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FÖRORD
Sörmlands hjärta - med plats för alla. Det är namnet
på den nya översiktsplanen Flens kommun tagit
fram. Efter många års arbete är översiktsplanen nu
färdigställd och redo för antagande.
Översiktsplanen ska vara en vägvisare som anger
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön i vår kommun. Den ska också kunna
visa hur vi vill att stad och land ska utvecklas, var
det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och
cykelbanor samt vilka områden som bör sparas för
rekreation. Planen ska också beskriva den hänsyn man
bör ta till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden,
bullerstörningar, översvämningar med mera. Hur vi i
Flens kommun planerar att tillgodose riksintressen ska
också vara med och det ska redovisas särskilt. Klimatoch miljöfrågorna och hållbar energiförsörjning är
stora och viktiga områden i vår översiktsplan som vi
vill framhålla med den vikt de har för en hållbar och
framtidsinriktad planering. Det finns flera saker som
har ökat vår medvetenhet, bland annat ett annat
projekt som heter "stärkt lokal attraktionskraft". Det
medför att även området besöksnäring ska få ett
större utrymme i översiktsplanen, både på kartor och
i texten.

Vår översiktsplan är inte och ska inte vara en
handlingsplan. Den är ett strategiskt verktyg och ett
dokument som ska hjälpa oss att uppnå våra mål.
Översiktsplanen ska även vara en lots för att hjälpa
oss politiker i våra ställningstaganden, prioriteringar
och våra beslut. Tanken med översiktsplanen är att
den också ska utgöra ett beslutsunderlag även för
privata aktörer eftersom att planen visar kommunens
långsiktiga ambitioner och tankegångar.
Under 2016 har ett flertal dialoger med medborgare
skett. Under 2017 var översiktsplanen ute på samråd
och det har även hållits dialogmöten med de olika
politiska partierna. Våren 2018 var planförlaget på
utställning. Utifrån detta har planen bearbetats och
översiktsplanen finns numera också i digital form.
Tjänstemän, vi politiker och de kommunala bolagen
har arbetat tillsammans för att åstadkomma en bra
produkt som skall vägleda oss i det fortsatta och
slutliga arbetet med översiktsplanen.
Översiktsplanen är färdigställd och väntar på
ett antagande i kommunfullmäktige. Den nya
översiktsplanen är en uppdatering av den gamla från
2007. Det är många krav och förväntningar som ska
uppfyllas. Översiktsplanen är betydelsefull för att vi
ska kunna ta tillvara på hela vår kommun på bästa
möjliga sätt.
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Översiktsplan

Sörmlands hjärta - med plats för alla

Vad är en Översiktsplan?
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i
kommunen. I översiktsplanen talar kommunen om
hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det
kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och
cykelbanor samt vilka områden som bör sparas för
rekreation.
I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till
kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för
bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen
tänker tillgodose riksintressen ska redovisas särskilt.
Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer
detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en
tätort.
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Översiktsplanen har ett tidsperspektiv på 20 år
framåt med utblick som sträcker sig ännu längre
in i framtiden. Den ska vara både strategisk och
vägledande, det vill säga vägleda både strategiskt
arbete som stödja konkreta beslut om byggnationer.
Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av Plan- och
bygglagen och Miljöbalken. Den är inte juridiskt
bindande utan vägledande för detaljplanering och
beslut i enskilda ärenden om byggande, som till
exempel förhandsbesked, strandskydd och bygglov.
Den används av kommunala tjänstemän och av
handläggare hos exempelvis länsstyrelsen, men även
av domstolar där ärenden överprövas. Översiktsplanen
kan också användas av företag som söker områden för
att utveckla eller starta sin verksamhet.

Översiktsplanen är indelad i fyra kapitel som är baserade på Flens kommuns vision och strategiska
plan. Respektive kapitel har ett antal avsnitt där det finns angivna ställningstaganden, vilka
ligger till grund för hur kommunen med alla orter och landsbygd ska utvecklas i framtiden. Det
finns även i varje avsnitt en kortare beskrivning över vilka områden ställningstagandena gäller.
Den här kortversionen är baserad på huvudhandlingen som utgörs av en digital och interaktiv
översiktsplan. I den digitala översiktsplanen kan du exempelvis klicka i kartor för att få
information inom ett specifikt mråde.
Mer information och den digitala översiktsplanen finns här: www.flen.se/op

1. Framtidens Flen
1.1 Planering av mark och vatten
1.2 En strategi för kommunens utveckling
1.3 Omvärlden och Flens kommun

2. Vi bygger trivsamma
livsmiljöer

3. Vi skapar platser
för utveckling

4. Vi värnar vårt sörmländska
landskap

2.1 Stadsbygd
2.2 Landsbygd
2.3 Samhällsservice
2.4 Miljö, hälsa och säkerhet

3.1 Näringsliv och arbetsmarknad
3.2 Transportsinfrastruktur
3.3 Teknisk försörjning

4.1 Flens kommuns landskap
4.2 Naturmiljöer - vår fantastiska natur
4.3 Kulturmiljöer - vårt gemensamma
kulturarv
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1. FRAMTIDENS FLEN

1.1 Planering av mark och vatten
Det är enligt Plan- och bygglagen en kommunal
angelägenhet att planlägga användningen av mark
och vatten. Planläggningen syftar till att främja en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna
i dagens samhälle och för kommande generationer.
Syftet är också att främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden
med hänsyn till den enskilda människans frihet.
Mark- och vattenanvändningen ska även förhålla
sig till Miljöbalken som syftar till att främja en
hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. Översiktsplaner utgör en del av
kommunernas arbete för en hållbar utveckling och
god livsmiljö.

Översiktlig planering är en ständigt pågående process,
vilket gör att översiktsplanen aktualitetsprövas under
varje mandatperiod. Samråd ska äga rum med bland
annat myndigheter, organisationer och invånarna.
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Det
går att påverka genom att delta i medborgardialog
eller att lämna synpunkter på planförslaget som
tas fram till samråd samt utställning. Det går inte
att överklaga översiktsplanens innehåll. Färdplan
Flen - Strategisk plan med budget, som är ett av
kommunens viktigaste styrdokument, ligger till
grund för översiktsplanens mål som finns här nedan.
Workshops med politiker och tjänstemän ligger även
till grund för målen.

Översiktsplanens mål
•

Lokalisering med närhet till bra kommunikationer

•

Ge möjligheter till ökad inflyttning.

•

Skapa utveckling genom hushållning av resurser.

•

Öka förutsättningarna för hållbara transporter.

•

Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv.

•

Stärka den lokala attraktionskraften.

•

Möjliggöra utveckling av besöksnäring och turism.

•

Tydliggöra sambanden och öka samverkan inom kommunen.

•

Utveckla och belysa viktiga natur- och kulturvärden.

•

Bibehålla och utveckla säkra och trygga utemiljöer.

•

Möjliggöra för en levande landsbygd.

