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Detaljplan för                             Dnr 17-SB0009 

Del av kv. Tvättsvampen mfl (område 1)            2018-11-15/LPF 

Varamon, Motala kommun               rev 2018-11-25 

  

  

 

 

 

Granskningsutlåtande   

I april 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och danska Lalandia AS 

för en etablering av ett vattenland med tillhörande semesterbostäder i Motala. För att möjliggöra 

etableringen planläggs fem separata områden motsvarande totalt ca 318 000 kvadratmeter mark i 

södra Varamon. De fem detaljplanerna prövas var för sig men i en gemensam process.  

Inom det aktuella området prövas en detaljplan med syfte att möjliggöra ett semestercenter och 

inomhus vattenland med sport- och nöjesaktiviteter, en kommunal simhall, byggnader för ho-

tell/semesterlägenheter och tillhörande parkeringsytor.  

Förslaget till detaljplan har varit utsänt för samråd enligt reglerna för utökat planförfarande un-

der tiden 9 april -14 maj 2018. Förslaget har även varit utställt för granskning mellan 24 septem-

ber och 22 oktober 2018. 

Förslaget har sänts till Länsstyrelsen och berörda nationella myndigheter, de kommunala förvalt-

ningarna genom berörda nämnder samt övriga remissinstanser. Dessutom har förslaget sänts till 

lokala organisationer, sakägare och andra berörda i anslutning till området. Dessa har getts till-

fälle att yttra sig över detaljplaneförslaget. 

Tre offentliga samrådsmöten hölls tisdagen den 15 april 2018 i Carlsunds utbildningscentrum, 

Motala. Den 5 april 2018 hölls ett samrådsmöte med representanter från Naturskyddsföreningen 

i Motala. Eftersom planförslaget har ett stort allmänt intresse hölls också öppna informations-

möten innan det formella samrådsförfarandet inleddes. Tre mötestillfällen den 3 april 2018 sam-

lade ca 1 000 personer.  

Under samråd och granskning har planförslaget även funnits tillgängligt i Kommunhusets foajé, 

på huvudbiblioteket Folkets Hus, på kommunens hemsida samt biblioteket i Borensberg. 

För synpunkter inkomna under samrådstiden hänvisas till den tidigare godkända samrådsredogö-

relsen. 

 
Under granskningen som hölls mellan 24 september och 22 oktober 2018 har följande 
skrivelser inkommit: 

Länsstyrelsen och statliga myndigheter 
1. Länsstyrelsen Östergötland (inkl. Trafikverket) 2018-10-22 Synpunkter 
2. Trafikverket 2018-10-22 Ingen erinran 
3. Statens geotekniska institut (SGI) 2018-10-22 Synpunkter 

 

Komplettering av    

yttrande 111 och 141. 
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Kommunala nämnder och förvaltningar 
4. Lantmäterimyndigheten i Motala Kommun 2018-10-19 Synpunkter 
5. Plan- och miljöförvaltningen, Miljö och Hälsa 2018-10-22 Synpunkter 
6. Motala-Vadstena vatten – och avfallsnämnd 2018-10-29 Synpunkter 
7. Tekniska nämnden, Gata & park 2018-10-25 Synpunkter 
8. Plan- och miljöförvaltningen, Räddningstjänsten  2018-10-22  Ingen erinran 
9. Plan- och miljöförvaltningen, Bygglovenheten 2018-10-22 Ingen erinran 

 
Övriga remissinstanser 

10. ÖstgötaTrafiken, samlat yttrande 2018-10-02 Synpunkter 
 
Organisationer, politiska partier etc 

11. Naturskyddsföreningen i Motala (NSF), samlat yttrande  2018-10-22 Synpunkter 

12. Motala biologiska förening, samlat yttrande  2018-10-18 Synpunkter 

13. Varamons Vänner                      2018-10-19, 2018-10-22, 2018-10-22 Synpunkter 

14. Equmeniakyrkan Motala  2018-10-15 Synpunkter 

 
Privatpersoners yttranden sammanfattas temavis. 
Yttranden med följande teman har inkommit från privatpersoner under granskningsti-
den.  

15. TEMA Hälsa och säkerhet 
o Luftkvalitet 
o Buller: trafik och verksamheter 
o Trafiksäkerhet 
o Otrygghet och störningar 
o Störningar av ljus, ljud och luft 

16. Tema TRAFIK 
o Ökad biltrafik  
o Minskad parkering 
o Parkeringsplatser, nya  

17. Tema VATTENSKYDD 
o Natura 2000-område 
o Dagvattenhantering och VA-frågor 

18. Tema EKONOMI 
o Kommunal ekonomi 
o Sjunkande fastighetsvärden 
o Samhällets kostnader för sjukvård och polis 
o Gynnande av privat aktör 
o Högriskprojekt 
o Påverkan på Motalas näringsliv 

