer (i anslutning till 

sjöar) 
Avsnitt 8.1 Riksintresse med bevarandesyfte som 

omfattar sjöar är R6, R9 och R14 
Avsnitt 8.1.3 Friluftsliv av riksintresse i anslutning till 

sjöar är R27 och R28 
Avsnitt 8.4.1 Natura 2000-områden i Flens kommun 

som omfattar sjöar är N1 och N10 
Avsnitt 8.3  Konflikter mellan riksintressen 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Levande 
sjöar och vattendrag”: 
-     Vattenplan 
-     Utvärdering av Båvenplanen 
- Förbättring av råvattenintaget i Båven till Flens 

vattenverk 
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- Reservvattentäkt 
- Fortsatt arbete med att minska mängden ovid-

kommande vatten till reningsverken 
- Delta i samarbetsprojekt som rör vattenfrågor  
 
Dricksvattenförsörjningen i kommunen kommer inte 
att kunna säkras om inte skyddsområden för ytvat-
tentäkter samt reservvattentäkt kommer till stånd.  
 
Möjligheten att uppnå detta miljökvalitetsmål är 
också beroende av insatserna för att nå ”Ingen 
övergödning” och ”Bara naturlig försurning”. De är 
även av betydelse att de areella näringarnas ambi-
tioner om hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena 
efterlevs och att strandmiljöernas värde för biologisk 
mångfald och friluftsliv värnas. En förutsättning för 
att uppnå miljökvalitetsmålet är att arbetet för att 
långsiktigt skydda områden med höga sötvattens-
anknutna naturvärden ökar. Kunskapen om natur- 
och kulturvärden i och längs våra sjöar och vatten-
drag är överlag bristfällig. Det krävs fortsatta inven-
teringar för att få kunskap om fler värdefulla områ-
den behöver skyddas.  

  
12.9 Grundvatten av god kvalitet 
 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvat-
tenförsörjning samt bidra med en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag. Målet innebär 
att grundvattnets kvalitet inte ska påverkas negativt 
av mänskliga aktiviteter, att livsmiljön i vattenmiljöer 
där grundvattnet läcker ut är god och att grundvat-
tennivåsänkning till följd av mänsklig påverkan inte 
får äventyra grundvattnets tillgång och kvalitet. 
 
 
 

Regionala mål 
Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av 
mänskliga aktiviteter som markanvändning, uttag av 
naturgrus, tillförsel av föroreningar med mera. 
 
Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker 
inte grundvattennivån så att tillgång och kvalitet 
äventyras. 
 
Grundvattnet har så låga halter av föroreningar 
orsakade av mänsklig verksamhet att dess kvalitet 
uppfyller kraven för god dricksvattenkvalitet enligt 
gällande svenska normer för dricksvatten och kra-
ven på ”God ytvattenstatus” enligt EG:s ramdirektiv 
för vatten (2000/60/EG). 
 
Regionala delmål 
Grundvattenförande geologiska formationer av vikt 
för nuvarande och framtida vattenförsörjning ska 
senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploa-
tering som begränsar användningen av vatten.  
 
Senast år 2010 ska användningen av mark och 
vatten inte medföra sådana ändringar av grundvat-
tennivån som ger negativa konsekvenser för vatten-
försörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem.  
 
Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som 
används för uttag av vatten som är avsedd att an-
vändas som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 
per dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 per-
soner per år uppfylla gällande svenska normer för 
dricksvatten av god kvalitet med avseende på för-
oreningar orsakade av mänsklig verksamhet.  
 
 

Lokala delmål 
Grundvattenförande geologiska formationer av vikt 
för nuvarande och framtida vattenförsörjning ska ha 
ett långsiktigt skydd mot exploatering som begrän-
sar användningen av vattnet.  
 
Användningen av mark och vatten ska inte medföra 
sådana ändringar av grundvattennivåer som ger 
negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur och växtlivet i ett avgrän-
sat ekosystem.  
 
Vattenförekomster som används för uttag av vatten, 
som är avsett att användas som dricksvatten och 
som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller 
betjänar mer än 50 personer per år, ska uppfylla 
gällande svenska normer för dricksvatten av god 
kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av 
mänsklig verksamhet.    
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 5.1 Vattenförsörjning (Totalt finns 15 

grundvattentäkter i kommunen) 
Avsnitt 7.7.4  Vattendirektivet 
Avsnitt 7.7.9 Vatten som energikälla (bergvärme) 
 
Grundvattnets kvantitet: 
Avsnitt 7.7.7 Grundvatten 
Avsnitt 7.8 Grus och berg  
Avsnitt.5.2  Avloppshantering (dagvatten) 
 
Grundvattnets kvalitet: 
Avsnitt 7.7.8 Allmänt om grundvattnets kvalitet  
Avsnitt 9.3 Förorenade områden 
Avsnitt 9.9 Transporter med farligt gods  
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Avsnitt.5.2     Avloppshantering (enskilda avlopp och 
dagvatten) 

 
Skydd: 
Avsnitt 7.7.3 Skyddade vatten: Sju grundvattentäk-

ter i kommunen har fastlagda skydds- 
                 områden med skyddsföreskrifter 
 
Planens intentioner för att säkra grundvattnets kvan-
titet och kvalitet:: 
Avsnitt 7.7.11 Ställningstagande och rekommen-

dationer (grundvatten) 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Grund-
vatten av god kvalitet”: 
- Inventering av geologiska formationer med 

betydelse för dricksvattenförsörjningen 
- Slutföra inventeringen av enskilda avlopp 
- Delta i samarbetsprojekt som för övergripande 

miljöplanering och vattenfrågor 
 
Om ytterligare åtgärder vidtas bedöms målet i hu-
vudsak kunna nås inom en generation. Påverkan 
från av jordbruk, förorenade områden och försurning 
kommer dock sannolikt att finnas kvar i grundvattnet 
under en lång tid framöver. Information vad gäller 
grundvattenkvalitet, riskobjekt och vattenbehov 
behöver läggas till i syfte att identifiera enskilda 
förekomster som är i behov av utökat skydd ur vat-
tenförsörjningssynpunkt.  
 
Alla allmänna vattentäkter och övriga större vatten-
täkter bör ha vattenskyddsområde. Vattenskydds-
områden ger ett bra skydd mot förorening från sta-
tionära verksamheter och markanvändning men 

fungerar sämre när det gäller akuta föroreningsut-
släpp. Riskinventeringar bör därför utföras och be-
redskapsplaner upprättas. Det är viktigt att arbetet 
med att inrätta vattenskyddsområden och att se 
över gamla skyddsområden intensifieras. 

12.10 Myllrande våtmarker 
 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. Målet innebär 
bland annat att i hela landet finns våtmarker av 
varierande slag, med bevarad biologisk mångfald 
och bevarade kulturhistoriska värden. Hotade arter 
har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina 
naturliga utbredningsområden så att långsiktigt 
livskraftiga populationer säkras. Våtmarker skyddas 
så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyg-
gen och annan exploatering. Våtmarkernas värde 
för friluftsliv värnas. 
 
Regionala mål 
Den sörmländska våtmarksarealen ska, räknat från 
år 2003, ha ökat med 500 ha till år 2010. 
 
Populationer av nationellt och regionalt rödlistade 
arter i sörmländska våtmarker ska, beräknat från år 
2003, öka eller hållas kvar på nuvarande nivå.  
 
Regionala delmål 
I länets odlingsbygder ska minst 75 våtmarker med 
en sammanlagd areal ej understigande 300 ha 
nyskapas eller restaureras fram till 2010.  
 
I länets skogsmarker ska minst 25 våtmarker restau-
reras fram till 2010. 
 

I länet ska minst 30 småvatten (dammar) utanför 
tomtmark nyskapas eller restaureras fram till 2010. 
 
Skogsbilvägar ska inte byggas över våtmarker med 
höga natur- eller kulturvärden eller så att dessa 
våtmarker påverkas negativt på annat sätt.  
 
Ett program för uppföljning av våtmarkstyper av 
särskild betydelse för biologisk mångfald ska vara i 
drift senast 2006.  
 
Samtliga våtmarker i den nationella myrskyddspla-
nen ska senast 2010 ha ett långsiktigt skydd. 
 
Ytterligare igenväxning av näringsrika slättsjöar och 
fågelvikar förhindras pga. mänsklig påverkan. 
 
Hävdade strandängar ska fram till 2010 ej ha mins-
kat i antal eller areal. 
 
Arealen hävdad våtmark ska ha ökat fram till 2010. 
 
Fram till 2010 ska alla våtmarker med klass 1 i den 
nationella våtmarksinventeringen ha besiktigats i fält 
och hotbilden vara bedömd.  
 
Lokala delmål 
Det nationella målet om anläggning och återska-
pande av våtmarker innebär at den Sörmländska 
våtmarksarealen räknat från år 2003, ska öka med 
500 ha till år 2010. För Flens del innebär målet att 
andelen våtmark ska öka jämfört med andelen år 
2003.  
 
Populationer av nationella och regionala rödlistade 
arter i Flens kommuns våtmarker ska skyddas. 
 



 106

Översiktsplanen 
Allmänt:: 
Avsnitt 7.1.3 Inventeringar av våtmarker  
Avsnitt 7.7.2 Våtmarker 
 
Skydd: 
Avsnitt 7.6 Kommunen har pekat ut våtmarker i 

klass1-2 som ekologiskt särskilt 
känsliga områden.   