•

Utveckla lärande och kreativa miljöer.
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Översiktsplanens aktualitet och medborgardialog
I översiktsplanen samlas kommunens
ställningstaganden i viktiga frågor och därmed kan
påverka utvecklingen inom och utanför kommunen.
Översiktsplanen utgör ett beslutsunderlag för
politiska beslut. Därför är det viktigt att kontinuerligt
arbeta med översiktlig planering. Kommunens
medborgare har involveras i arbetet genom en
medborgardialog i ett tidigt skede under våren
2016. Dialogen innebar att medborgarna fick insyn
i arbetet och gavs möjlighet att kunna påverka
översiktsplanens innehåll utifrån sina kunskaper
och erfarenheter. Detta genom dialogcaféer och
enkäter. En sammanställning av medborgardialogen
har upprättats och finns tillgänglig på kommunens
hemsida samt hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ställningstagande
En ständigt aktuell översiktsplan
Flens kommun ska arbeta för en hållbar utveckling av kommunen genom att kontinuerligt arbeta med
översiktlig planering över förvaltningsgränserna och i tätt samarbete med politiken.
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1.2 En strategi för kommunens utveckling
Genom översiktsplanen hoppas kommunen att
locka nya invånare och underlätta för företagande.
Översiktsplanen är inte en handlingsplan utan ett
strategiskt dokument med mål och ställningstaganden
för hur beslutsfattare ska prioritera. Innehållet i
översiktsplanen möjliggör för en hållbar utveckling
genom att skapa trivsamma livsmiljöer, platser för
utveckling samtidigt som vi värna vårt sörmländska
landskap. I översiktsplanen delar vi upp bebyggelsen
genom att använda begreppen stadsbygd och
landsbygd.
Stadsbygd:
- Tätorter med minst 600 invånare. Flens stad,
Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm
- Ett större utbud av offentlig och kommersiell 		
service
- Koncentration av kollektivtrafik genom stationer och
bytespunkter
Landsbygd:
- Samhällen med högst 600 invånare
- Serviceorter som utgörs av Mellösa och Bettna där
nya bostäder och arbetsplatser förstärker underlaget
till att utveckla utbudet av service.
- Landsbygdscentrum som utgörs av Skebokvarn och
Vadsbro där ny bebyggelse kan förstärka underlaget
för befintlig kollektivtrafik.
- Fritidshusområden.
Utvecklingsstrategi
För att i stora drag visa kommunens framtida
utveckling och ge en samlad bild av densamma
har en utvecklingsstrategi upprättats (se
nästa sida). Utvecklingsstrategin ska illustrera
kommunens långsiktiga intentioner. En övergripande

Framtidens Flen

utvecklingsstrategi är viktig för det regionala
och det mellankommunala perspektivet. Det är
utvecklingsstrategin som sedan i sin tur skapat
grunden till formuleringarna av ställningstaganden i
översiktsplanen.

Befolkning och folkhälsa
Under de senaste fem åren (2013-2017) har
kommunen haft en positiv befolkningsutveckling,
där drygt 840 fler personer än tidigare valt Flen som
sin em kommun. I december 2017 hade kommunen 16
864 invånare. Befolkningens åldersstruktur visar att
andelen mellan 26-46 år är låg i förhållande till både
den yngre och den äldre befolkningen. Befolkningen i
kommunens orter skiljer sig ganska mycket åt jämfört
med varandra. Exempelvis har Sparreholm en högre
andel äldre (+65 år), och Skebokvarn har en låg
återväxt med låg andel yngre befolkning (0-24 år).
Andelen utrikesfödda vuxna invånare i kommunen var
27,7% år 2016 jämfört
med riket 17,5%. Befolkningsprognoser de senaste
åren har visat på en positiv befolkningsutveckling
en bit in på mitten av 2020-talet. Om kommunen
skulle behålla samma utveckling som den senaste
10-årsperioden skulle befolkningsutvecklingen ligga i
snitt på cirka 100 nya kommuninvånare per år.
Fysisk planering spelar en viktig roll för att både
främja hälsa och förebygga ohälsa. Det finns en
del aspekter att ta med för att uppnå ett socialt
hållbart samhälle såsom folkhälsa, jämställdhet,
barnperspektiv, integration, tillgänglighet och
trygghet.
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Ställningstaganden
Kommunens befolkning
Flens kommun ska proaktivt arbeta strategiskt och långsiktigt för att skapa förutsättningar för en positiv
befolkningsutveckling.
Folkhälsa
Flens kommun ska bidra till god och jämlik folkhälsa genom att främja insatser som är hälsofrämjande
och/eller förebygger hälsorisker.
Fysisk planering i Flens kommuns utgår från ett folkhälsoperspektiv som prioriterar god jämlik hälsa för
alla i befolkningen samt fysisk och social hållbarhet.
Jämlik god hälsa ska i Flens kommuns planerings- och bebyggelseutveckling stärkas genom att
befolkningsgruppers erfarenheter, kunskap och synpunkter tas tillvara i processen. Detta ska i sin tur
bidra till ökad trygghetsupplevelse, bättre fysisk hälsa, ökad tillgänglighet, och hållbara fysiska och
sociala miljöer.
Jämställdhet
I Flens kommun ska kvinnors och mäns, flickors och pojkars vardagsliv främjas av en jämställd
samhällsplanering.
Barnperspektiv
I Flens kommun ska barn ges möjlighet till inflytande i den fysiska planeringen, genom att de ges
möjlighet att delta i medborgardialoger.
Integration
För att främja integration i vardagen ska Flens kommun med fysisk planering skapa utrymme för
mötesplatser på offentliga platser, förhindra barriärer, ha bra kommunikationer, värna attraktiva platser/
kulturminnen och skapa trygghet.
Tillgänglighet
Den fysiska planeringen ska borga för att likvärdiga villkor skapas när det gäller tillgänglighet för alla
i gemensamt använda rum i Flens kommun. Vid planering av ny bebyggelse och utformning av allmänna
platser ska tillgängligheten utgöra en viktig del.
Trygghet
Flens kommun arbetar med trygghet genom att samarbeta och samverka samt åtgärda brister i den
fysiska miljön.

Framtidens Flen
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1.3 Omvärlden och Flens kommun
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.
Flens kommun kan inte styra framtiden, men vi
kan förbereda oss för den på flera sätt. Flens
kommun är som de flesta kommuner i samma storlek
beroende av sina grannkommuner och grannlän,
vad gäller arbetstillfällen, kommunikationer,
utbildningsmöjligheter och bostadsmarknad.

Flens kommun har dock ett fördelaktigt geografiskt
läge mellan tillväxtregioner som om kommunen
hanterar de rätt kan dra nytta utav. För att förstärka
kommunens utvecklingsmöjligheter behöver
kommunen ta plats, synas och samarbeta med såväl
kringliggande kommuner som regionplaneorgan och
myndigheter.

Ställningstaganden
Omvärlden och Flens kommun
Flens kommun ska verka för att vidareutveckla mellankommunala samarbeten, genom att medverka i
aktuella regionala organ för att stärka, bevaka och bejaka kommunens intressen i aktuella frågor.
Flens kommun ska bevaka att mellankommunala angelägenheter samordnas med angränsande kommuner
inför kommunala ställningstaganden när det gäller användning av mark och vatten.
Flens kommun ska arbeta för att utvecklingen av kommunen ska ske i enlighet med utvecklingsstrategin,
genom nära samarbete mellan förvaltningar och politiken.