19. Tema NATURMILJÖ 
o Strandskydd 
o Allemansrätt 
o Skada på naturmiljön 
o Minskad biologisk mångfald 
o Naturvärden 
o Påverkan på gröna områden 
o Påverkan på djurliv 
o Nedtagning av träd 
o Skada på träd och ersättning av träd 
o Påverkan på MKN eller miljömål 
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20. Tema PLATSEN 
o Landskapsbild och utsikt 
o Markresurs 

21. Tema ESTETIK OCH BYGGNADER 
o Skala på bebyggelsen, exploateringsgrad 
o Placering av bebyggelsen 
o Lokaliseringsalternativ 
o Byggnader som förfular 

22. Tema KULTURMILJÖ och SOCIALA FRÅGOR 
o Långgolfen 

23. ÖVRIGA KOMMENTARER 
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Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsammans med Samhällsbyggnadsenhetens kommentarer 
i kursiv stil. De yttranden som inkommit till Samhällsbyggnadsenheten under granskningstiden är 
offentlig handling. De nummer som hänvisas till är de nummer de har i en särskild lista. Denna 
lista finns också tillgänglig på kommunens hemsida tillsammans med övrigt material om ärendet. 

Länsstyrelsen och statliga myndigheter 

1. Länsstyrelsen Östergötland (yttrande nr 131)   

Riksintressen 

Den planerade anläggningen kommer att orsaka en väsentlig förändring av landskapsbilden och 

påverkar därmed i viss omfattning riksintresset enligt 4 kap 2§ miljöbalken – Vättern med öar 

och stränder. Denna påverkan bedöms dock inte medföra att riksintresseområdets natur- och 

kulturvärden påtagligt skadas. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med berörda riksintressen. 

Kommentar: Kommunen noterar detta.  

Hälsa och säkerhet 

I höjdryggen utmed planområdets västra gräns finns en markförorening. En planbestämmelse 

med villkor att föreningen ska åtgärdas innan startbesked får ges har införts i planen, vilket är 

bra. Länsstyrelsen anser dock att åtgärderna enligt planbestämmelserna måste förtydligas i hand-

lingarna, så att det klart framgår om hela höjdryggen tas bort eller om någon del lämnas kvar. 

Om några delar lämnas kvar är det viktigt att även dessa delar undersöks för bedömning om 

marksanering behöver ske. 

 

Länsstyrelsen vidhåller också tidigare synpunkt att de platsspecifika riktvärden som har tagits 

fram för höjdryggen är alltför höga för att ligga till grund för bedömning om massor kan återan-

vändas inom området eller inte. Länsstyrelsen förutsätter att det inte kommer att ske någon åter-

användning av förorenade massor till icke förorenade områden inom detaljplaneområdet.  

 

Statens Geotekniska Institut (SGI) har i yttrande 2018-10-19 framfört att vissa frågor gällande 

markstabilitet i planområdets södra del måste klarläggas innan detaljplaneläggningen. Den före-

slagna planbestämmelsen med villkor om grundläggning är inte giltig enligt PBL. Länsstyrelsen 

delar SGI:s synpunkter. Ytterligare utredning samt ändring av planbestämmelserna måste ske 

innan detaljplanen kan antas. 

 

 Kommentar: Fortsatt hantering av förorenade massor kommer att förtydligas i planbeskrivningen. 

Kommunen kommer att säkerställa genom befintlig planbestämmelse och genom civilrättsliga avtal så att 

förorenade massor inte kommer att flyttas till icke förorenade områden inom planområdet.  

  
Markstabiliteten i planområdets södra del har klarlagts ytterligare. De kvarstående frågorna har gällt den 

sk höjdryggen ut mot Delfinvägen som visat sig vara fyllnadsmassor. Kompletterande geoteknisk utredning 

av höjdryggens södra slänt ut mot Delfinvägen har utförts och redovisas i Projekterings PM från Hylanders 

Geobyrå daterat 2018-11-08. Undersökningen visar att stabiliteten mot Delfinvägen kan anses vara be-
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tryggande i aktuellt utförande och att en avschaktning för tillfartsväg sannolikt kommer att förbättra sta-

biliteten ytterligare. Höjdryggen kommer delvis att schaktas bort men i vilken omfattning avgörs i projekte-

ringen. Området med höjdryggen kommer att anges som prickmark, dvs området får inte förses med bygg-

nad. 

  

Miljökvalitetsnormer (MKN), vatten 

Detaljplanen har tillförts bestämmelser som ska säkerställa tillräcklig fördröjning och rening av 

dagvatten innan det släpps ut i Vättern. Länsstyrelsen finner dessa åtgärder som rimliga och har 

inget att erinra mot planen vad avser miljökvalitetsnormer för vatten  

Kommentar: Kommunen  noterar detta 

 

2. Trafikverket (yttrande nr 116) har inget att erinra mot förslaget. Verket hänvisar till att trafik-

utredningen visar att kapaciteten på riksväg 50 inte försämras och därmed påverkas inte riksin-

tresset för kommunikationer. 