Avsnitt 8.1      Våtmarker som är av riksintresse för 
naturvård R1 och R4 

Planens intentioner i syfte att säkra våtmarkernas 
areal och funktion: 
Avsnitt 7.7.11 Ställningstagande och rekommen-

dationer som rör våtmarker 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Grund-
vatten av god kvalitet”: 
- Våtmarksinventering 
- Delta i samarbetsprojekt som rör vatten och 

övergripande miljöplanering 
 
Miljökvalitetsmålet kan nås om ökad hänsyn tas till 
att värna och återställa våtmarker i vardagslandska-
pet. Åtgärdsarbetet inom ramdirektivet för vatten bör 
innebära ett ökat fokus på våtmarkernas funktioner. 
Ett hållbart nyttjande av våtmarkerna kräver att alla i 
samhället tar ansvar. De två delmål som främst rör 
jord- och skogsbruket kommer inte att nås i tid. Fler 
våtmarker behöver skyddas som naturreservat. De 
tillgängliga resurserna för områdesskydd är begrän-
sade vilket gör att målen kan vara svåra att nå till 
2010. Länsstyrelserna ansvarar för bildandet av 
naturreservat - men även kommunerna har den 
möjligheten. 

12.11 Levande skogar 
 
Skogen och skogsmarkens värde för biologisk 
mångfald ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. Målet innebär bland annat att 
skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga be-
varas. Skogsekosystemets naturliga funktioner och 
processer upprätthålls. Skogarnas naturliga hydro-
logi värnas. Skötselkrävande skogar med höga 
natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena 
bevaras och förstärks.  Skogar med hög grad av 
olikåldrighet och stor variation i trädslagssamman-
sättning värnas. Kulturminnen och kulturmiljöer 
värnas.  Skogens betydelse för naturupplevelser 
och friluftsliv tas till vara så att den bidrar till god 
folkhälsa. Hotade arter och naturtyper skyddas.  
Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturli-
ga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade 
arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom 
sina naturliga utbredningsområden så att livskraftiga 
populationer säkras. 
 
Regionala delmål 
Skogsmark som ska undantas från skogsproduktion: 
Målet är att ytterligare 21 400 ha produktiv skogs-
mark ska undantas från skogsproduktion till år 2010. 
Av den arealen skyddas 6 450 ha som naturreser-
vat, 850 ha som biotopskydd, 1 300 ha som natur-
vårdsavtal och 12 800 ha förutsätts skyddas genom 
frivilliga insatser från skogsägarnas sida.   
 
Skogsmarken ska brukas så att fornlämningar inte 
skadas och så att skador på övriga kända värdefulla 
kulturlämningar är försumbara senast 2010. 
Skogens betydelse för natur- och kulturupplevelsen 
och friluftsliv ska tas tillvara.  

Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 2.1.11 Markerade leder som berör skogs-

områden i kommunen 
Avsnitt 2.1.1 Landsbygdsområden med oföränd-

rad markanvändning 
Avsnitt 7.1.3     Naturinventeringar (Nyckelbiotoper, 

ädellövskog och sumpskog) 
Avsnitt 7.1.4     Naturvårdsprogram  
Avsnitt 7.2        Kulturmiljöer av regionalt intresse i 

jord- och skogsbruksbygder 
Avsnitt 7.5  Jord- och skogsbruk 
 
Skydd: 
Avsnitt 2.1.12 Stora opåverkade områden (berör 

skogsområden) 
Avsnitt 2.3.5 Gällande naturvårdsförordnanden 

(skogar till skydd för djur- och växtli-
vet) 

Avsnitt 7.6        Kommunen har pekat ut de värdeful-
laste bestånden av ädellövskog 
(klass 1-2) och naturskogsbestånd i 
Åtorpskogen och Jaktstuguskogen 
som ekologiskt särskilt känsliga om-
råden.    

Avsnitt 8.1        Riksintressen med bevarande syfte 
som rör värdefull skog (R13) 

Avsnitt 8.1.3     Riksintresse för friluftsliv som rör 
skogsområden (R27 och R28) 

Avsnitt 8.4.1     Natura 2000-områden som rör 
skogsområden: N3, N5, N6, N7, N8, 
N9, N12, N13, N14, N15, N16, N18. 

 
Planens intentioner i syfte att säkra skogens skif-
tande funktioner: 
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Avsnitt 3.1       Tätorter (ställningstaganden som rör 
tätortsnära rekreationsområden för 
samtliga  tätorter) 

Avsnitt 3.2       Landsbygden (ej hindra ett rationellt 
jord- och skogsbruk) 

Avsnitt 4.6    Skogens funktion för turism och be-
söksnäring 

Avsnitt 7.5.3    Skogsbruket samt rekommendationer 
Avsnitt 7.3       Friluftsliv och rekreation 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Levande 
skogar”: 
-     Kulturmiljöprogram  
- Lokala miljömål för Levande skogar 
- Delta i samarbetsprojekt som rör turism och 

besöksnäring 
 
Att nå målet Levande skogar kommer att ta tid. 
Formellt skydd, frivilliga avsättningar och en hög 
nivå på hänsyn och anpassningar i skogsbruket är 
viktiga delar för ett hållbart skogsbruk. Skogsstyrel-
sen har antagit ett nationellt långsiktigt förhållnings-
sätt, uttryckt som 80-10-10. Det innebär dels en 
strävan mot en skoglig markanvändning där 10 
procent av skogen genom olika former av formellt 
skydd är undantagen från skogsbruk och frivilliga 
avsättningar, dels att ytterligare ca 10 procent bru-
kas med så kallad ”förstärkt hänsyn”, exempelvis 
genom att undvika kalhyggesbruk. 

12.12 Ett rikt jordbrukslandskap 
 
Målet innebär att odlingslandskapets och jord-
bruksmarkens värde för bilogisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden 
bevaras och stärks. Det innebär bland annat att 
åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, 
bra markstruktur och mullhalt samt så låg förore-
ningshalt att ekosystemens funktioner och männi-
skors hälsa inte hotas. Odlingslandskapet brukas på 
ett sådant sätt att negativa miljöeffekter minskas och 
den biologiska mångfalden gynnas. Delmålen hand-
lar bland annat om bevarande och ökning av ängs- 
och betesmarker samt förekomst av småbiotoper i 
odlingslandskap och slättbyggd. 
 
Regionala mål 
Senast 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker 
bevaras och skötas på ett sätt som bevarar dess 
värden. Arealen hävdad ängsmark ska utökas med 
minst 5 000 ha (i landet) och arealen hävdad be-
tesmark av de mest hotade typerna ska utökas med 
minst 13 000 ha (i landet) till år 2010. 
 
Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska be-
varas i minst dagens omfattning. Senast till år 2005 
ska en strategi finnas för hur mängden småbiotoper 
i slättbygden ska kunna öka.  
 
Mängden kulturbärande landskapselement som 
vårdas ska öka till år 2010 med 70 %. 
 
Regionala delmål 
År 2010 ska arealen hävdade betesmarker inte ha 
minskat jämfört med år 2000 och alla naturbetes-
marker som pekas ut i den kommande ängs- och 
betesmarksinventeringen ska vara väl hävdade och 
skötas på ett ändamålsenligt sätt för att bevara 
befintliga natur- och miljövärden. Arealen skogsbe-
ten ska utökas med 100 % eller minst 300 ha.  
 

År 2010 ska arealen välhävdade slåtterängar och 
ängsmarker som sköts på ett ändamålsenligt sätt för 
att bevara befintliga natur- och miljövärden ha ökat 
med minst 100 % eller med 250 ha jämfört med år 
2000, dessutom ska arealen hackslåttermark ha 
ökat med 100 %. 
 
År 2010 ska mängden kulturbärande landskapsele-
ment inte ha minskat och andelen kulturbärande 
landskapselement som vårdas ska ha ökat med 70 
% jämfört med år 2000. 
 
Antalet betesdjur ska öka jämfört med år 2000 och 
vara tillräckligt stort för att det regionala målet om 
hävdad betesmark ska nås.  
 
År 2010 ska odlingslandskapets grova träd vara 
bevarade. Exempelvis ekar med en brösthöjdsdia-
meter större än 100 cm och övriga träd med en 
diameter större än 70 cm.  
 
Livsmedelsproduktionen i länet ska bedrivas på ett 
hållbart, säkert och etiskt sätt. Till år 2010 ska 50 % 
av åkerarealen odlas med produktionsmetoder som 
står under någon form av miljökontroll eller miljöcer-
tifiering. 
 
År 2010 ska kadmiumhalten i åkermark inte ha ökat 
jämfört med 1996 års nivåer.  
 
Översiktsplanen 
Allmänt: 
Avsnitt 2.1.14Landsbygdsområden med oförändrad 

markanvändning 
Avsnitt 7.1.3 Naturinventeringar av ängs- och hag-

marker 
Avsnitt 7.1.4  Naturvårdsprogram 
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Avsnitt 7.2.4  Värdefulla kulturmiljöer i odlingsland-
skapet, se tabell sidan 42.  

Avsnitt 7.4  Stora opåverkade områden (rör bl.a. 
jordbruksområden) 

Avsnitt 7.5 Jord- och skogsbruk 
 
Skydd: 
Avsnitt 7.6 Ängs- och hagmarker är i planen utpe-

kad som ekologiskt särskilt känsliga 
områden 

Avsnitt 8.1 Riksintressen med bevarande syfte 
som är av intresse för odlingslandska-
pet: R10, R11, R12, R13. 