Framtidens Flen
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2. VI BYGGER TRIVSAMMA MILJÖER
2.1 Stadsbygd
I Flens kommun finns ett varierat utbud
av orter i olika storlek, varje ort med sina
platsspecifika förutsättningar. Stadsbebyggelse
och stadsliknande bebyggelse inom orter används
i huvudsak för bostäder, kontor, handel eller
annan verksamhet. Stadsbygden innehåller
även trafik- och parkeringsytor, parker och
fritidsanläggningar. Att kunna erbjuda attraktiva
boende- och livsmiljöer i olika lägen och med
olika upplåtelseformer, som passar allas ekonomi
är viktigt för kommunen.
Flen Flen - staden mellan sjöarna är namnet på
den fördjupning av översiktsplan som beskriver
stadens utvecklingspotential, som antogs av
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kommunfullmäktige 2014-12-11 § 141. Genom en
positiv utveckling av stadsmiljön, förtätning
av stadskärnan samt en framtida planreserv för
bostäder och verksamheter rustas Flen för att växa
och utvecklas. Hälleforsnäs är en av två orter i
kommunen som har tågstopp, vilket medför att
orten ur ett hållbarhetsperspektiv har möjligheter
att utvecklas. Malmköping har värdefulla kulturoch naturmiljöer och utgör ett viktigt besöksmål.
Ny bebyggelse bör beakta detta samtidigt som
köpingens karaktär bör lyftas fram. Sparreholm
utgör en attraktiv bostadsort med nära till naturen,
kollektivtrafik och service. Sparreholm har vuxit upp
längs med järnvägen och har därför ett fördelaktigt
läge för framtida tågstopp.

Vi bygger trivsamma miljöer

Ställningstaganden
Stadsbygd
Flens kommun arbetar för att bidra till hållbar utveckling genom att stärka de olika kommundelarna
förverkligas Flens kommuns vision. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens
stoltheter.
Flens kommun ska spara resurser och bidra till en hållbar utveckling genom att lokalisera
utbyggnadsområden i nära anslutning till befintlig infrastruktur. Genom effektiva lösningar och smarta
val av material minskar belastningen på miljön.
Flens kommun strävar efter att skapa attraktiva och varierande boende- och livsmiljöer genom att i
samhällsplanering ta hänsyn till olika gruppers behov och möjligheter till eget boende. Kommunen ska
även arbeta för att skapa attraktiva entréer och offentliga miljöer i nära samarbete med näringslivet.
Flen
I Flen ska utveckling av staden ske genom förtätning enligt fördjupning av översiktsplan, Flen - staden
mellan sjöarna, antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 §141.
Hälleforsnäs
I Hälleforsnäs ska utveckling av orten främst ske genom förtätning och uppförande av ny bebyggelse
i strandnära lägen. Genom att framhäva stationsområdet och stärka kopplingen mellan stationen,
bruksområdet och ortens centrala delar skapas möjligheter för orten att utvecklas hållbart.
Malmköping
I Malmköping ska utveckling av orten ske med hänsyn till platsens och köpingens natur- och
kulturmiljövärden. Genom varsam utbyggnad med omsorgsfullt placerad och utformad bebyggelse kan
orten utvecklas samtidigt som köpingens karaktär behålls oförändrad och förstärks. En utvecklings- och
bevarandeplan behöver tas fram.
Sparreholm
I Sparreholm ska utveckling av orten ske genom att skapa utrymme för bostadsbebyggelse, arbetsplatser
och ytterligare service. Genom att stärka ortens centrum med hänsyn till eventuellt framtida tågstopp
utvecklas orten som bostadsort och besöksmål. Ortens omgivande natur- och kulturmiljövärden bidrar till
ortens attraktivitet och ska värnas när ny bebyggelse tillkommer.

Vi bygger trivsamma miljöer
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2.2 Landsbygd
I Flens kommun finns en vacker landsbygd,
som ger mycket goda möjligheter till boenden
med höga kvaliteter. Kommunen är positiv till
boende på landsbygden där det idag finns mindre
samhällen, landsbygdscentrum, serviceorter,
fritidshusområden och sammanhållen bebyggelse.
Landsbygdens natur- och kulturlandskap är ett
värdefullt arv som vi måste handskas varsamt
med.
Bettna är omgiven av kommunens bästa åkermark
och möjligheterna att bygga bostäder i framtiden
begränsas även av TGOJ-banan (barriär- och
bullereffekter), riksväg 52 och väg 221. Mellösa har
vuxit fram kring järnvägsstationen och utgör idag en
viktig serviceort för den kringliggande landsbygden.
Skebokvarn fick sin järnvägsstation vid stambanan
först på 1890-talet och därefter växte ett mindre
samhälle fram på båda sidor om järnvägen. Vadsbro
har vuxit fram kring järnvägsstationen vid TGOJbanan. Samhället Dunker växte upp vid stationen på
Mellersta Södermanlands Järnväg som gick mellan
Skebokvarn och Stålboga via Malmköping.
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På landsbygden medför ett tillskott av bebyggelse ett
ökat underlag till befintlig service och kollektivtrafik.
Där finns det dock en hel del aspekter att beakta,
exempelvis jord- och skogsbruket.
Gränsen mellan fritids- och permanentboende har
alltmer kommit att suddas ut och så gott som
samtliga fritidshusområden i kommunen har ägare
som bosatt sig permanent i sina fritidshus. Det
krävs en kontrollerad omvandling och utveckling av
fritidshusområdena för att nå en hållbar utveckling.
Det finns områden på landsbygden som inte har
en detaljplan eller områdesbestämmelse, men
där bebyggelsen ändå är relativt tät. I plan- och
bygglagen kallar man den typen av områden för
sammanhållen bebyggelse.
Strandskydd gäller vid alla hav, sjöar och vattendrag,
oavsett storlek och syftar till att ge allmänheten
tillgång till strandområden samt att möjliggöra
och bevara goda livsvillkor för djur och växter. Där
strandskydd råder är det exempelvis förbjudet att
uppföra nya byggnader.
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Ställningstaganden
Landsbygd
Flens kommun ska vårda och värna om landsbygden genom att ställa krav i lovhantering och planering på
hur nya byggnader placeras och utformas.
Förändringar på landsbygden ska ske med hänsyn till landskapsbilden, till eventuella natur-, kulturmiljöoch friluftsvärden samt till eventuella störnings- och säkerhetsrisker.
Bettna
I Bettna ska utveckling ske med hänsyn till den värdefulla jordbruksmarken som omger orten. Genom
att tillåta ny bebyggelse runt Bettna stärks ortens betydelse som serviceort och en hållbar utveckling av
landsbygden skapas.
Mellösa
I Mellösa ska utveckling av orten ske genom att skapa utrymme för bostäder, arbetsplatser och ytterligare
service. Genom att tillåta ny bebyggelse i nära anslutning till befintlig stärks Mellösas betydelse som
serviceort och utveckling av landsbygden skapas.
Skebokvarn, Vadsbro och Dunker
I Skebokvarn, Vadsbro och Dunker ska ändrad användning av mark och vatten inom och i anslutning till
orten prövas genom detaljplaneläggning.
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Ställningstaganden
Bebyggelseutveckling på landsbygden
Flens kommun ska möjliggöra bebyggelseutveckling på landsbygden genom
• Hänsyn till befintlig bebyggelse och infrastruktur
Ny bebyggelse bör lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och på ett sådant sätt att god tillgång
till infrastruktur i form av befintliga vägar, bredband och kollektivtrafik finns. Nya fastigheter skall ges
tillräckligt stor area för att, på ett för landskapet anpassat sätt, kunna inrymma de byggnader som
behövs för att tillgodose nuvarande och framtida behov. Fastigheter mindre än 1500 kvadratmeter bör
ej medges. Nya fastigheter eller ny bebyggelse inom befintliga fastigheter skall också planeras så att god
tillgång på dricksvatten av god kvalitet finns samt att det inom fastigheten finns möjlighet att anlägga
avloppsanläggning.
• Hänsyn till jord- och skogsbruk
Nya fastigheter bör planeras och placeras på ett sådant sätt att de inte förhindrar eller försvårar rationellt
jord- och skogsbruk. Den mest värdefulla jordbruksmarken bör helt undantas från ny bebyggelse. För att
underlätta generationsskiften på landsbygden bör tillkommande bebyggelse i och i anslutning till gårdar och
andra produktionsenheter medges, om det kan ske utan att strukturen och landskapsbilden tar skada.
• Hänsyn till naturvärden och kulturvärden
Flens kommun har en rik och mångfacetterad landsbygd med storslagen natur och värdefulla kulturmiljöer.
Runt de större godsen och gårdarna finns på flera håll bevarade torpmiljöer och lokalt förankrade
bebyggelsetraditioner. Dessa bör tas tillvara i samband med ny bebyggelse och stor hänsyn bör tas till
placering, utformning och materialval. I de känsligaste lägena, bland annat de som omfattas av riksintressen
eller olika typer av skydd är det extra viktigt att stor hänsyn tas till de värdekärnor som redovisas i kapitlet
“Vi värnar vårt Sörmländska landskap”.
• Hänsyn till friluftslivet
Flens kommun är rikt på områden som är av stort intresse för friluftslivet och omfattas till viss del av
riksintresse för friluftslivet. Den stora tillgången till sjöar och stränder erbjuder ett varierat landskap som
inbjuder till att röra sig på såväl land som vatten. På många ställen sammanfaller friluftsområdena med
välbevarade landskapsrum och kulturmiljöer såsom bevarade ängs- och betesmarker med betydelse för den
biologiska mångfalden. Det är områden som är särskilt värdefulla att bevara och utveckla. Tillsammans ger
de en stor utvecklingspotential för besöksnäringen som kan fungera som ett bra komplement till de areella
näringarna på landsbygden, vilket i sin tur skapar förutsättningar för människor att bo och verka där.
• Hänsyn till näringslivet
På landsbygden finns många småföretag. I Flens kommun finns även goda förutsättningar för ökande
företagsamhet inom turism och det rörliga friluftslivet. Flen har även en stor potential vad gäller utvecklingen
av företag inom matförädling och lokal matproduktion. Även jord- och skogsbruket genererar arbetstillfällen
och det medför behov av att möjliggöra bostadsbyggande även utanför tidigare bebyggda stråk. Nya tekniker
medger möjligheter för människor att arbeta på distans eller att helt bedriva sina verksamheter via internet.
Landsbygden lämpar sig väl för företagande där man kan sköta större delen av arbetet i anslutning till sin
bostad. En förutsättning för det är dock att det finns god tillgång till bredbandstjänster på landsbygden vilket
kommunen arbetar för i bredbandsutvecklingen.