 Kommentar: Kommunen noterar detta.  

3. Statens geotekniska institut, SGI (yttrande nr 98) yttrar sig angående säkerhetsfrågor såsom 

ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, 

såsom hantering av radon, ingår inte i institutets uppdrag.  

I tidigare lämnat samrådsyttrande efterfrågade SGI kompletteringar i stabilitetsutredningen avse-

ende planområdets södra del. Den förstudie för projektering som kommunen hänvisar till har 

dock inte funnits tillgänglig på kommunens hemsida. SGI anser att den administrativa bestäm-

melse som tillförts på kvartersmarken för områdets södra del  inte är giltig enligt PBL. Stabilitet 

är en fråga som myndigheten anser ska vara färdigutredd i planskedet och får inte senareläggas 

till byggskedet, annars har inte markens lämplighet påvisats. Kommunen har i samrådsredogörel-

sen uppgett att höjdryggen i södra delen av planområdet till stor del kommer att schaktas bort. 

SGI instämmer med att detta tillgodoser tillfredsställande stabilitet men anser att stabilitetsutred-

ningen likvärdigt behöver klargöra vilken stabilitet som råder om exploatering inte utförs eller 

om det görs med en ogynnsam exploateringsordning. 

Kommentar: Kompletterande geoteknisk utredning av höjdryggens södra slänt ut mot Delfinvägen har utförts 

och redovisas i Projekterings PM från Hylanders Geobyrå daterat 2018-11-08. Undersökningen visar att stabi-

liteten mot Delfinvägen kan anses vara betryggande i aktuellt utförande och att en avschaktning för tillfartsvägs-

annolikt kommer att förbättra stabiliteten ytterligare. Höjdryggen kommer delvis att schaktas bort men i vilken 

omfattning avgörs i projekteringen. Området med höjdryggen kommer att anges som prickmark, dvs området får 

inte förses med byggnad. 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

4. Lantmäterimyndigheten i Motala Kommun (yttrande nr 97) påpekar förslag till justeringar 

av planen. Grundkartan behöver uppdateras. Bland annat redovisas Agneshög 3:2 som är avregi-

strerad liksom en ledningsrätt inom kvartersmarken. ”Kilen” (del av Varamon 1:63) norr om den 

norra parkeringsfastigheten bör regleras till den blivande parkeringsfastigheten och därmed ligga 
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inom planområdet. Rubriken ”Fastighetsägare”, Fastighetsrättsliga konsekvenser” samt Fastig-

hetsbildning” bör kompletteras med Varamon 1:63, Motala kommun.  

Kommentar: Grundkartan uppdateras. ”Kilen” ligger redan inom planområdet. Fastighetsreglering 

kan ske enligt förslaget och tydliggörs i planbeskrivningen. 

 

5. Plan- och miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten (yttrande nr 104) påpekar 
att förorenade massor från höjdryggen inte får förorena idag rena områden. Enheten påpekar 
även att det i MKB:n står att den befintliga höjdryggen till största del ska behållas medan det i 
planbeskrivningen står att den till största delen kommer att grävas bort. Enheten noterar även att 
alternativa lokaliseringar inte har presenterats och att nollalternativet är kortfattat beskrivet. 

 

Kommentar: En planbestämmelse om att startbesked inte får ges innan föroreningen har åtgärdats  

finns på plankartan. En kompletterande miljöteknisk markundersökning har utförts. De identifierade 

föroreningarna kommer att hanteras så att de inte riskerar att förorena idag rena områden. MKB:n base-

ras på de aktuella planområdena och den föreslagna etablering som anges i markanvisningsavtalet.  

MKB:n beskriver att till nollalternativet ska även ses plangenomförande av de gällande detaljplanerna.  

6. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd (yttrande nr 143). Verksamheten för avfall 
önskar att ta del av remisshandlingar i bygglovsskedet. Vatten och avfall önskar att text gällande 
fettavskiljare sätts in under rubrik för vatten och spillvatten i planbeskrivningen.  
 
Verksamheten önskar att det i plankartan finns utmarkerat området för en kommunal dagvatten-
damm som ska placeras i grönområdet på den sydvästra sidan av planområdet mot Marie-
berg/Väster för att på så sätt reservera mark. Enheten önskar att förprojektering för exakt place-
ring inväntas. Gällande finansiering påpekar enheten att utredningar gällande VA-lösningar pågår 
och mer exakta beräknade kostnader inte är framtagna i dagsläget.    
 

Kommentar: Att enheten blir delaktig i bygglovsskedet kan inte säkerställas av planhandlingarna. 

Text gällande fettavskiljare tillförs planbeskrivningen. Förprojektering av mer exakt läge för dagvatten-

damm kommer inte att inväntas. Redan genomförda beräkningar visar att utrymmet finns. 