Avsnitt 8.1.2 Riksintressen för kulturmiljövården i 
odlingslandskapet: R15, R17, R18, 
R20, R21, R22, R23, R24 

Avsnitt 8.4.1 Natura 2000-områden i odlingsland-
skapet: N2, N4, N11, N17 

 
Planens intentioner att verka för ett rikt odlingsland-
skap 
Avsnitt 3.2 Landsbygden 
Avsnitt 7.5.2 Stora natur- och kulturvärden i jord-

brukslandskapet är hotade samt re-
kommendationer 

 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”: 
-  Lokala miljömål för Ett rikt odlingslandskap 
-  Utvärdering av Båvenplanen 
 
Ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för att 
klara miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap i 
länet. Jordbrukspolitiken och strukturomvandlingen 
har stor inverkan på odlingens omfattning och inrikt-

ning på längre sikt, men på kort sikt påverkas även 
åkermarkens användning av vädret. Möjligheten att 
bevara den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena påverkas av att jordbruksmark (åkermark, 
betesmark och slåtteräng) läggs ned. Störst inver-
kan på mångfalden har dock betesdriften.  
 
Under 2007 införs det nya miljö- och landsbygds-
programmet. Skötseln av betesmarkerna kommer 
att påverkas, men det är svårt att i nuläget avgöra 
effekterna. Restaurering av värdefulla marker som 
börjat växa igen är en viktig åtgärd för att långsiktigt 
bevara värdena i våra betesmarker.  

12.13 God bebyggd miljö 
 
Målet innebär att städer, tätorter och annan be-
byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmil-
jö samt medverka till en god regional och global 
miljö. I målet finns frågor som rör frågor kring ener-
gieffektivisering och förnyelsebar energi. För att 
uppnå målet föreslår regeringen bland annat att 
program ska tas fram för hur energianvändningen 
ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser ska 
tas till vara, samt hur utbyggnad av produktionsan-
läggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft ska främjas. Regeringen anser att energi-
användningen i byggnader bör minska samt att 
användningen av fossil energi i bostäder och lokaler 
ska minska kontinuerligt och på sikt ska förnybar 
energi svara för den huvudsakliga energitillförseln.  
 
Regionalt delmål 1 - Planeringsunderlag 
Fysisk planering och samhällsbyggande i Sörmland 
ska senast år 2010 grundas på program och strate-
gier för: 

Att en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utveck-
las så att vara tätorter består av ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur. 
 
En effektiv och lättillgänglig kollektivtrafik så att 
resor sker med kollektiva färdmedel såväl i tätorter-
na som inom och utom länet. 
 
Att möjliggöra en säker och trygg miljö i våra tätorter 
för ökat cyklande och gående. 
 
Bevarande och brukande av den befintliga bebyg-
gelsens karaktär och estetiska värden. 
 
Att bevara och utveckla tätorternas värdefulla grön- 
och vattenområden och de tätortsnära rekreations-
områdena och inte öka andelen hårdgjord yta per 
invånare. 
 
Att stora opåverkade områden bevaras och upp-
märksammas som en tillgång för länet. 
 
Att effektivisera energianvändningen och öka an-
vändningen av förnybara energiresurser. 
 
Hur riskerna i samhället kan minska genom före-
byggande åtgärder.  
 
Översiktsplanen  
Allmänt: 
Avsnitt 1.1.4 Översiktsplanens roll i strävan mot en 

hållbar utveckling 
Avsnitt 1.6 Folkhälsa 
Avsnitt 1.7 Hållbar utveckling 
Avsnitt 4.5 Från funktionsindelning mot integre-

ring i den fysiska planeringen 
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Planens intentioner att medverka till en god be-
byggd miljö för kommunens invånare: 
Avsnitt 3.1 Tätorter 
Avsnitt 3.2     Landsbygd 
Avsnitt 4.7 Översiktsplanens ställningstagande 

rörande näringsliv och verksamheter  
Avsnitt 5.4  Uppvärmning 
Avsnitt 6.2 Infrastrukturens betydelse för kommu-

nen 
Avsnitt 6.4 Kommunens önskemål om framtida 

förbättringar 
Avsnitt 7.3.2 Tätortsnära mark för rekreation och 

friluftsliv 
Avsnitt 7.4    Stora opåverkade områden 
Avsnitt 7.12   Trygghet och säkerhet  
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på miljökvalitetsmålet ”En god 
bebyggd miljö”: 
- Fördjupningar av översiktsplanen 
- Program för förtätning och försköning av de 

centrala delarna av Flen. 
- Bostadspolitiskt program 
- Lokala miljömål för God bebyggd miljö 
- Riskanalys 
- Energiplan 
- Krisledningsplan och handlingsplan för skydd 

mot olyckor 
- Tillgänglighetsplan 
- Trafikplanens åtgärdslista 
- Grön- och blåstrukturplan för kommunens tätor-

ter? 
- Förbättra samarbetet med byggföretag, bo-

stadsförvaltare m fl. med syfte att öka bostads-
byggandet 

- Delta i samarbetsprojekt som rör kollektivtrafik 

Regionalt delmål 2 – Kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse    
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen samt 
platser och landskap med särskilda värden i Söder-
manland ska senast år 2010 vara identifierade och 
ett program finnas för skydd av dessa värden. Sam-
tidigt ska minst 25 procent av den värdefulla bebyg-
gelsen vara långsiktigt skyddad. Målet bryts ned 
genom att: 
 
Senast år 2010 ska det finnas aktuella kulturmiljö-
program på kommunal och regional nivå. 
 
Samtliga nya och ändrade översiktsplaner och de-
taljplaner ska omfatta skydd av kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader och miljöer. 
 
Samtliga nya och ändrade översiktsplaner och de-
taljplaner ska omfatta skydd av kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader och miljöer. 
 
Senast år 2010 ska samtliga kommuner i länet upp-
rätta områdesbestämmelser så att i kulturmiljöpro-
grammen utpekade byggnader och bebyggelsemil-
jöer får ett adekvat skydd exteriört och interiört.  
 
Samtliga länets kommuner ska ha tillgång till antik-
varisk kompetens senast år 2007. 
 
Översiktsplanen  
Allmänt: 
Avsnitt 1.3 Kort beskrivning av kommunen med 

avseende på byggnader 
Avsnitt 2.3.8  Kulturmiljölagen 
 
 
 

Skydd: 
Avsnitt 7.2  Kulturmiljöer av riksintresse samt 

kulturmiljöer av regionalt intresse 
 
Planens intentioner att medverka till bevarandet av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader: 
Avsnitt 3.1  Tätorter – att bevara värdefulla bygg-

nader och kulturmiljöer 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan  
och som har bäring på miljökvalitetsmålet kulturhi-
storiskt värdefull bebyggelse 
- Kulturmiljöprogram 
- Inventering av kulturhistoriskt intressant bebyg-

gelse i Flens stad 
 

Regionalt delmål 3 – Buller 
Antalet sörmlänningar som utsätts för trafikbul-
lerstörningar överstigande de riktvärden som riks-
dagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha 
minskat med 5 % till år 2010 med år 1998. 
 
Områden som upplevs som tysta kartläggs och lyfts 
fram som en tillgång för länet, senast år 2010. 
 
Lägre andel av tillfrågade sörmlänningar utsätts för 
bullerstörningar i bostaden eller på arbetsplatsen 
jämfört med år 2000. 
 
Översiktsplanen – Buller: 
Allmänt: 
Avsnitt 2.1.7  Skjutbanor 
Avsnitt 7.4   Stora opåverkade områden 
 
Planens intentioner för att begränsa omfattning av 
människor som utsätts av skadliga nivåer av buller 
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Avsnitt 9.2  Buller 
Avsnitt 9.6   Djuranläggningar 
Avsnitt 9.10  Miljöfarlig verksamhet 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på buller: 
-  Fördjupningar av översiktsplan 
 
Dagens samhällsutveckling innebär att vi inte kom-
mer att kunna uppnå ett samhällsbuller som över-
ensstämmer med en hälsosam miljö i hela landet, 
om inte avsevärda insatser görs.  
 
Regionalt delmål 4 – Uttag av naturgrus 
Uttagen av naturgrus ska år 2010 huvudsakligen 
ske för betongproduktion och vattenrening. 
 
Senast till år 2006 ska användningen av naturgrus 
och restprodukter i länet vara kartlagd. Det ska 
också finnas en handlingsplan som syftar till att det 
nationella delmålet uppfylls.  
 
Översiktsplanen - Uttag av naturgrus: 
Allmänt: 
Avsnitt 2.1.10   Grustäkter  
 
Planens intentioner i syfte att minska uttaget av 
naturgrus: 
Avsnitt 7.8    Rekommendationer för grus och berg 
 
I kapitel 11 redovisas vilka åtgärder som bör genom-
föras i syfte att förverkliga kommunens översiktsplan 
och som har bäring på uttag av naturgrus: 
- Krossbergsinventering 
 

Det senaste året har naturgrusuttaget minskat men 
både uttag och användning måste minska betydligt 
mer för målet ska nås. Hållningen vid prövning av 
täkter i naturgrusavlagringar är därför mycket re-
striktiv. Industrin har visat att man kan gå över i 
ännu högre grad till bergkrossprodukter. Det är nu 
upp till konsumenterna att efterfråga dessa kvalifice-
rade produkter 
 
Regionalt delmål 5 och 6 – Avfall och deponier 
Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått 
enhetlig standard och uppfyller högt uppställda 
miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om depone-
ring och avfall. 
 
Slam producerat vid kommunala reningsverk ska 
huvudsakligen återföras till jordbruksmark.  
 
Översiktsplanen – Avfall och deponier: 
Allmänt: 
Avsnitt 5.5   Avfall 
 
Kommunen ska samverka med grannkommuner och 
delta i samarbetsprojekt som rör avfallshantering 
samt hålla avfallsplanen aktuell.  
 
Av avfallsplanen framgår att: 
 
Frutorpstippen uppfyller inte de kraven på bottentät-
ning och får därmed inte användas efter den 31 
december 2008. 
 