Vi bygger trivsamma miljöer
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Ställningstaganden
Fritidshus och fritidshusområden
Flens kommun ska möjliggöra en kontrollerad omvandling och utveckling av fritidshusområden genom att
·
Bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet enligt VA-planen
·
Främja samfällighetsanläggningar i fritidshusområden
·
Fritidshus som byggs med större byggnadsarea än 70 kvadratmeter ska byggas med
permanenthusstandard för tillgänglighet och energihushållning med mera.
Kommunen ska i övrigt vara omsorgsfull när det gäller att planera för nya större bostads- och
fritidshusområden på perifera platser som saknar anknytning till verksamheter på landsbygden. Detta eftersom
det för med sig ett ökat resande och resursutnyttjande och därmed inte kan bedömas som ett långsiktigt
hållbart boendealternativ. I sammanhanget ska kommunen ta ställning till möjligheterna för en levande
landsbygd med hushållning av resurser utan en större påfrestning på natur-, kulturvärden och vattentillgångar.
För de fritidshusområden där kollektivtrafikanslutning samt vatten och avlopp går att anordnas utan
svårigheter ställer sig kommunen positiv till en permanentning av fritidshus. För de fritidshusområden där det
finns svårigheter att anordna kollektivtrafikanslutning samt vatten och avlopp ska kommunen vara restriktiv i
frågan om utökning av byggrätter för att möjliggöra permanentboende. En permanentning av sådana områden
innebär, förutom att de är kostnadskrävande för kommunen, att utbudet av enklare fritidshus i regionen
minskar.
Sammanhållen bebyggelse
Flens kommun ska genom nära dialog med fastighetsägare tillse att byggnation inom sammanhållen
bebyggelse sker på ett sådant sätt att risk för konflikter mellan grannar och olägenheter minskas.
Flens kommun skall bevaka utvecklingen inom områden med sammanhållen bebyggelse och vid behov
medverka till att områden detaljplaneläggs för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.
Strandskydd
Flens kommun ska värna strandskyddet genom att i varje enskilt fall ta hänsyn till dess syfte. Stränder
med höga värden för biologisk mångfald eller med intresse för friluftslivet ska undantas från utvidgad
tätortsbebyggelse.
Flens kommun ska genom noga avvägd lokaliseringsprövning möjliggöra för utbyggnad med bostäder i
strandnära lägen som ansluter till redan befintliga strukturer i form av service, kollektivtrafik och andra
bostäder.