 

7. Tekniska nämnden, enheten Gata & Park (yttrande nr 142) anser att de synpunkter som 

framfördes i samrådet till stor del blivit väl bemötta. Några synpunkter har dock framkommit till 

följd av ändringar samt tillkommande information. Den östra infarten till Furulid behöver ses 

över i förhållandet till cirkulationsplatsen. Dagvattensituationen från Delfinvägen behöver bely-

sas. Läge och dimension för U-område behöver ses över. Ingen planbestämmelse finns i gransk-

ningsversionen. Ett öppet dike hade varit att föredra. Befintlig marknivå i park/naturområde mot 

sydväst i Stadsplan 253 kv. Tryffeln och Stadsplan 281 kv, Medelmåttan ska bibehållas. Dagvat-

tendammen som ska placeras i sydvästra delen får inte påverka trädridån mot bebyggelsen. Detta 

bör förtydligas i planbeskrivningen. Tillkommande driftskostnader för ny gång.- och cykelväg (ca 

1500 m) och två busshållsplatser på Delfinvägen bedöms kunna motsvara ca 30 000 kr/år. Ytter-

ligare driftskostnader kan tillkomma beroende på eventuella avtal gällande parkering för kom-

munalt badhus. 

Kommentar: Utförd förprojektering av infarten Furulid visar att den kan ligga kvar som den är. Dag-

vattensituationen från Delfinvägen förprojekteras och förtydligas i planbeskrivningen. U-området ses över 
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och förs in på plankartan. Trädridån mot kv Medelmåttan (SP 281) och kv Tryffeln(SP 253) ska läm-

nas orörd förutom den del som tas i anspråk inom planområdet för att sanera föroreningar från den befint-

liga höjdryggen samt ge utrymme för dagvattendamm. 

 

8. Plan- och miljöförvaltningen, Räddningstjänsten (yttrande nr 139) har inget att erinra. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

9. Plan- och miljöförvaltningen, Bygglovenheten (yttrande nr 114) har inget att erinra. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

Övriga remissinstanser 

 
10. ÖstgötaTrafiken (yttrande nr 86) lämnar synpunkter gällande samtliga fem detaljplanerna. 

ÖstgötaTrafiken konstaterar att de synpunkter som lämnades i samrådsskedet lämnats utan några 

väsentliga förändringar till granskningsskedet. Det medför att förutsättningarna för framtida tra-

fikering av de norra delarna av Varamon  bedöms som begränsade. Ställningstagande om eventu-

ell trafikering kommer att fattas först efter att utbyggnaden färdigställts och bedömningar gjorts 

om i vilken mån vägnätets utformning tillsammans med tillkommande trafikvolymer kommer 

påverka framkomligheten och möjligheten att trafikförsörja området på ett effektivt sätt.  

Ställningstaganden kring befintlig bussdepåverksamhet, idag belägen på Delfinvägen, hänskjuts 

till annan utredning. AB ÖstgötaTrafiken ser det av vikt att processen för denna utredning sam-

ordnas med rubricerade detaljplaner så att inte bussdepåfrågan hanteras i ett skede där påverkan 

av utbyggnaden av Varamon redan gör sig gällande. 

Kommentar: Kommunen framhåller att kravet på separata kollektivtrafikkörfält längs Badstrandsvä-

gen och Badvägen som framfördes i samrådsskedet bedöms som svårt att tillgodose. Den befintliga bussde-

påns framtid kommer att utredas, men inte inom ramen för detta planarbete. 

 

Organisationer, politiska partier etc. 

11. Naturskyddsföreningen i Motala (NSF) (yttrande nr 112) har formulerat ett samlat ytt-

rande för samtliga fem detaljplaner. Föreningen konstaterar att de synpunkter som lämnades i 

samrådet har bemötts på ett korrekt sätt i samrådsredogörelsen. Den 9 oktober 2018 deltog för-

eningens representanter i ett konstruktivt granskningsmöte som bl.a resulterade i att naturvärdet 

för området Badgästen graderades upp till klass 3 i en reviderad Naturvärdesinventering.  

Föreningen vill lyfta vikten av ett helhetsperspektiv där hela influensområdet innefattas i miljö-

bedömningen. Det aktuella planområdet gränsar till Vättern, i princip en källsjö, där tillrinningen 

sker via grundvattnet och vattnet har en omloppstid på ca 60 år. Vättern är en av Europas största 

öppna vattentäkter som idag har rent vatten. Vattendirektivets ”icke försämringskrav” måste tas 

på största allvar och efterföljas. Föreningen anser att hela Varamoviken med närliggande omgiv-
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ning bör beaktas. Planområdet för Lalandia i södra Varamon gränsar i norr till det närliggande 

området Bromma, Kärsby, Djurkälla som detaljplaneras för tätortsutvidgning. Detta kan till-

sammans med Lalandiaplaneringen bli en alltför stor utmaning för Vättern. Närheten till Vättern 

kräver återhållsamhet vad gäller exploatering av naturmark, där bl.a. hårdgjorda ytor oundviklig-

en medför att föroreningar tillförs eller riskerar att tillföras Vättern. 