I dagsläget återförs endast små mängder slam från 
något av de kommunala reningsverken till jord-
bruksmarken. För att slammet från avloppsrenings-
verken utan risker ska kunna användas som jordför-
bättringsmedel inom framförallt jord- eller skogsbru-

ket måste kemikalieanvändningen i samhället mins-
ka. Prover på slammet tas regelbundet. Kommunen 
ska medverka till att öka kretsloppet av näringsäm-
nen och sträva efter att slammet är så pass rent att 
det kan återföras till åkermark utan att skada vare 
sig hälsa eller miljö. 

12.14 Ett rikt växt- och djurliv 
 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida ge-
nerationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer skall värnas. 
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskva-
litet och välfärd. 
 
Den biologiska mångfalden är grunden för allt 
mänskligt liv – den spelar en avgörande roll för 
människors överlevnad och välfärd och är därmed 
en förutsättning för en hållbar utveckling. Biologisk 
mångfald på olika nivåer, från genetisk mångfald till 
populationer, arter, funktionell mångfald och ekosys-
tem, minskar snabbt i dag. De största hoten mot den 
biologiska mångfalden är att ekosystem och arter-
nas livsmiljöer förstörs. I Sverige är det framför allt 
stora förändringar i markanvändningen, särskilt 
nedläggningen av jordbruk med upphört bete och 
igenväxning som följd. Överutnyttjandet av fiskere-
surserna och övergödningen har slagit ut biologisk 
mångfald i haven och hotar de marina ekosystemen. 
Biologisk mångfald är en kollektiv nyttighet, dvs. 
nyttan av biologisk mångfald tillfaller alla människor 
utan att värdet för varje enskild medborgare mins-
kar. 
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Biologisk mångfald är dynamiskt och utvecklas och 
förändras över tiden. Miljökvalitetsmålet skall därför 
inte tolkas som att avsikten är att frysa ett visst 
tillstånd beträffande biologisk mångfald. Inriktningen 
är att bevarande och hållbart nyttjande tillsammans 
skall leda till att den biologiska mångfalden upprätt-
hålls över tiden. Ett hållbart nyttjande skall baseras 
på tillämpning av ekosystemansatsen och försiktig-
hetsprincipen.  
 
Nationella delmål 
Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald 
inom Sverige vara hejdad. 
 
År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i 
landet ha förbättrats så att andelen bedömda arter 
som klassificeras som hotade har minskat med 
minst 30 procent jämfört med år 2000, och utan att 
andelen försvunna arter har ökat. 
 
Senast år 2007 skall det finnas metoder för att följa 
upp att biologisk mångfald och biologiska resurser 
såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. 
Senast år 2010 skall biologisk mångfald och biolo-
giska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på 
ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätt-
hålls på landskapsnivå. 
 
Kommentar 
I dagsläget saknas regionala och lokala mål koppla-
de till ”Ett rikt växt- och djurliv”. Biologiska mång-
faldsaspekter behandlas emellertid i flertalet av de 
andra miljökvalitetsmålen. 
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13. SAMMANFATTNING  AV  MILJÖ-   OCH  KONSEKVENSBEDÖMNING 
 
13.1 Sammanfattning av miljöbe-

dömningen 
 
Miljöbedömningen av Flens kommuns översiktsplan 
motsvarar utvecklingen i scenario 3 ”Tät bebyggel-
seutveckling”. Översiktsplanen jämförs med utveck-
lingsalternativet som motsvarar scenario 2  ”Medel-
tät bebyggelseutveckling” samt ett nollalternativ. 
Nollalternativet motsvarar en gles bebyggelseut-
veckling och är i princip en framskrivning av de 
senaste årens utveckling. ”Medeltät bebyggelseut-
veckling” motsvarar en ”kontrollerad” tillväxt, som 
inte kräver så stora investeringar. I ”Tät bebyggel-
seutveckling” är tillväxten stor och snabb. Samman-
fattningen fokuserar på de miljöaspekter och områ-
den som kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan och därför behöver uppmärksammas i den 
fortsatta planeringen.   
 
Den samlade bedömningen av förslag till översikts-
plan, som motsvarar ”Tät bebyggelseutveckling”, 
och scenariot ”Medeltät bebyggelseutveckling” in-
nebär en mindre miljöpåverkan än nollalternativet, 
förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas om utveck-
lingen på landsbygden blir omfattande och spridd 
under den kommande tjugoårsperioden.  Bedöm-
ningen baseras på att planen ger bättre förutsätt-
ningar för ett minskat trafikarbete, bättre underlag 
för kollektivtrafik och ger tätorterna bättre förutsätt-
ningar för anslutning till fjärr- och närvärmeanlägg-
ningar. Detta ger goda förutsättningar att minska 
utsläppen av koldioxid. Planen ger också bättre 
förutsättningar att ansluta fler fastigheter till kommu-
nala reningsverk, vilket ger mindre miljöbelastning 

på yt- och grundvattnet. Jämfört med nollalternati-
vet, leder ökat bebyggelsetryck i främst Tät bebyg-
gelseutveckling, men även i Medeltät bebyggelseut-
veckling till ökat intrång i områden med värdefull 
natur- och kulturmiljö. Detta behöver dock inte inne-
bära att miljöpåverkan blir betydande om tillräcklig 
hänsyn tas till värdena.  

Natur och kulturmiljön 
Biologisk mångfald i skogs- och odlingsland-
skapet 
I övergången mellan skogs- och odlingslandskapet 
finns stora natur- och kulturmiljövärden. Mosaiken 
och gränslandet mellan ekosystemen har kvaliteter 
som en enskild biotop saknar.  Odlingslandskap 
med höga natur- och kulturmiljövärden finns vid 
Långdunker (Sparreholm) och i området kring Frän-
desta-Näsby vid Båven. Jordbrukslandskapet in-
rymmer värdefulla element av alléer, stora grova 
träd, stenrösen, småvatten, åkerholmar, öppna 
diken och ädellövträd. De gamla ekarna återfinns 
inte enbart på landsbygden utan förekommer även i 
anslutning till kommunens tätorter. Det finns ett stort 
antal spridda punktobjekt med värdefulla geologiska 
bildningar, skogar, våtmarker, naturbetesmarker, 
ängs- och hagmarker, sjöar i kommunen. 
 
Kommunens landskapsbild präglas av herrgårds-
landskapet. Ingående landskapselement är större 
sammanhängande områden med ädellövskog och 
lövblandad barrskog och naturbetesmarker samt 
höga kulturmiljövärden. Ett exempel på ett större 
sammanhängande naturområden är Sparreholms 
ekhagar, som är skyddat genom naturreservat. 

Landskapsperspektivet har betydelse såväl i syfte 
att värna och hållbart utveckla områden som för den 
biologiska mångfalden.  Många av natur- och kultur-
värdena i kommunen ingår i de formellt skyddade 
områdena, Natura 2000- områden samt områden av 
riksintressen för natur- och kulturmiljö. Många vär-
den finns även i kommunen i stort och saknar 
skydd. En stor andel av kommunens nyckelbiotoper, 
natur- och kulturvärdesobjekt finns på privat mark.   
 
Mälarmården utgör ett större sammanhängande 
skogsområde, som är utpekat som ekologiskt sär-
skilt känsligt område på grund av försurningssitua-
tionen. Förekomsten av ädellövskog och öppna 
ekhagar är betydelsefull för en rad arter knutna till 
gamla, grova träd. Längs sjöstränder finns värdeful-
la biotoper i kommunen. I kommunen har 293 nyck-
elbiotoper identifierats och finns spridda över hela 
kommunen. Den största andelen av biotoperna är 
relativt små, mindre än 2 hektar och endast ett fåtal 
biotoper är över 5 hektar.  
 
All nyexploatering tar naturmark i anspråk, vilket 
innebär ett visst intrång i värdefulla natur- och kul-
turmiljöer. Detta sker främst i centralorten Flen och i 
tätorterna Malmköping och Sparreholm samt på 
landsbygden. 
 
Tätorterna 
I nollalternativet tas endast en mindre del av nya 
bebyggelseområdena i Flen, Malmköping och Spar-
reholm i anspråk. I nollalternativet berörs naturvär-
den av riksintresse vid Stenhammar i Flen och ett 
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Natura 2000-område i Sparreholm av tätortsutveck-
lingen. 
 
I ”Medeltät bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyg-
gelseutveckling” kommer områden av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv att beröras av tätortsut-
vecklingen i Sparreholm. I Flen kommer ett område 
av riksintresse för naturvården vid Stenhammar att 
beröras och i Hälleforsnäs kan ett område som är av 
riksintresse för naturvården att beröras vid Bruks-
dammen, främst i ”Tät bebyggelseutveckling” men 
även i viss mån i ”Medeltät bebyggelseutveckling”. I 
Malmköping berörs ett riksintresse för kulturmiljö-
vården i samband med en förtätning av tätorten i 
både ”Medeltät bebyggelseutveckling” och ”Tät 
bebyggelseutveckling”. I vilken omfattning tätortsut-
vecklingen i Malmköping påverkar riksintresset för 
kulturmiljövården beror på bebyggelsetillskottet och 
bebyggelsens anpassning till kulturmiljön.  Vid en 
exploatering av före detta Sågområdet och Hästön 
kommer Natura 2000-området Båven att beröras. 
Malma domänreservat, ett Natura 2000-område i 
Malmköping, kommer att beröras av ett nytt verk-
samhetsområde vid riksväg 53 i både ”Medeltät 
bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyggelseutveck-
ling”.  
 