Illustration strandskydd: Ulrika Åkerlund/Boverket
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2.3 Samhällsservice
I samhällsservice inbegrips dels skola och
barnomsorg, dels omsorg om äldre och andra
personer med vårdbehov. Med samhällsservice
avses den dagliga, icke-kommersiella, servicen.
Att skapa utrymme i orter för samhällsservice
bygger på långsiktighet och är av betydelse inte
bara för brukarna utan även för omgivningen.
För att skapa goda förutsättningar för barn och
ungdomars lärande är det viktigt att exempelvis skapa
bra utemiljöer. När det kommer till vård och omsorg
kan människor behöva stöd i sin vardag som
exempelvis att kunna bo på ett boende som möjliggör
detta. Då människor har olika förutsättningar och
behov, är det viktigt med olika typer av boenden,
exempelvis servicebostäder.
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Flens kommun har mycket att erbjuda dig i form av
musik, konst, film, teater, litteratur eller dans. Många
av aktiviteterna initieras och anordnas av det rika
föreningsliv som finns i hela Flens kommun. 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.
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Ställningstaganden
Förskola och skola
Flens kommun jobbar för att skapa förutsättningar för skolutveckling genom lärmiljöer att trivas i skapas
möjlighet för en kreativ utbildningsverksamhet och en stimulerande arbetsmiljö för barn, elever och
medarbetare.
Stöd och omsorg
Flens kommun ska skapa fler servicebostäder, bostäder lämpliga för seniorer, trygghetsboenden och
särskilda boenden, genom att samarbeta över förvaltningsgränser och tillsammans med kommunens
bostads- och fastighetsbolag, pensionärsorganisationer samt privata aktörer.
Flens kommun ska arbeta för att alla människor ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i
samhället och över sin vardag, genom att ge råd och stöd för den som är orolig för sin egen eller andras
sociala livssituation.
Kulturaktiviteter och mötesplatser
Flens kommun ska verka för tillgängliga och levande kulturaktiviteter och mötesplatser runt om i
kommunen, genom att aktivt samarbeta över förvaltningsgränserna tillsammans med kulturaktörer och
ideella föreningar.
Fritids- och sportanläggningar
Flens kommun ska säkerställa människors tillgång och möjligheter till fysisk aktivitet genom att
tillhandahålla, underhålla och utveckla anläggningar för både inomhusaktiviteter och utomhusaktiviteter.
Jämlik, god hälsa ska främjas genom att utrymme och möjligheter ges för fysisk aktivitet,
fritidssysselsättningar och friluftsliv i hela kommunen och inom eller direkt anslutning till orterna i
kommunen, samt att tillgänglighet till dessa områden är god för alla individer och sociala grupper.
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2.4 Miljö, hälsa och säkerhet
En utmaning för samhällsbyggandet är de
störnings- och säkerhetsrisker som kan finnas.
Kommunen har skyldighet att vid planering beakta
hälsa och säkerhet samt anpassa samhället till
de klimatförändringar som väntas. Därför tar
översiktsplanen hänsyn till klimat, föroreningar,
och miljöstörningar.

i marken vilket kan få stora konsekvenser för såväl
människor som djur- och växtlivet. Vid förändring
av mark- och vattenanvändningen är det viktigt att
beakta markföroreningar, miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, farligt gods och radon.
Det finns olika miljöstörningar som uppkommer från
mänsklig och naturlig påverkan som kan medföra
en risk för människors hälsa och säkerhet. Buller är
den miljöstörning som berör flest människor och är
något som kan orsaka exempelvis sömnstörningar och
stress. Vidare finns vibrationer, elektromagnetiska fält
och djurhållning som påverkar.

Vårt klimat förändras ständigt och ingen kan med
säkerhet säga hur klimatet kommer att se ut i
framtiden. Genomgående för samhällsplaneringen i
Flens kommun ska vara att utgå från klimatanpassning
och minimera klimatpåverkan. Vi människor använder,
tillverkar och fraktar en mängd produkter som är
skadliga för vår hälsa då de består av farliga ämnen.
Dessa ämnen sprids sedan genom luft, vatten och
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Ställningstaganden
Påverkan och anpassning till klimat
Flens kommun ska vara beredd på effekterna av och bidra till att motverka klimatförändringarna, genom
hållbar samhällsplanering och olika förebyggande åtgärder t.ex. minskat utsläpp av växthusgaser.
Flens kommun ska begränsa konsekvenserna vid höga flöden, genom att göra en riskanalys och vidta
åtgärder i de fall översvämningshotad mark kommer att användas till annat än vad som rekommenderas.
Flens kommun ska i samband med detaljplanering och bygglovsprövning beakta skredrisker, genom att
utföra geotekniska undersökningar när behov föreligger.
Förorenade områden
Flens kommun ska arbeta för att potentiellt förorenade områden ska minska genom att utreda och vid
behov åtgärda dessa områden.
Flens kommun ska senast i samband med planläggning, bygglov eller miljöprövning beakta potentiellt
förorenade områden genom att tillse att dessa områden utreds och vid behov åtgärdas. Framtida
användning av marken och resultatet av utredningar ska ligga till grund för eventuella åtgärder.
Luftföroreningar
Flens kommun ska arbeta aktivt för att minska utsläppen av luftföroreningar, genom att beakta
miljökvalitetsnormer för luft vid planering, planläggning och tillståndsgivning samt genom att formulera
lokala hälsoföreskrifter, underlätta för hållbart resande och fossilfria transporter, förespråka förnyelsebar
energi för uppvärmning.
Flens kommun ska regelbundet bevaka och följa upp luftkvaliteten i kommunens orter, genom samarbete
med Östra Sveriges luftvårdsförbund.
Transporter med farligt gods
Flens kommun ska arbeta för att primära transportleder för farligt gods skall dras utanför tätorterna
där så är möjligt. Inom tätbebyggda områden ska konsekvenserna minskas genom att särskilda åtgärder
vidtas vid planläggning och tillståndsprövning för att skydda såväl människor, djur, vatten och natur.
Flens kommun ska vid planläggning och annan tillståndsprövning studera följderna av eventuella olyckor
med transporter av farligt gods utifrån Länsstyrelsens riktlinjer för bebyggelse intill farligt godsleder.
Buller
Flens kommun ska verka för en god ljudmiljö såväl utomhus som inomhus, genom rätt planering och
anpassad bebyggelse, samt att bullerdämpande åtgärder vidtas där det är möjligt utmed järnvägar,
vägsystem och andra bullerstörande verksamheter.
Vibrationer
Flens kommun ska ta hänsyn till vibrationer från järnvägar och vägar, genom att beakta detta vid
planläggning och bygglovgivning.
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Ställningstaganden
Elektromagnetiska fält
Flens kommun ska begränsa exponeringen av magnetiska fält, genom att nya kraftledningar och elektriska
anläggningar placeras och utformas enligt Svenska myndigheters (bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten) råd
och rekommendationer.
Lantbruk och djurhållning
Flens kommun ska vid planläggning, bygglovgivning och tillståndsprövning beakta lantbrukets/
djurhållningens påverkan på omgivningen samt anpassa avståndet mellan djurstall/rasthagar och
bebyggelse, genom att ta hänsyn till risk för olägenhet och lokala förutsättningar.
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3. VI SKAPAR PLATSER FÖR UTVECKLING
3.1 Näringsliv och arbetsmarknad
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 kommunen ska kunna
uppnå detta krävs satsningar på bland annat bättre
infrastruktur och kommunikationer, fler attraktiva
boendealternativ, höjd utbildningsnivå, mer
differentierad arbetsmarknad, förbättrad stadsbild
i tätorterna och en god kommunal service.
Kommunen intensifierar sitt engagemang i
näringslivsfrågorna och ska aktivt bidra till
goda förutsättningar för näringslivet genom en
näringslivsstrategi. Besöksnäringen ger ett ökat
underlag för kommersiell service, nya arbetstillfällen
inom besöksnäringen och ett välkommet
komplement till andra näringar som t. ex. jord- och
skogsbruk. Typen av verksamhet och dess storlek är
avgörande för valet av lokalisering. Olika typer av
verksamheter har olika behov och kräver således olika
förutsättningar. Det finns ett starkt samband mellan
den fysiska miljön, mark- och vattenanvändning samt
verksamheters utvecklingsförutsättningar, i synnerhet
nära sjöar och vattendrag i en landsbygdskommun
som Flens.