Hela Varamoviken  omfattas även av de riksintressen som är beskrivna i MKB:n. De ca 700 000 

årliga besökarna till Lalandia beräknas medföra ett ökat tryck på det rörliga friluftslivet. 

Föreningen påpekar även att det påbörjade arbetet med en ny översiktsplan måste beakta och 

kompensera i övriga delen av influensområdet för den kraftiga exploateringen som nu planeras 

för södra Varamon. Föreningen anser även att en vandringsled från Motala hamn till Lemunda 

bör anordnas för att manifestera gemensam uppskattning och vilja att värna den unika naturmil-

jön, Vätterns rena vatten och biologiska mångfald.  

Kommentar: Kommunen tackar för konstruktivt samtal, kunskapsinspel och förslag på förbättringar.  

Arbetet med ny översiktsplan pågår och kommer att ta upp de aspekter som NSF nämner. Hur avväg-

ningarna kommer att falla ut är dock alltför tidigt att säga. Planläggningen av Bromma, Kärsby, Djur-

källa föregås av ett planprogram. Ett av de viktigaste syftena är att sanera dagens otillräckliga avloppslös-

ningar. En detaljplaneläggning kommer även att i högre grad än i dag reglera dagvattenutföden i Vättern. 

Ett plangenomförande av en tätortsutveckling som inbegriper Bromma, Kärsby, Djurkälla ska därmed ses 

som en förbättring för Vättern. Kommunen ser gärna att det kan anordnas en vandringsled på det sätt 

som föreningen föreslår.  

 

12. Motala Biologiska förening: (yttrande nr 95) har formulerat ett samlat yttrande för de fem 

detaljplanerna. Föreningen känner inte igen sitt yttrande i samrådsredogörelsen och vill därmed 

förtydliga detta. Föreningen framhåller att de tycker att det är synd att ytterligare naturmark tas i 

anspråk men det betyder inte att de generellt motsätter sig att naturmark bebyggs enligt försla-

gen. Det som föreningen däremot motsätter sig är att man gör intrång i områden med höga na-

turvärden. Särskilt framhålls områdena 10, 12 och 8 i naturvärdesinventeringen. Föreningen vill 

även framhålla vikten av att dagvattenanläggningar gynnar biologisk mångfald och pekar särskilt 

ut område 7 för detta. Eftersom naturvärdena i Varamon till stor del är knutna till äldre tallar och 

ekar är det viktigt att bevara så många träd som möjligt. Strandnära områden bör även i fortsätt-

ningen vara tillgängliga för alla. Föreningen tycker att planförfattarna delar föreningens uppfatt-

ning och försöker ta hänsyn till de värdefulla träden och strandskyddet. 

Kommentar: Värdena i de nämnda naturområdena har enligt kommunens bedömning utretts och till-

godosetts i tillräcklig grad. Dagvattenhanteringen är utredd och lämpliga åtgärder regleras i planhandling-

arna. De träd, klusterbildningar och grönytor som bedöms som skyddsvärda omfattas av skyddsbestäm-

melser i plankartan. 

13. Intresseföreningen Varamons Vänner (yttrande nr 96, 101 och 134)  

Yttrande 96  och 101 är i stora drag identiska. Yttrande 96 nämner även att huvudbyggnadens 

genom sin höjd riskerar att störa och förstöra landskapsbilden från såväl land som sjösidan. 

I yttrande 96 och 101 beskrivs att bygget av Aquadomen är ett högriskprojekt som är konjunk-

turkänsligt och utsatt för konkurrens från andra städer där vattenland planeras/projekteras. Vi-
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dare framhålls att inte alla barnfamiljer och pensionärer har råd att besöka Lalandia och att det 

kan betraktas som diskriminering.  

Föreningens anser att den markresurs som krävs för aquadomen kunde användas till bostäder 

eller camping.  

Verksamheten kommer att hantera klor vilket anses otidsenligt och strida mot miljömål och strä-

van mot hållbar utveckling. Föreningen framhåller också risken för olyckor med kemikalier som 

ett hot mot Vättern. 

Trafiken riskerar att belasta närområdet med buller och avgaser. Parkeringshus riskerar att förfula 

området. Vidare framhålls att gröna lungor kommer att försvinna, fasadbelysningen stör nattle-

vande djur och grova tallar kommer att avverkas. Ett allmänt stort slitage på natur och miljö kan 

väntas till följd av det stora antalet besökare. 