Nya bostadsområden i Flen, Malmköping och Spar-
reholm tar större områden i anspråk i både ”Medel-
tät bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyggelseut-
veckling” jämfört med nollalternativet. Detta kan 
uppfattas som ett större intrång för närboende och 
innebära förändringar som påverkar 
stads/landskapsbilden och intilliggande ekosystem. 
För exploatering som kan komma att beröra Natura 
2000-områden är kravet på beslutsunderlag strikt 
reglerat. Utöver ordinarie miljökonsekvensbeskriv-

ning ska en specialiserad konsekvensanalys för 
naturen tas fram och en separat bedömning av 
skada göras.   
 
De natur- och kulturmiljövärden som berörs i sam-
band med tätortsutveckling och infrastrukturprojekt 
behöver inte leda till att dessa värden påverkas på 
ett betydande sätt om detta uppmärksammas och 
utreds vidare i kommande planeringssteg samt att 
åtgärder och eventuella kompenseringar görs i 
samband med exploateringen.  
 
Landsbygden 
Eftersom bebyggelsens omfattning och lokalisering 
på landsbygden inte styrs i planen, är det svårt att 
exakt sia om landsbygdens utveckling och påverkan 
på biologisk mångfald och på kulturmiljön. Troligt är 
dock att bebyggelsen kommer att koncentreras till 
de mest attraktiva lägena, det vill säga sjönära lä-
gen. Det är lättare att ta hänsyn till och värna de 
värden som är skyddade än de värden som saknar 
skydd och är spridda. De värdens betydelse måste 
hanteras i ett större och sammanhängande land-
skapsperspektiv. Denna aspekt är lika viktig att 
hantera i samtliga alternativ, men har givetvis allra 
störst betydelse i en utveckling som motsvarar Tät 
bebyggelseutveckling, som tar mest naturmark i 
anspråk.  
 
Bebyggelsen på landsbygden kommer i princip att 
oavsett lokalisering beröra områden med värden för 
den biologiska mångfalden samt natur- och kultur-
landskapet. ”Medeltät bebyggelseutveckling” men 
främst ”Tät bebyggelseutveckling” berör i högre grad 
än nollalternativet områden som är Natura 2000- 
områden och av riksintresse för naturvård, friluftsliv 
och kulturmiljövård. 

En kraftig bebyggelseutveckling på landsbygden 
kan leda till en fragmentering av landskapsbilden 
och av de natur- och kulturmiljövärden som finns 
spridda i hela kommunen. En bebyggelseutveckling 
vid strandnära lägen kan innebära inskränkningar 
för det allmänna friluftslivet, minskade upplevelse-
värden samt negativa konsekvenser för naturmiljön 
och djur- och växtlivet som finns i och i anslutning till 
sjöar och vattendrag.  Andra verksamheter som kan 
bli en följd av den nya bebyggelsen i sjönära lägen 
är t ex. ökad båttrafik, nya småbåtshamnar/bryggor, 
muddring med mera. Detta kan påverka naturvärde-
na negativt i och kring vattnet. Kunskapen om natur- 
och kulturvärden i och längs våra sjöar och vatten-
drag är överlag bristfällig och behöver byggas upp.  
 
Det är viktigt att lokaliseringen och utformningen av 
bebyggelsen ute på landsbygden anpassas till land-
skapsbilden och tar hänsyn till de natur- och kultur-
miljövärden som finns.  Husen bör även anpassas 
till den lokala byggnadstraditionen.  

Vattenresurser 
Tillgången till dricksvatten ur de grundvattenförande 
grusåsarna i kommunen är begränsad. Detta inne-
bär att det inom vissa områden med koncentrerad 
bebyggelse kan finnas risk för stora begränsningar 
för lokal grundvattenförsörjning. Även grundvattnets 
kvalitet kan innebära begränsningar för dricksvatten-
försörjningen. De provtagningar som gjorts av 
grundvattnet (främst i de kommunala grundvatten-
täkterna) visar att risken för skadligt höga radonhal-
ter är liten, att nitrathalten ligger under gällande 
gränsvärden, men förhöjda fluoridhalter nära gräns-
värdet har däremot konstaterats. På landsbygden i 
jordbruksområden och fritidshusområden kan för-
höjda halter av nitrat förekomma på grund av göds-
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lingsmedel och otillräckligt renade enskilda avlopp. 
Även förhöjda halter av gifter från bekämpningsme-
del har påträffats. Det är lättare att åtgärda kvali-
tetsproblemen i de större vattentäkterna än de små.  
 
Andra faktorer som kan påverka grundvattnets kvali-
tet i kommunen, men vars påverkan och omfattning 
är dåligt känd, är spridning av föroreningar från 
förorenad mark. De misstänkt förorenade områden 
som identifierats i kommunen finns främst i kommu-
nens tätorter och längs med de stora vägarna. Det 
är viktigt att senast i samband med exploatering 
vidare undersöka omfattningen och farligheten av 
eventuella föroreningar. Förorenad mark kan leda till 
begränsningar av tänkbara utbyggnadsområden i 
kommunens tätorter.  
 
Det är viktigt skaffa kunskap om grundvattnets kvali-
tet, uppskatta framtida uttagsbehov samt identifiera 
riskobjekt som kan påverka grundvattnets kvantitet 
och kvalitet. Då blir det möjligt att peka ut enskilda 
grundvattenförekomster som är i behov av skydd 
eller utökat skydd. De flesta enskilda grundvatten-
täkterna saknar i dagsläget skydd och de skydd om 
är gamla behöver även de ses över.   
 
Utvecklingen på landsbygden främst i ”Medeltät 
bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyggelseutveck-
ling” kan komma att innebära att många borrade 
grundvattenbrunnar tillkommer. Brunnsborrning kan 
innebära en risk för påverkan på grundvattnet och 
leda till dålig dricksvattenkvalitet.  
 
Vattentillgången i samtliga tätorter bedöms räcka i 
båda scenarierna. En utveckling på landsbygden 
motsvarande ”Medeltät bebyggelseutveckling” men i 
synnerhet ”Tät bebyggelseutveckling” kräver att 

vattenförsörjningsfrågan kan lösas på ett tillfredstäl-
lande sätt. Sett ur ett långsiktigt perspektiv utgör 
utsläppen från avloppsreningsverken och de enskil-
da avloppsanläggningarna ett hot mot den storskali-
ga vattenförsörjningen, för såväl grund- som ytvat-
ten. Det är viktigt att tillräckliga skyddsavstånd hålls 
mellan enskilda avloppsanläggningar och dricksvat-
tentäkter på landsbygden för att undvika förorening-
ar av grundvatten och ytvattentäkter.  
    
Den stora näringsbelastningen av kommunens sjöar 
och vattendrag kommer i huvudsak från enskilda 
avlopp och från jordbruksmark. För att enskilda 
avloppsanläggningar inte ska orsaka negativa ska-
dor på miljön eller olägenheter för människors hälsa 
är det mycket viktigt att bristande avloppsanlägg-
ningar åtgärdas i fritidshusområden och på lands-
bygden. ”Medeltät bebyggelseutveckling” och ”Tät 
bebyggelseutveckling” har de bästa förutsättningar-
na för gemensamma VA-lösningar (fritidshusområ-
den) jämfört med nollalternativet. Det bästa alterna-
tivet för att minska belastningen på recipienterna är 
att fritidshusområden som kan anslutas till kommu-
nalt VA faktiskt ansluts. Förutsättningarna till kom-
munal VA-anslutning är bäst i ”Tät bebyggelseut-
veckling” där vissa fritidshusområden fullt ut har 
omvandlats till permanenta bostäder.  
 
Miljöbelastningen från ett hushåll med enskilt avlopp 
är mycket större än från ett hus anslutet till kommu-
nalt VA. Den nya bebyggelsen på landsbygden ska 
uppfylla högt ställda krav på såväl enskilda som 
gemensamma avloppsanläggningar i både ”Medel-
tät bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyggelseut-
veckling”, annars kan recipienternas näringsbelast-
ning bli stor. Många sjöar är redan övergödda eller 
känsliga för ytterligare näringsbelastningar.  Tillför-

seln av miljöskadliga ämnen till avloppen behöver 
även begränsas i samtliga scenarier. Näringsbelast-
ningen från enskilda avlopp på landsbygden be-
döms som störst i ”Medeltät bebyggelseutveckling” 
och ”Tät bebyggelseutveckling”. Däremot bedöms 
näringsbelastningen från de enskilda avloppen i 
fritidshusområdena bli störst i nollalternativet och 
lägst i ”Tät bebyggelseutveckling”.   

Hållbar energiförsörjning 
Hållbar energiförsörjning baseras övervägande på 
förnybara energikällor. Jord- och skogsbruket kom-
mer att vara en viktig aktör i omställningen av ener-
gisystemet beroende på förutsättningar att odla 
energigrödor och energiskog.  Förutom energieffek-
tivisering har biobränslen den bästa potentialen att 
ersätta kärnkraft och fossila bränslen. Inom kommu-
nen finns möjligheten att utöka användningen av 
förnybara energikällor genom ökad anslutning till 
fjärrvärmeverken i Flen och Malmköping, och/eller 
genom närvärme i övriga tätorter.  
 