Naturgrus med grusåsar är en ändlig resurs. Åsarna är
en viktig del av natur- och kulturlandskapet och har
även stor betydelse för dricksvattenförsörjningen.
Besöksnäringen
Helhetsintrycket blir alltmer avgörande för valet
av resmål. Den fysiska miljön, olika attraktioner,
boendet, servicen och bemötandet avgör hur
besökaren upplever sin resa eller sitt besök.
Här finns ett starkt samband mellan den fysiska
miljön, mark- och vattenanvändning och turismens
utvecklingsförutsättningar.
“ De platser som attraherar kommuninvånare,
attraherar oftast även turister och besökare”

Kommunledningsförvaltningen har fått stöd
av Tillväxtverket för ett pilotprojekt benämnt
”Besöksnäringen i översiktsplanen – ett medel för
stärkt lokal attraktionskraft”. Projektets syfte är att
ta fram underlag till ÖP som belyser besöksnäringens
behov och utvecklingspotential. I översiktsplanen
har besöksnäringens intressen vägas mot allmänna
intressen vilket sedan kan underlätta etablering av
företag inom besöksnäringen i kommunen.

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
eller miljön.
Jord- och skogsbruk tillsammans med besöksnäring
är de viktigaste näringarna på landsbygden i Flens
kommun och har avgörande betydelse för en fortsatt
levande landsbygd. Att säkra och stärka produktionen
i framtiden är viktigt för kommande generationer.
Ängs- och betesmark samt ädellövskogar har en
extremt stor mångfald av växt- och djurarter, varav
många är hotade, samt stora kulturhistoriska värden.
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Ställningstaganden
Kommunens näringslivsstrategi
Flens kommun arbetar för näringslivet genom näringslivsstrategin (antagen av kommunfullmäktige 201708-24 §124). I strategin prioriteras att
• Kommunen ska upplevas som en serviceinriktad, transparent och företagarvänlig kommun med en hög
kvalitet i myndighetsutövning
• Tillgång till bra utbildning, från förskola till högskola, bidrar till kommunens utveckling och främjar
kommuninvånarna till ett livslångt lärande. Det bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden.
• Samverkan mellan kommun och näringsliv kännetecknas av förtroende, öppenhet, energi och ett stort
engagemang för Flens kommun
• Kommunen ska ha en positiv vi-känsla mellan företagare och kommun. Attityder till företagande ska
påverkas i en positiv riktning - att vara företagare i Flens kommun ska ses som ett självklart alternativ!
Turism och besöksnäring
Flens kommun ska aktivt utveckla turismen och besöksnäringen:
•

Genom att ta tillvara, utveckla och marknadsföra miljöer och områden samt egenskaper och värden
särskilt betydelsefulla för turismen.

•

Genom att belysa dessa miljöer med höga natur- och kulturmiljövärden, vårt rika herrgårdslandskap,
vårt geografiska läge och attraktiva platser, blir vi en ännu attraktivare destination att besöka.
Genom att aktivt samarbeta med såväl myndigheter som entreprenörer, kulturaktörer och ideella
krafter inom besöksnäringen.

•

Genom att arbeta fram en turistisk översiktsplan utreds behov och förutsättningar till möjligheter och
utvecklingsområden inom besöksnäringen som är en betydande del av näringslivet i Flens kommun.