Aquadomens höjd om 29 m stör och förstör landskapsbilden och anses inte passa in i Varamons 

känsliga miljö. Långgolfens kulturhistoriska värde poängteras. Föreningen ifrågasätter även det 

planerade förfarandet där Lalandia och kommunen har en gemensam entré. Förfarandet anses 

gynna ett privat bolag, då kommunala medel för underhåll och slitage antas komma Lalandia 

tillgodo. Om det i fladdermusinventeringen kommer att visa förekomst av fladdermöss bör såväl 

dessa djur som deras boplatser skyddas.  

Yttrande 134 är ett tillägg till yttrande 96 och är ett ifrågasättande av kommunens arbete med 

Lalandias etablering som helhet. 

 

Kommentar: I vilken grad den planerade verksamheten påverkas av lågkonjunkturer eller diskrimine-

rar ekonomiskt svagare personer är inte en planfråga. Detaljplaneringen har inga verktyg att påverka 

detta.  

Lalandias verksamhet kommer inte att hantera klor utanför byggnaden. Det klorerade vattnet produceras 

på plats genom elektrolys av industrisalt. Hur kommunens egen simhall kommer att hantera klor är i 

skrivande stund (nov 2018) inte klarlagt.  

Aquadomens behov av mark konkurrerar inte med bostäder. Detaljplan SP 298 som berör större delen 

av området anger användning Campingstugor, Camping och Fritidsområde (söder om Badstrandsvägen) 

samt Park eller plantering (norr om Badstrandsvägen). Gällande översiktsplan ÖP06 har inte det aktu-

ella området utpekat som lämpligt för bostäder. Camping skulle kunna vara möjlig på de mindre sluttande 

områdena men det är, i enlighet med markanvisningen, Lalandias etablering som ska prövas i planarbetet.   

Det blir en stor förändring av planområdet jämfört med hur det är idag. Träd kommer att behöva tas ner, 

men de träd och den vegetation som kommunen bedömer som skyddsvärda har försetts med skyddsbestäm-

melser i plankartan. Det befarade slitaget på miljö- och natur som beskrivs är till största del en fråga om 

skötsel och förvaltning av de allmänna ytorna. God tillgång på parkering för badgäster och bättre sophan-

tering är frågor som kommunen ändå måste hantera. Detta blir alltmer tydligt under de varma sommarda-

garna som i dagsläget resulterar i nedskräpning och parkeringskaos. 
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Det är endast det sk tornet på aquadomen som behöver ha en höjd om 29 m. Resterande delar av huvud-

anläggningen kan vara betydligt lägre. I granskningshandlingarna förtydligades detta i beskrivningar och 

genom bestämmelser på plankartan. Kommunen noterar föreningens syn på Långgolfens kulturhistoriska 

värde men kommer inte att ändra sitt ställningstagande i detta avseende. 

Att Lalandia och kommunen har en gemensam entré ska inte ses som en förlustaffär för kommunen. Syf-

tet är snarare samordningsvinster. Hur kostnader för drift, underhåll mm regleras mellan kommunen och 

Lalandia är inte en planfråga. Frågan kommer att bli föremål för särskilt avtal.  

Genom avtalet EUROBATS förbinder sig Sverige att vidta åtgärder som främjar fladdermöss. En flad-

dermusinventering har utförts under sommar och tidig höst 2018 av Enviro planning AB. Inventeringsom-

rådet omfattade även Mariebergsudden. 2 237 ljudregisteringar gjordes under de fyra nätter som invente-

ringen pågick. Den absoluta majoriteten av registreringarna utgjordes av arter som inte är rödlistade eller 

särskilt ovanliga, En registrering gjordes inom område 1 (kv Tvättsvampen) för en trolig fransfladdermus 

som är klassad som sårbar i senaste listningen. Området vid strandzonen är redan i nuläget starkt ljusför-

orenat. Den sammanfattande bedömningen är därmed att den negativa påverkan på fladdermusfaunan till 

följd av den planerade exploateringen är låg. Större träd och hålträd har identifierats i Naturvärdesinven-

teringen och skyddas genom bestämmelser i detaljplanen och civilrättsliga avtal som säkerställer att dessa 

träd även skyddas vid anläggningsarbetet. För att gynna nattlevande organismer rekommenderas i invente-

ringen att ny belysning inom Mariebergsudden undviks. På sikt kan även belysningen utmed Vätterns 

strand behöva ses över.  

Föreningen framför även synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen där man hävdar att föl-

jande inte har beaktats:  

Ansvaret för miljöskador under byggnation. Kompaktering av jorden av byggmaskiner och last-

bilar under byggnation. Skador på träd under byggnation. Bottenfaunautredning saknas. Strand-

fågelutredning saknas. Strandzonsinventering saknas. Natura-2000 tillstånd krävs. Klorerat vat-

tenland som miljöfarlig verksamhet. Vättern kommer att bli starkt förorenad genom grävnings- 

och schaktarbeten. Beräkningar av luftföroreningar med SIM-AIR-programmet, resultat och 

konsekvenser?  