Det optimala ur energisynpunkt är att Flen med de 
omkringliggande orterna fortsätter att utvecklas. 
Detta kan bidra till att minska transportbehovet och 
till att göra det befintliga transportarbetet mer effek-
tivt. För detta krävs en bra blandning av bostäder, 
butiker, service och arbetsplatser genom förtätning-
ar av torg och centrum, vilket även gynnar handeln. 
En utbyggnad av fjärrvärmen i kommunen baserad 
på biobränslen, lokalt producerat och/eller närpro-
ducerat, är ett steg mot ett hållbart energisystem. 
Förutsättningarna att bygga ut fjärrvärme- och när-
värme samt skapa förutsättningar för en god kollek-
tivtrafikförsörjning bedöms som bäst i scenarierna 
”Medeltät bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyggel-
seutveckling”, där bebyggelsen förtätas i tätorterna.  
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I nollalternativet med en gles bebyggelseutveckling 
bedöms motsvarande förutsättningar som mindre 
goda. 
En spridd bebyggelseutveckling på landsbygden i 
”Medeltät bebyggelseutveckling” och ”Tät bebyggel-
seutveckling” medför enskilda lösningar för upp-
värmning. En hög andel installationer av bergvärme 
kan innebära en risk för påverkan på grundvattnet, 
vilket kan påverka den lokala dricksvattenförsörj-
ningen samt innebära uteblivna energibesparings 
effekter. Jord- eller bergvärmeanläggningar bör 
undvikas inom skyddsområden för vattentäkt på 
grund av risken för påverkan på grundvattenkvalite-
ten. Värmepumpar bör även undvikas inom fjärr-
värmeområden. I områden där försörjning med 
fjärrvärme inte är möjlig, bör individuella uppvärm-
ningssystem som baseras på förnyelsebar energi 
väljas i första hand.  
 
I samtliga fall är ett fortsatt utbyte av icke miljögod-
kända pannor nödvändigt för att komma tillrätta med 
miljö- och hälsoskaldliga utsläpp.  
 
I kommunen finns även möjlighet till lokal produktion 
av energigrödor och uttag av biobränsle från skog i 
form av skogsavfall och odling av energiskog, men i 
vilken omfattning och vilka miljökonsekvenser detta 
innebär behöver utredas närmre.  
 
Rötning av avloppsslam från kommunala renings-
verk samt biologiskt komposterbart hushållsavfall 
kan nyttjas för utvinning av fordonsbränsle. Även 
jordbruket genererar rötbart avfall. Begränsningen 
ligger i den mängd rötbart avfall som hushållen och 
jordbruken producerar. De bästa förutsättningarna 
att ta tillvara avloppsslam och biologiskt komposter-
bart hushållsavfall för rötning ges i ”Tät bebyggelse-

utveckling” som i och med befolkningsmängden 
kommer att generera mer avloppsslam i reningsver-
ken samt generera mer hushållsavfall. Detta kräver 
emellertid investeringar i de kommunala reningsver-
ken. 
 
Sammantaget bedöms ”Tät bebyggelseutveckling” 
med sin täta bebyggelsestruktur ha de bästa förut-
sättningarna att bygga upp ett hållbart energisystem 
jämfört med ”Medeltät bebyggelseutveckling”. Noll-
alternativet med en gles bebyggelseutveckling, med 
många enskilda lösningar, bedöms jämförelsevis ha 
klart sämre förutsättningar. 
 
 
 
13.2 Sammanfattning av Konse-

kvensbedömning 
 
Enligt plan- och bygglagens bestämmelser ska 
översiktsplanens innebörd och konsekvenser kunna 
förstås utan svårigheter. Redovisningen av planens 
konsekvenser sker i samband med samrådet, vilket 
innebär att konsekvensbedömningen kommer att 
utvecklas och/eller förtydligas i takt med att syn-
punkter framförs.   
 
Konsekvensbedömningen belyser effekterna av 
planförslaget jämfört med ett nollalternativ på en 
övergripande nivå. Konsekvenser av bebyggelseut-
vecklingen beskrivs utifrån ett ekologiskt, kulturellt, 
socialt och kommunalekonomiskt perspektiv. Pla-
nens konsekvenser för miljön bedöms i den miljö-
konsekvensbeskrivning, som bifogas planförslaget 
och som finns sammanfattad i planens avsnitt 12.1.  
 

Översiktsplanen anger ramarna för kommunens 
utveckling och redovisar endast åtgärder i stora 
drag. Därför kan konsekvensbedömningen enbart 
på ett övergripande plan identifiera risker för even-
tuella försämringar och flagga för vilka frågor som är 
viktiga att ta med i det fortsatta arbetet med fördjup-
ningar av översiktsplanen och med detaljplaner. 
Trots att vi idag inte vet vilka delar av planen som 
kommer att genomföras under den kommande 20-
årsperioden, utgår konsekvensbedömningen från att 
hela planen i alla dess delar kommer att genomfö-
ras. I den fullständiga konsekvensbedömningen (se 
bilaga till översiktsplanen) jämförs detta med ett 
nollalternativ. Här nedan följer sammanfattande 
konsekvenser av ett fullständigt genomförande av 
förslaget till översiktsplan. 

Planförslaget 

Bebyggelse och integration av offentlig och 
kommersiell service 
 
Den förtätade strukturen ger goda förutsättningar att 
utveckla en mer balanserad centralort där boende, 
verksamheter och service blandas. Kollektivtrafik-
försörjningen gynnas av den täta bebyggelsestruktu-
ren och det utökade resandeunderlaget. Förutsätt-
ningarna är bättre för högre turtäthet med god täck-
ning inom och mellan kommunens tätorter. Detta 
tillsammans med förbättrad synkronisering mellan 
buss/buss och buss/tåg bidrar till ett minskat bilbe-
roende. Även korta avstånd och ett utbyggt gång- 
och cykelvägnät bidrar till minskat bilberoende. 
Strukturen som helhet bidrar till ett mer jämställt, 
säkert och tillgängligt transportsystem.  
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Blandad bebyggelse, med varierat utbud av bostä-
der, arbetsplatser och handel, skapar förutsättningar 
för att centralorten är befolkad även under kvällstid. 
Detta ökar känslan av en trygg och säker stad. 
Koncentration i och i anslutning till stadskärnan ger 
förutsättningar att utveckla stadskärnans kvaliteter i 
form av bredare utbud av service, kultur, mötesplat-
ser och fritidsaktiviteter. Ett utbud som gynnar både 
yngre och äldre invånare. En fråga att uppmärk-
samma och som är av social betydelse är vilka 
bostadstyper som byggs och i vilken upplåtelseform. 
I dagsläget är hyresrätter den i särklass domineran-
de upplåtelseformen i Flens bostadsbestånd. En 
god strävan är att det ska gå att bo kvar i kommu-
nen även vid ändrade bostadsbehov. Det finns 
fortfarande fritidshusområden kvar i och med att 
endast ett fåtal områden har omvandlats till åre-
truntboende. 
Förtätning ger möjligheter att både utveckla och 
försköna centralorten. Den mer sammanhållna 
strukturen medför att utbudet av verksamhetsområ-
den begränsas till stadsnära lägen, vilket gynnar 
tjänsteföretag men kan missgynna ytkrävande och 
personalomfattande verksamheter. Sådana verk-
samheter måste tillgodoses i mer perifera lägen. 
Förutsättningarna för pendling och distansarbete 
förbättras, eftersom den nya bebyggelsen ligger i 
nära anslutning till kommunikationer.  
 
Omfattande bebyggelse i  främst Flen och Sparre-
holm kan innebära stora förändringar av stadsbil-
den. Förtätningar i Flen ger emellertid möjlighet att 
”försköna” centralorten och dämpa karaktären av 
förort, Samtidigt som staden tillåts växa på obe-
byggda eller glest nyttjande områden.  Nya bo-
stadsområden i Sparreholm ligger i blickfånget från 
både Västra Stambanan och riksväg 57 och kan 

påtagligt förändra ortens karaktär, framförallt vid ett 
tillskott av tät bebyggelse med flerbostadshus.   
Bebyggelsetryck på landsbygden kan leda till behov 
av tydligare styrning för att på ett bättre sätt hantera 
frågor som rör natur- och kulturmiljövärden, areella 
näringar samt mjuka planeringsfrågor som skola och 
äldreomsorg. 

Kollektivtrafikförsörjning –– Tillgänglighet - 
Framkomlighet –Trafiksäkerhet 
 
Ökad befolkning ökar också förutsättningarna för 
utvecklad och förbättrad kollektivtrafik med täta turer 
mellan Flen och övriga tätorter, gärna kompletterad 
med en ringlinje som förbinder övriga orter med 
varandra. Utbyggda och förbättrade gång- och cy-
kelvägar, ökad turtäthet med tåg, förbättrad synkro-
nisering mellan buss/buss och buss/tåg samt god 
turtäthet och tillgänglighet med buss till nybyggda 
områden ger goda förutsättningar att minska bilbe-
roendet och utsläppen från trafiken. Kommunens 
invånare får dessutom en betydligt förbättrade möj-
ligheter att ta del av ett utökad kommersiellt-, kultu-
rellt- och socialt utbud såväl inom som utanför 
kommungränsen. Det är fortsatt viktigt att busshåll-
platser och fordon anpassas för människor med 
funktionshinder vilket gör att allt fler har frihet att 
använda sig av ordinarie kollektivtrafik istället för att 
vara hänvisade till färdtjänst. En utbyggd och för-
bättrad kollektivtrafik kan bidra till att fler män upp-
täcker kollektivtrafikens fördelar jämfört med bilen, 
vilket i framtiden kan bidra leda till att lika stor andel 
män och kvinnor reser kollektivt.   
 
Tydlig och långsiktig planering för hur kollektivtrafi-
ken ska utvecklas ger medborgarna trygghet att 
planera för en framtid i kommunen. Dessutom ger 

tydliga strategier för kollektivtrafiken förutsättningar 
för ett ökat inflytande i olika samarbetsprojekt om 
kollektivtrafikfrågor.  
 