Lokalisering av nya verksamheter
Flens kommun ska åstadkomma hög och långsiktig planberedskap för olika slag av verksamheter genom
att detaljplanera mark i attraktiva lägen utmed starka transportstråk, där höga estetiska krav ska ställas
på utformning av byggnader och kvartersmark.
Framtida större industrietableringar ska i första hand ske i anslutning till redan befintliga
industriområden utanför Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm (utpekat på kartor) för att på
ett ekonomiskt hållbart sätt ta tillvara på nedlagda resurser så som infrastruktur (vägar, elnät m.m.).
Verksamheter och besöksnäring i strandnära lägen
Flens kommun ska värna strandskyddet genom att i varje enskilt fall ta hänsyn till en verksamhets
behov av närhet till vatten, samt anledningarna till valet av platsen för verksamheten (historisk
koppling). Att möjliggöra för en utveckling av verksamheter på landsbygden i strandnära lägen är
viktigt för kommunen. Noga avvägningar behöver göras i varje enskilt fall utifrån såväl verksamhetens
förutsättningar som de platsspecifika förutsättningarna.
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Ställningstaganden
Miljöfarlig verksamhet
Flens kommun ska inför prövning av lämplig plats för miljöfarlig verksamhet tillämpa miljöbalkens
allmänna hänsynsregler, genom att välja plats så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och
olägenhet för miljön och människors hälsa, s.k. lokaliseringsprincipen.
Areella näringar
Flens kommuns långsiktiga mål är att det öppna jordbrukslandskapet bibehålls, genom att jord- och
skogsbruksmarkens förmåga att producera livsmedel, biomassa och virke värnas, att den biologiska
mångfalden stärks samt att näringsläckage från jord- och skogsbruksmark minskar.
Jordbruk
Flens kommun ska säkerställa framtida matproduktion och försörjning. Genom att endast tillåta att
jordbruksmark tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen i anslutning till stadsbygd, om
detta inte kan tillgodoses på annan mark på ett långsiktigt hållbart sätt.
Skogsbruk
Flens kommun ska skydda även skogsnäringen så långt som möjligt 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.
Råvarutillgångar - grus och berg
Flens kommun ska arbeta för att skydda ändliga naturresurser genom att förespråka och endast i
undantagsfall använda dessa resurser.
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3.2 Transportinfrastruktur
Flens kommun är en flerkärnig landsbygdskommun
där det är nödvändigt att skapa goda
förutsättningar för transporter mellan, genom,
till och från kommunens orter. Vidare är detta
avgörande för kommunens möjligheter att ta del
av den pågående regionförstoringen. Genom att
aktivt arbeta med infrastruktur, trafiksäkerhet och
goda livsmiljöer kan kommunens gator och vägar
bli tryggare, säkrare och miljövänligare.
En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för
ett expansivt och levande näringsliv. Både pendling
av arbetskraft och transport av varor och gods är
beroende av en genomtänk infrastruktur. Vissa
vägsträckor i kommunen behöver skyndsamt ses över
för att skapa en mycket bättre transportinfrastruktur
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både lokalt och regionalt. Ett viktigt mål är att
långsiktigt skapa ett kollektivtrafiknät som både
stimulerar och försöker ersätta bilen på olika sätt
och där det är möjligt. Tillgången till arbetspendling
med buss och tåg skapar de förutsättningarna för
en kommunen att locka kommuninvånare att pendla
och bosätta sig i, och även utveckla näringslivet
på sikt i kommunen. Järnvägen är även en otroligt
viktig framgångsfaktor för arbetspendling, utbildning
och fritidsresor. En infrastruktur som skapar
goda livsmiljöer och en tillgänglighet både till
vardagsresmål och fritidsresmål, ger möjligheter att
attrahera och motivera en ökad användning av både
gång- och cykel som alternativ till bilresandet.
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Ställningstaganden
Vägar
Flens kommun ska skapa förutsättningar för ett vägnät som ombesörjer behov av såväl person- och
godstransporter inom kommunen men även underlätta för genomfartstrafik genom kommunen.
Kollektivtrafik
Flens kommun ska bidra till att andelen kollektivtrafikresor ökar genom att skapa en attraktiv och väl
utbyggd kollektivtrafik i kommunen.
Järnväg
Flens kommun ska skapa förutsättningar för goda kommunikationer både som inpendlingskommun och
som boendeort med goda pendlingsmöjligheter.
Flens kommun ska arbeta för att möjliggöra för en stadsutveckling där tågtrafikens barriäreffekter
minimeras.
Flyg
Flens kommun ska arbeta aktivt för att stärka alla potentiella person- och godstransportstråk som kan
gynna kommunens utveckling genom att stärka de mellankommunala samverkansformerna. Tåg och flyg
utgör navet i en sådan utveckling.
Gång- och cykelvägar
Flens kommun ska aktivt skapa möjligheter att kunna välja gång- och cykel istället för bil, både vid
vardags- och fritidsresor med fokus på tätortsnära gång- och cykelvägar.
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3.3 Teknisk försörjning
Ett samhälle kräver teknisk försörjning för att
fungera. Inom begreppet teknisk försörjning ryms
energifrågor som vindkraft, el och fjärrvärme samt
vatten, dagvatten, avlopp och informationsteknik
(IT och bredband). Kommunen arbetar för en
effektivisering av energianvändandet och ett ökat
kretsloppstänkande för samtliga områden inom
teknisk försörjning.
En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning
är en grundläggande förutsättning för ett hållbart
samhälle. Ändamålsenliga och tillförlitliga VAanläggningar säkerställer att såväl hälso- som
miljörisker minimeras.
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En välplanerad avfallshantering är en förutsättning
för en hållbar stadsutveckling. I samhällets
energiförsörjning är det viktigt att nå en balans
mellan konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt
miljö och klimat. För att uppnå klimatmålen är
en inriktning mot förnyelsebara energikällor som
vattenkraft och vindkraft att föredra. Ledningar
som försörjer samhället med el, tele/bredband,
värme, vatten och avlopp finns både ovan och
under marken. Detta kräver utrymme i den fysiska
miljön. Anläggningar som är del av ett större
sammanhängande system för energidistribution
av nationellt intresse ingår i riksintresse för
energidistribution som är viktigt att beakta.
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Ställningstaganden
Vatten- och avloppsförsörjning
Flens kommun ska genom strategisk VA-planering skapa förutsättningar för social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet inom VA-området. Vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten skall
hanteras på ett sätt som är långsiktigt hållbart för de boende, den aktuella platsen och dess miljö.
Dricksvatten
Flens kommun ska prioritera dricksvatten vid eventuell intressekonflikt mellan dricksvattenförsörjning och
andra intressen. Genom att fastställa aktuella vattenskyddsområden och föreskrifter för de kommunala
vattentäkterna ges dessa ett direkt skydd, vilket skapar bättre möjligheter till hänsynstagande vid
kommunal planering och i beslut som rör verksamhet inom vattenskyddsområden.
Avloppshantering
Flens kommun ska se på avloppsvatten som en resurs, genom att ha en reningsteknik som ger god sanitär
rening i kombination med att näringsämnen återförs till kretsloppet. Målsättningen ska vara att ett
minimum av både bakterier och näringsämnen når våra recipienter. Genom att näringsämnen sorteras bort
redan vid källan och återförs till odlad mark uppnås minimala utsläpp av näringsämnen.
Flens kommun ska se till att bristfälliga avloppsanläggningar förbättras, genom en plan för inventering
av enskilda avlopp. Förbättring av dåliga enskilda anläggningar behövs för att minska miljöbelastningen
av näringsämnen och spridning av smittämnen.
Dagvatten
Flens kommun ska skapa förutsättningar att lösa dagvattenhanteringen i samband med kommunal
planering, genom att ta fram en dagvattenpolicy och en handlingsplan för dagvattenhanteringen. Ett
samlat förhållningssätt avseende dagvattenkvalitét och behandling av dagvatten är en förutsättning för
hållbar hanteringen av dagvattenfrågorna.
Avfallshantering
Flens kommun arbetar aktivt med avfallshantering genom att fortlöpande arbeta med målen i
avfallsplanen.
Flens kommun ska lokalisera nya återvinningsstationer så att dessa lätt kan nås på gångavstånd av de
boende. Genom en strategisk placering av stationerna, t ex i anslutning till matvaruaffärer, kan många
boende nås oavsett om de bor centralt eller på landsbygden.
Förnybara energikällor
Flens kommun ska aktivt verka för förnyelsebara energikällor. Vidare utredningar behöver göras genom
att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som redovisar lämpliga platser för olika typer
av förnyelsebara energikällor. Etableringar för energiproduktion förutsätter att platser ska vara lämpliga
för utbyggnad med hänsyn till andra intressen. Särskilt viktigt är att undvika negativ påverkan på natureller kulturvärden, landskapsbilden samt negativa effekter för närboende.
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Ställningstaganden
Ledningar ovan och under marken
Flens kommun arbetar för att ledningar ska så långt som möjligt samordnas med redan ianspråktagna
korridorer (kraftledningar, vägar, järnvägar) i landskapet, genom att värna stora opåverkade områden
samt att viktiga områden för naturvård och kulturmiljövård skall så långt möjligt undvikas.
Flens kommun ska med hänsyn till risken för förorening av grundvattnet undvika att tillstånd till berg
eller jordvärme lämnas inom det sekundära vattenskyddsområdet kring vattentäkterna i kommunen.
Bredband och mobiltäckning
Flens kommun har som mål att 100 procent av befolkningen ska ha möjlighet till minst 100 Mbit år 2020
via bredband. Detta görs bland annat möjligt genom att bygga ut fiber inom hela kommunen.
Flens kommun har som mål att kommunen även ska täckas av mobilt bredband för att möjliggöra
framtida mobila digitala tjänster och funktioner.
Fjärrvärme
Flens kommun ska aktivt verka för att optimal energi- och resursanvändning vid planläggning och
genomförande av byggprojekt genom att uppmuntra till att ansluta nya bebyggelseområden till befintliga
eller planerade fjärrvärmenät där så är möjligt.
Riksintresse för energidistribution
Flens kommun ska värna riksintressena genom att varje förändring skall prövas mot bakgrund av motiven
för att området utvalts som riksintresse.
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4. VI VÄRNAR VÅRT SÖRMLÄNDSKA LANDSKAP