Föreningen framhåller även att Vättern med öar och strandområden omfattas av riksintresse för 

turism och rörligt friluftsliv samt att Vättern är ett Natura 2000- område enligt fågel- och habi-

tatdirektivet.   

Föreningen anser inte att semesterstugorna behöver byggas strandnära och förväntar sig att 

kommunen hänvisar andra alternativ för byggnation. Föreningen anser att det inte är ett allmänt 

intresse som motiverar upphävande av strandskyddet, utan snarare Lalandias enskilda intresse.  

Att kommunen ska sponsra ett enskilt företag står i strid med kommunallagen. Synergieffekter är 

spekulationer och konceptet är konjunkturkänsligt. Föreningen ifrågasätter även de positiva ef-

fekterna av Lalandias etablering som framförs i HUI-rapporten. 

Den strandnära tallskogen befaras kunna komma till skada. Ekosystem bryts, och ökad mängd 

föroreningar tillförs Vättern genom hårdgjorda ytor med ökad mängd dagvatten. Risken för att 

källor och källflöden till Vättern skadas.  
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Klorerade vattenland beskrivs som otidsenliga och anses motverka dagens strävan efter hållbar 

utveckling.  

Tillgängligheten till Folkets Park kommer inte att öka då parken privatiseras. Byggnaden och 

parken utgör en kulturhistorisk miljö som bör bevaras. Konstverken tillhör denna plats och ska 

inte flyttas. 

Åkermarken på Marieberg blir hårdexploaterad vilket strider mot EUs art- och habitatdirektiv. 

Kommunen går emot sina egna direktiv genom kommunens skötselplan antagen av Tekniska 

nämnden 2007-03-20 där man uttrycker att skötselområdet ska behålla och utveckla de naturvär-

den som är knutna till öppna hävdade marker genom slåtter. Odlingsröset på åkern får inte röras 

eftersom det är skyddat genom lag.  

På området Tvättsvampen finns en gärdesgård med tillhörande allé som är viktig att bevara.  

Föreningen ifrågasätter även den trafikutredning som gjorts och pekar på risker med ökat buller 

och avgaser.  

Nya hårdgjorda parkeringsytor förmodas enbart gynna Lalandias turister medan motalabor och 

turister till Varamobaden får sämre parkeringsmöjligheter.  

Föreningen undrar även över formuleringen i MKB:n s 107 där det uttrycks att verksamheten be-

döms orsaka betydande miljöpåverkan med avseende på strandskyddet, landskapsbilden och kulturmiljön när 

det i nästa mening står att den betydande miljöpåverkan har bedömts som måttlig. Detta påstående anser 

föreningen vara fel. 

Föreningen framhåller även kommunens ansvar och syfte med miljöbedömning genom att citera 

Miljöbalken 6 kap § 18.  

Föreningens slutsats är att etableringen inte bör tillåtas.  

 Kommentar: Kommunen förstår andemeningen i föreningens synpunkter och deras önskan att värna de 

värden som identifierats i området.  

Miljöbedömningen är avgränsad i samråd med Länsstyrelsen. Det är viktigt att notera att detta är en 

plan-MKB. Miljöbedömningen är gjord utifrån de förändringar som är kända och troliga inom ramen för 

detaljplanen. Flera av de aspekter som föreningen frågar efter är så pass detaljerade att de inte ska styras 

av detaljplanen utan regleras av annan lagstiftning vid bygglov, olika tillståndsprövningar och drift. De ut-

redningar som föreningen anser sig sakna har inte bedömts som relevanta. En lokalt förekommande på-

verkan som kan uppfattas som negativ betyder inte att det är en betydande påverkan i miljöbalkens me-

ning. De relevanta aspekterna är utredda och analyserade inom ramen för MKB:n. 

De skador under byggnation som föreningen nämner regleras i civilrättsliga avtal och beläggs med vite om 

de ändå skulle uppkomma. 

SIM-AIR-programmet visar mer noggrant än tidigare undersökning att de beräknade värdena ligger un-

der angivna gränsvärden.  
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Vättern med öar och strandområden är ett av de geografiska riksintressena som anges i Miljöbalken kap 

4 § 2. Dessa bestämmelser utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, vilket det hand-

lar om i detta fall.  

Kommunen har i planbeskrivningen tydligt argumenterat för att Lalandias etablering är av stort allmänt 

intresse för Motala som helhet och regionalt. Kopplingen mellan semesterhusen i det strandnära läget och 

huvudanläggningen är också väl motiverat i planbeskrivningen. I detta planarbete är det markanvisningen 

som ska prövas. 

Kommunen sponsrar inte ett privat företag. Gemensamma ärenden regleras genom avtal. Vilka synergief-

fekterna blir beror i hög grad på vilka andra initiativ som tas. Konjunkturens påverkan kan inte regleras 

av detaljplan. 