Tillgänglighet har stor betydelse för Flens kommuns 
utvecklingspotential. Det geografiska läget mitt i 
Sörmland, med kort avstånd till en rad städer som är 
betydelsefulla ur arbetsmarknads-, kompetensför-
sörjnings- och kulturell synpunkt, ger kommunen 
goda förutsättningar för en god tillgänglighet. För 
den enskilda individen diskuteras tillgänglighet ut-
ifrån närhet till arbete, bostad, utbildning, sociala 
nätverk, samt ett större kommersiellt och kulturellt 
utbud. Tillgängligheten är också viktig för såväl 
befintliga företag som vid nyetablering av företag, 
bland annat med hänsyn till rekrytering av kompe-
tent arbetskraft och för nätverksbyggande. I region-
förstoringsprocessen är satsningar på den lokala 
arbetsmarkanden i kommunen mycket viktiga. Ökad 
tillgänglighet bidrar till att göra Flen mer attraktiv för 
såväl boende som företag och minskar i förläng-
ningen belastningen på miljön.  
 
Trafiksäkerheten förbättras genom ut- och ombygg-
nad av vägar och gator, samt utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet, som är separerade från huvud-
gatunätet och därmed betydligt ökar säkerheten för 
de oskyddade trafikanterna. Genomförda satsningar 
på infrastruktur förbättrar dessutom framkomlighe-
ten. Genom att trafiksäkerhetsåtgärderna genomförs 
fullt ut, uppnås god trafiksäkerhetsstandard i kom-
munens tätorter och på de större vägarna i kommu-
nen.  Förbifarterna kring Malmköping och Flen kom-
mer att innebära ökad säkerhet för de boende längs 
Landsvägsgatan samt för boende i Flen längs med 
väg 55. Detta innebär även att busshållplatserna 
håller hög standard med avseende på säkerhet.  
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Trafik 
 
Ökad trafik kan förväntas i samband med att nya 
bostadsområden byggs samt vid förbättringar av 
vägnätet. De största trafikökningarna är att vänta i 
tätorterna, Flen, Malmköping och Sparreholm. Effek-
terna i form av ökat buller, vibrationer och påverkan 
på luftens kvalitet behöver utredas vidare när för-
djupning av översiktsplanen tas fram för dessa 
tätorter. 
 
I dagsläget saknas underlag för bedömningar om 
huruvida framtida trafikbuller i dessa tätorter kan 
leda till att gällande riktvärden för trafikbuller över-
träds. Risken torde vara allra störst i Flen och Spar-
reholm, då dessa tätorter genomskärs av Västra 
stambanan och för Flens del även av TGOJ-banan. 
Sparreholm genomskärs dessutom av riksväg 53, 
medan trafikmängden längs nuvarande genomfart i 
Flen minskar när förbifart Flen byggs. Ökad trafike-
ring på TGOJ-banan leder till ökade bullerstörningar 
för boende längs med det järnvägsstråket. Åtgärder 
för att dämpa för höga bullernivåer och vibrationer 
från väg- och järnvägstrafik bör utredas vidare i 
nästa planeringsnivå. Kartering av bullersituationen i 
centralorten eller i någon av de större tätorterna kan 
vara ett bra underlag för att uppskatta bullernivåer i 
samband med den fortsatta planeringen. 
 
Underlagsmaterialet för att uppskatta trafikens på-
verkan är inte tillräckligt utredd men en uppbyggnad 
av en luftdatabas för Flens kommun pågår. Med 
utgångspunkt från att trafikens påverkan i dagsläget 
på luftkvaliteten i kommunen inte är betydande, 
antas den trafikökning som genereras av planen inte 
ensamt påverka luftkvaliteten i någon större omfatt-
ning. Detta måste dock utredas vidare i takt med att 

luftdatabasen byggs upp och fler utsläppskällor 
kommer med.  Det är nödvändigt att i framtiden veta 
om risk finns för att någon eller några av miljökvali-
tetsnormerna för utomhusluft riskerar att överskri-
das.    

Närrekreation och friluftsliv 
 
Ett område av riksintresse friluftslivet (Båven) kom-
mer att beröras av tätortsutvecklingen i Sparreholm. 
I Flen tas delar av Stenhammarsområdet i anspråk i 
samband med det nya bostadsområdet ”Stenham-
mar”. Det är viktigt att i samband med fortsatt plan-
läggning särskilt studera hur det rörliga friluftslivets 
intressen kan kombineras med ny bebyggelse. 
Förbifart Flen skär rakt igenom ett lokalt intresse för 
friluftsliv (Öjaskogen). Tillgängligheten till området 
måste beaktas vid fortsatt projektering. I samband 
med ny bebyggelse i Malmakvarn bör området bör 
tillgängligheten för närrekreation och friluftsliv för-
bättras. I Hälleforsnäs kan exploatering för ny be-
byggelse komma att innebära ett mindre intrång i ett 
område vid Bruksdammen, som är av lokalt intresse 
för friluftslivet. 
 
I och med att kommunens tätorter växer tas natur-
mark i anspråk, vilket leder till att närrekreationsom-
råden i anslutning till tätorterna påverkas. Därför är 
det viktigt att i fördjupade översiktsplaner eller i en 
grönstrukturplan beakta behovet av samt identifiera 
nya närrekreationsområden.  
 
Ökat befolkningsunderlag tillsammans med ökade 
satsningar på turism- och upplevelsenäringen inne-
bär ytterligare tryck på befintliga friluftsområden. 
Detta kräver, precis som i dagsläget att dessa aktivi-
teter utövas med hänsyn till de värden som finns 

både på land och i vatten. Det kan uppstå framtida 
behov av att identifiera fler områden för det rörliga 
friluftslivet och fler anläggningar kan bli aktuella om 
turistnäringen expanderar, vilket sannolikt innebär 
att orörd mark tas i anspråk.  
 
Folkhälsa och miljö 
 
Sammantaget bedöms planens bebyggelsestruktur 
inverka positivt på folkhälsan. Detta beror bland 
annat på förbättrade förutsättningar att resa med 
kollektivtrafik i kombination med god integrering av 
viktiga funktioner och med gång- och promenadav-
stånd till kollektivtrafik i såväl centralorten som tätor-
terna. Därmed minskar bilberoendet liksom utsläp-
pen av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Samtidigt 
skapr vi en tryggare och säkrare miljö att vistas i.  
Ett utbyggt gång- och cykelvägnät innebär sannolikt 
att fler kommer att cykla, vilket kan leda till positiva 
effekter på människors hälsa och på miljön när fler 
väljer att ta cykeln korta sträckor i stället för bilen.   
 
Tillgången till närrekreationsområden påverkas inte i 
någon omfattande utsträckning av bebyggelse- eller 
infrastrukturprojekt, vilket förutsätter en god tillgäng-
lighet till dessa områden. En god tillgänglighet till 
såväl fasta idrottsanläggningar som närrekreations-
områden är viktiga för att kunna utöva olika idrotts- 
och friluftsaktiviteter mm. Ett beaktande av invånar-
nas behov av mötesplatser såväl utomhus som i 
inomhus ökar förutsättningar till ett utökat socialt 
nätverk och ett aktivt liv, för såväl ung som gammal.  
 
En annan viktig hälso- och miljöfråga är de förore-
nade områdena i kommunen. Dessa områden kan 
påverka miljön och människors hälsa på ett negativt 
sätt genom att gifter i mark och vatten sprids. Till 
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exempel kan grundvattnet lokalt vara så förorenat 
att det är otjänligt som dricksvatten samtidigt som 
flora och fauna i omkringliggande marker och sjöar 
påverkas på ett negativt sätt.  
 
En utbyggnad och befolkningstillväxt som motsvarar 
planförslaget innebär ökade utsläpp till luft främst 
från energiproduktion, individuell uppvärmning och 
från vägtrafik. Även nya industrier kan påverka 
luftkvaliteten med utsläpp till luft. Men – i det här 
läget går det inte att spekulera i vilken typ av indu-
strier det kan tänkas bli frågan om. Utsläppen till luft 
lokalt av exempelvis svaveldioxid, kväveoxider, sot, 
partiklar och flyktiga organiska ämnen (VOC), bil-
dandet av marknära ozon påverkar både männi-
skors hälsa samt miljön negativt. Hur stor påverkan 
på människors hälsa och miljön kommer att bli beror 
bland annat på volymer och föroreningarnas sam-
mansättning samt av vilka tekniker som används i 
processer och vid rening. Viktiga frågor i samman-
hanget är bland annat hur kollektivtrafikförsörjningen 
utvecklas och hur miljöfordonens genomslag och 
vilka effekter dessa har på miljö- och hälsa, om den 
tunga godstrafiken på väg minskar till fördel för 
spårbunden transport samt vilka energiförsörjnings-
system som finns och väljs. Mätningar av utomhus-
luften måste påbörjas i kommunen för att dessa 
frågor ska kunna hanteras i framtiden.  
 
Barn och ungdomars behov och syn på framtiden 
har redan uppmärksammats i samband med plane-
ring som bedrivs på mer konkret nivå. Deras kun-
skaper och visioner om goda livsmiljöer behöver 
även fortsättningsvis uppmärksammas inom ramen 
för den fysiska planeringen. Medborgarnas delaktig-
het i den fysiska planeringen är mycket viktig då 

planeringen formar livsmiljön för kommunens befint-
liga och nya invånares.  