4.1 Flens kommuns landskap
Landskapet i Flens kommun är kuperat och mycket
varierat. Den omväxlande och vackra naturen i
Flens kommun är en stor tillgång och bidrar till
mervärden för attraktiva livsmiljöer, rekreation och
för besöksnäring. Här utgör naturen en grund för
friluftslivet.
Det finns ett flertal gröna och blå samband som visar
på områden som skapar ekologiska sammanhang.
Gröna och blåa sambanden utgör förutsättningar
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för att bevara landskapets biologiska mångfald
och främja ekosystemtjänster, såsom värden
för friluftslivet. Vatten- och naturtillgångarna i
kommunen har stor betydelse för både invånare
och besökare. Tillgångarna ger möjligheter till bad,
friluftsliv och rekreation. Dessutom har sjöar och
vattendrag stor betydelse för hur vi upplever naturoch kulturlandskapet. Vatten är grunden för allt
liv där målet är att vattenkvaliteten ska ha en god
ekologisk och kemisk status.
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Ställningstaganden
Flens kommuns landskap
Flens kommun arbetar utifrån lokala miljömål för att bidra till hållbar utveckling och värna det sjörika
sörmländska landskapet. Genom att värna om natur- och kulturmiljöer förvaltas viktiga värden in i
framtiden.
Vårt vatten och dess användning
Flens kommun ska säkerställa vattenkvalitet genom att regelbundet ta prover på vatten och införa
eventuella åtgärder som krävs för att förbättra och bibehålla god vattenkvalitet i våra sjöar och
vattendrag.
Friluftsliv i skog, mark och på vatten
Flens kommun ska säkra områden för friluftaktiviteter genom att värna om möjligheterna till att utöva
fysisk aktivitet nära hemmet vid frågor om ändrad markanvändning. Kommande planering bör inriktas på
att säkra närströvområden intill tätorterna och att värna om övriga möjligheter att utöva fysisk aktivitet
i natur och i anläggningar.
Riksintresse för friluftslivet
Flens kommun ska värna riksintressena för friluftsliv genom att varje förändring skall prövas mot
bakgrund av motiven för att området utvalts som riksintresse och av att även enstaka byggnad eller
enstaka åtgärd kan skada riksintresset.
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4.2 Naturmiljöer - vår fantastiska natur
Var man än befinner sig i Flens kommun så
är naturen aldrig långt borta. Kommunen har
omkring 200 sjöar och erbjuder ett mångfacetterat
landskap som sträcker sig från hagmarker till stora
skogar och från porlande bäckar till öppen sjö.
Det varierande landskapet inbjuder till vistelse i
skog och mark och utgör ett ovärderligt arv som vi
fått att förvalta för kommande generationer. Det
gör naturen till en viktig tillgång för kommunen,
invånarna och besökare såväl nu som i framtiden.
Att förvalta dessa områden för framtiden kräver
att de dels får det skydd som krävs för att bevara
känsliga biotoper, inrymma levnadsmiljöer för växtoch djurlivet men också att de med varsamhet kan
utvecklas och förädlas. Kommunen har i den fysiska

planeringen en viktig roll när det gäller att ta hänsyn
till naturvärden, värna det öppna landskapet, bevara
värdefulla naturområden och bevara befintliga
våtmarker och småvatten. Kommunen har också
möjlighet att skydda naturvärden genom att bilda
kommunala naturreservat. Inom kommunen finns
det många områden som berörs av olika typer
av naturskydd, som riksintressen, Natura2000områden, naturreservat, skogliga biotopområden
m.m. ”Stora opåverkade områden” är beteckningen
för sådana mark- och vattenområden som inte alls
eller i endast obetydlig omfattning är påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Enligt Miljöbalkens 3 kapitlets 2§ skall sådana
områden så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan skada områdenas karaktär.

Vill du veta var riksintresseområdena för naturvård
finns? Kolla in den digitala översiktsplanen!

Ställningstaganden
Värdefulla naturområden
Flens kommun ska bidra till att bevara och utveckla naturvärden genom att i nära samarbete med
markägare verka för en långsiktigt hållbar förädling av naturområden med särskilt höga värden.
Flens kommun ska förvalta biologisk mångfald genom att vårda, bevara och skydda värdefulla
naturområden, till exempel genom att inrätta nya naturreservat.
Stora opåverkade områden
Inom områden som utpekats som Större opåverkade områden bör större anläggningar och verksamheter
så långt möjligt undvikas i utpekade områden, som kan:
- medföra begränsningar i den framtida handlingsfriheten,
- ha betydande inverkan på landskapsbilden,
- ge upphov till avgörande störningar eller
- fragmentera (= dela upp)
Riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden och naturreservat
Flens kommun ska värna riksintressena för naturvård och Natura-2000 genom att varje förändring
skall prövas mot bakgrund av motiven för att området utvalts som riksintresse och av att även enstaka
byggnad eller enstaka åtgärd kan skada riksintresset. Vid tillståndsprövningar inom område av
riksintresse skall enligt lag remiss skickas till Länsstyrelsen för inhämtande av synpunkter.
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4.3 Kulturmiljöer - vårt gemensamma kulturarv
Kulturmiljöns framväxt och utveckling vilar på
samspelet mellan människa och natur. I det
sörmländska landskapet följde människorna i
spåren av landhöjningen. Det är i förståelsen
av samverkan mellan natur och människa som
kulturlandskapets utveckling kan förklaras.
Kulturmiljön består av landskapet så som det
formats av människans verksamheter, idéer
och aktiviteter och omfattar markanvändning,
utnyttjande av naturresurser, fornlämningar och
bebyggelse med mera. Tillsammans med ortnamn,
traditioner, sägner, samhällsskick, idévärld
och ekonomiska strukturer bildar de fysiska
lämningarna vårt gemensamma kulturarv.
I kommunen finns ett flertal riksintresseområden
för kulturmiljövården, som är beslutade av

Riksantikvarieämbetet enligt Miljöbalken (MB).
Det är miljöer av nationellt intresse och har ett starkt
skydd. För riksintresseområden gäller, enligt MB, att
det inte får ske förändringar som innebär ”påtaglig
skada” på riksintresset.
Kulturarvet med våra kulturmiljöer är i ständig
förändring och utveckling. För att ta tillvara och
främja att våra kulturhistoriska miljöer används och
utvecklas på bästa sätt är det viktigt att känna till
deras historia och särdrag. I anslutning till arbetet
med den nya översiktsplanen pågår arbetet med ett
kulturmiljöprogram för Flens kommun som vägleder
hur kulturmiljöerna ska beaktas. Kulturmiljöerna är av
olika karaktär och speglar olika historier. Gemensamt
för dem är att de är en viktig resurs att ta tillvara i
utvecklingen av Flens kommun.

Ställningstaganden
Kulturmiljöer - vårt gemensamma kulturarv
Flens kommun ska värna och vårda det sörmländska landskapet genom att utgå från
kulturmiljöprogrammet vid lovprövningar. Arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammet pågår och
förväntas vara klart under 2018. Kulturmiljöprogrammet ska ligga till grund för hur kulturmiljöerna i
kommunen ska bevaras och utvecklas.
Riksintresseområden för kulturmiljövården
Flens kommun ska värna riksintressena för kulturmiljövården genom att varje förändring skall prövas
mot bakgrund av motiven för att området utvalts som riksintresse och av att även enstaka byggnad
eller enstaka åtgärd kan skada riksintresset.
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”En kreativ utelmiljö är en plats där det finns
möjlighet till återhämtning som inspirerar till nya
idéer.”
(citat – elev klass SA3, Prins Wilhelms gymnasiet)

”Närhet till natur, tåg till Stockholm, rimliga
boendekostnader, trevliga människor som är
öppna.”
(citat – man, 26-40 år, boende i Flens stad)

”Mer cykelvägar i skogarna!”
(citat – elev årskurs 4-5 Lötenskolan)

”På fritiden gillar jag att spela golf, spela fotboll
och att rida!”
(citat – elev årskurs 4-5 Lötenskolan)