Kommunalekonomi 
Investeringsbehoven har bedömts med avseende 
på kostnader utöver vad som långsiktigt beräknas 
vara täckt av utjämningssystemet. Kommunala 
investeringar för vägutbyggnader fördelat på antalet 
tillkommande byggrätter, blir troligtvis större än 
nollalternativet. Regionalt eller statligt stöd kan bli 
aktuellt för att klara vissa nödvändiga infrastruktur-
investeringar.  
Kostnadsökningen för en befolkningstillväxt som 
motsvarar planens genomförande drabbar inte 
kommunen från den 1 januari under budgetåret utan 
befolkningstillväxten i mindre tillväxtkommuner bru-
kar vara jämt fördelad under året. Därför är det 
rimligt att anta att eftersläpningseffekterna i medeltal 
kan begränsas till motsvarande sju till åtta månader. 
Detta förutsätter dock god verksamhetsplanering 
och flexibilitet och att ny verksamhetskapacitet kan 
tas i drift utan att tomkapacitet uppstår. Inom de 
flesta verksamheter kan tillväxt ske under långa 
perioder utan att nya anläggningar tas i drift. Undan-
tag utgör normalt barnomsorgsverksamhet där ny 
kapacitet (oftast i flexibla lokaler) tas i drift i takt med 
konstaterat behov. Utbyggnad av grundskolor samt 
gymnasium kommer att behövas under planperio-
den.  
 
Planens bebyggelseutveckling leder inte till något 
behov av nytt vatten- eller reningsverk, utöver den 
redan planerade utbyggnaden av reningsverket i 
Flen som även inkluderar en våtmarksanläggning i 
syfte att reducera kväveutsläppen. En ambition är 
att samtliga fem kommunala reningsverk ska ytterli-
gare rena utsläppen i anlagda våtmarker. I Malmkö-

ping planeras en slamfilterbädd som ska reducera 
kväveutsläppen samt en tryckstegringsstation som 
ska höja trycket i färskvattenledningarna till nödvän-
dig nivå såväl i det nya bostadsområdet Malmak-
varn som i Malmköping i övrigt. I övrigt rustas och 
moderniseras reningsverken i det löpande underhål-
let.  
 
En flyttning av råvattenintaget i Båven kommer att 
utlösa kostnader för kommunen. Skyddet av ytvat-
tentäkten (Båven) är avhängigt vattendomen av den 
planerade åtgärden. I dag saknas reservvattentäkt 
för vattenverken i Flen, Malmköping, Bettna och 
Vadsbro. En gemensam lösning är budgeterad och 
under utredning tillsammans med Katrineholm och 
Vingåker.   
 
Ny bebyggelse på landsbygden kommer att belastas 
med kostnader för högeffektiva reningsanläggningar 
för att utsläpp av närsalter inte ska öka, utan helst 
minska. VA-anläggningar som ligger utanför kom-
munens ansvarsområde för allmänna VA-
anläggningar, anläggs och drivs i dag utan kommu-
nala bidrag. Permanentningen av fritidsområden 
innebär att VA-lösningarna för dessa områden initi-
alt kan belasta kommunens budget. Kostnaderna för 
vatten och avlopp ska dock slutligen täckas av an-
slutningsavgifter och av VA-kollektivet. Även förore-
nat dagvatten från fastigheter och vägar ska renas, 
vilket ska beaktas i samband med genomförandet 
av planen.  
 
Kommunens väghållningsansvar omfattar gator och 
vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser. 
Kommunen svarar för utbyggnad, drift och underhåll 
av de flesta gatorna i tätorterna. Drift och underhåll 
är skattefinansierade. Kostnaderna för utbyggnad av 
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gator i nya bostadsområden täcks av intäkter från 
tomtförsäljningen. Kommunen måste alltså initialt 
bära kostnaden tills tomterna blir sålda.  
 
Belastningen av den kommunala budgeten blir stör-
re jämfört med nollalternativet i och med ett högre 
bebyggelsetryck i tätorterna. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på rening av spill- och dagvatten, 
samt högeffektiva reningsanläggningar såväl ute på 
landet som i de omvandlade fritidshusområdena. 
Initialt kan detta belasta den kommunala budgeten 
så pass att det kan finnas anledning att dra ner på 
utbyggnadstakten. 
 
Förutsättningarna att ta hand om förorenat dagvat-
ten genom lokal fördröjning, och självrening, i diken, 
bassänger eller våtmarker, är generellt svårare ju 
större bebyggelsekoncentrationen är, men detta 
bedöms ändå inte att leda till några extremt höga 
kostnader. Kostnaderna för VA-försörjningen under 
kommande tjugoårsperiod bedöms bli hög per capi-
ta jämfört med nollalternativet.  
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Bilaga: Förteckning över planeringsunderlag 
 
Förslaget till översiktsplan bygger på ett omfattande 
underlagsmaterial. Den här förteckningen visar de 
viktigaste underlagen. Rubrikerna anger, utom när 
det gäller hänvisningen till lagar, vem som är ansva-
rig för respektive underlag. Sedan följer planerings-
underlaget i bokstavsordning under respektive ru-
brik. Årtal efter kommatecken anger utgivningsår. 
 
 
Lagar 
 
• Plan- och bygglagen 
• Miljöbalken 
• Väglagen 
• Kulturmiljölagen 
 
 
Flens kommun 
 
• Agenda 21 för Flens kommun, 2001 
• Budget 2007och FLP 2008 och 2009 
• Båvenplanen, fördjupning av översiktsplan för 

Båvenområdet, 1995  
• Flens kommun - Översiktlig kulturhistorisk 

inventering, 1980  
• ”Ett stycke Sörmland – Flens kommun i tiden 

och historien”, 1985 
• Fördjupningar av översiktsplanen för Öja, 

Brogetorp och Mellösa 
• Förslag till avfallsplan, 2006 
• Förslag till energiplan, 2006 
• Handlingsplan för skydd mot olyckor, 2005 
• Lokala miljömål med handlingsplan, 2005 

• Naturvårdsprogram med handlingsplan, 2006 
• Näringslivsstrategi för Flens kommun, 2004 
• Partiernas visioner för Flens kommun 2025, 

redovisade vid Kommunfullmäktiges sam-
manträde i augusti 2004 

• Skredriskinventering, 1996 – 1999 
• Tillgänglighetsplan etapp 1, 2006 
• Trafikplan för tätorterna i Flens kommun, 

2001 
• Översiktsplan 1990 för Flens kommun, anta-

gen 1991 
 
 
Länsstyrelsen 
 
• Bevarandeplaner för områden enligt Natura 

2000 
• Diverse planeringsunderlag i GIS-format 
• Inventering av grova träd, Rapport 2005: 4 
• MIFO fas 1 inventering av förorenade områ-

den i Södermanlands län, Rapport 1999:2 
• När du ska bygga på den sörmländska 

landsbygden, 1996  
• Regionala miljömål ”God bebyggd miljö”, 

Rapport 2003:5 
• Regionala miljömål, 2002 
• Strategi för formellt skydd av skog i Söder-

manlands län 2006:7 
• Två yttranden inför översyn av kommunens 

översiktsplan, daterade 1999-04-19 och 
2004-04-07 

• Underlag för materialförsörjning, Rapport 
2006:6 

Regionförbundet Sörmland 
 
• Länstransportplan 2004 – 2015 
• Regionalt tillväxtprogram för Sörmland, 2004 
• Vision pendling med kollektivtrafik i Sörm-

land, 2005 
 
 
Banverket 
 
• Buller och vibrationer från spårbunden linje-

trafik, 2006 
• Framtidsplan för järnvägen 2004 – 2015 
• Markanvändning i järnvägens närhet, 2004 
 
 
Boverket 
 
• Boken om översiktsplan del II och III, 1996 
• Bättre plats för arbete, 1995 
• Jämna steg – checklista för jämställdhet i 

fysisk planering 
• Kraftledningar i fysisk planering, 1989 
• Miljöbedömningar för planer enligt Plan- och 

Bygglagen 
• Regionala tillväxtprogram och fysisk plane-

ring, 2004 
• Vattendirektivet och fysisk planering, 2004 
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Naturvårdsverket 
 
• Buller från skjutbanor, RR 1981:2  
• Buller från spårbunden trafik Rapport 4935, 

1998 
• Externt industribuller, RR 1978:5 
• Myrskyddsplan för Sverige, 2006  
• Riktlinjer för buller från motorsport m m, Publ 

1975:6 
• Riktlinjer för buller från byggnadsarbeten, 

Publ 1975:5 
• Vägtrafikbuller Rapport 4653, 1996 
 
 
Vägverket 
 
• Arbetsplaner för förbifart Malmköping och 

ombyggnad av väg 55 på sträckan Malmkö-
ping – Dunker. 

• Förstudie väg 52, delen Grindstugan – Bo 
Hage  

• Nationell plan för vägtransportsystemet 2004 
- 2015  

• Vägutredningar för väg 55 sträckorna Bygget 
– Björndammen, Yxtatorpet – Malmköping 
och förbi Flen 

 
 
Andra statliga verk 
 
• Beredskapshänsyn i samhällsplanering, ÖCB 
• Bestämmelser för civil luftfart – flygplatser, 

Luftfartsverket 
• Identifiering av geologiska formationer av 

nationell betydelse för vattenförsörjning, SGU 
2004 

• Strålning från Mobiltelesystem, bland annat 
Boverket , Socialstyrelsen och Statens Strål-
skyddsinstitut 

• Översiktlig översvämningskartering längs 
Nyköpingsån, Räddningsverket Rapport 31, 
2002 

 
 
SCB 
 
• Diverse statistiskt material  
• ”Trender och prognoser”, 2002 
 
 
Övrigt 
 
• EG:s ramdirektiv för vatten, 2000 
• Hus på landet, länsstyrelsen i Västmanlands 

län m fl 1984 
• Riktvärden för trafikbuller enligt Riksdagens 

beslut i mars 1997 
• Riskhänsyn vid ny bebyggelse, länsstyrelsen 

i Stockholms län rapport 2000:01 
• Översiktsplaner för grannkommunerna 
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