Påverkan på Vättern har utretts och regleringar i detaljplanen anses vara tillräckliga. 

Lalandias verksamhet kommer inte att hantera klor utanför byggnaden. Det klorerade vattnet produceras 

på plats genom elektrolys av industrisalt. Hur kommunens egen simhall kommer att hantera klor är i 

skrivande stund (nov 2018) inte klarlagt.  

Tillgängligheten till Folkets Park säkerställs genom de sk. x-områdena och genom att kvartersmark som 

gränsar mot NATUR inte får inhägnas. X-områden betyder att marken reserveras för allmännyttig gång- 

och cykeltrafik. I dagsläget är gamla Mariebergsbadet inhägnat av säkerhetsskäl. Ett plangenomförande 

möjliggör att den gamla bassängen och inhägnaden tas bort. Kommunen bedömer att värdet av den före-

slagna etableringen väger tyngre än det kulturhistoriska värdet på platsen. Arbete pågår för att kunna 

flytta vissa av konstföremålen till annan plats.  

Kommunens skötselplan från 2007 (beslutad av Tekniska nämnden) är ett av flera kunskapsunderlag 

och sektorsplaner som vägs mot den föreslagna exploateringen. Kommunen bedömer att värdet av exploate-

ringen väger tyngre. 

Stengärdesgården med tillhörande allé på kv Tvätttsvampen ska bevaras och är inom planen placerad i sin 

helhet inom allmän platsmark NATUR.  

Trafiksituationen utifrån trafikflöden och parkering har utretts och beskrivs i planbeskrivningen. Parke-

ringssituationen varma sommardagar behöver hanteras även om den föreslagna exploateringen inte kommer 

till stånd. 

Att den betydande miljöpåverkan bedöms som måttlig är ett vedertaget sätt att bedöma graden av påver-

kan.  

Det är alltid vanskligt att plocka utsnitt från lagtexter ur sitt sammanhang. Föreningens hänvisning till 

Miljöbalkens kap 6 § 18 (version 2017) gäller när en plan eller ett program har antagits. Kommunen 

förstår ändå vad föreningen vill uppnå genom sin hänvisning. 

Kommunen delar inte föreningens slutsats att etableringen inte bör tillåtas. Argumenten för det anges ovan 

och i planbeskrivningen. 

14. Equmeniakyrkan Motala (yttrande nr 89 och nr 144) beskriver att församlingen genom 

sina representanter uppfattar det som om den föreslagna användningen inte motverkar deras 
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önskemål som fastighetsägare av Fingersvampen 11, men att vissa fysiska begränsningar bör läg-

gas till för att omgivningen inte ska upplevas som begränsande eller instängande med anledning 

av planförslaget. Synpunkterna gäller parkeringsyta 1C som angränsar till församlingens fastighet 

mot söder och som planeras för parkeringsdäck. Skyddszon med grönska önskas också.  

Församlingen framhåller behovet av hänsyn för de 18 nyligen anlagda ställplatser för husbilar 

längs deras södra fastighetsgräns. De önskar att deras gäster ska få uppleva ett fritt landskap där 

utsikten inte begränsas av parkeringsdäcket. Församlingen föreslår att området bebyggs i terras-

ser och att höjden i den västra delen bör begränsas till maximalt + 94 m. Församlingen påpekar 

även att ljus från huvudbyggnadens fasad behöver regleras så att inte störningar till närområdet 

sker. 

Kommentar: Kommunen noterar församlingens synpunkter om parkeringsdäckets placering och höjd. 

Tanken är att parkeringen inte ska störa kyrkans verksamhet uppe på höjden. En skyddszon för av-

skärmande grönska kommer att tillföras plankartan men det är upp till församlingen att tillse att en så-

dan skyddszon även finns på församlingens fastighet.  

Fasadbelysning i den omfattning som det gäller här kräver bygglov. Särskild planbestämmelse för detta ska 

därmed egentligen inte behövas, men kan läggas till som ett krav på bygglov. Hänsyn mot omgivande be-

byggelse och nattlevande djur kan förtydligas i planbeskrivningen.  

 

Under respektive tema behandlas synpunkter från privatpersoner. Nummer på yttrande 

motsvarar yttrandets nummer i särskild lista. Listan finns tillsammans med övriga anta-

gandehandlingar på kommunens hemsida. 

 

15. TEMA Hälsa och säkerhet 

Luftkvalitet 

Yttrandena befarar att den ökade trafiken som anläggningen medför, kommer att innebära mer 

störningar med avgaser och därmed en försämring av luftkvaliteten med bl a ökade partikelhalter. 

Yttranden: 92, 93, 103, 107, 110, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

 

- Yttranden som instämmer med Varamons Vänner vill se resultatet av uppdaterade luftkvali-

tetsberäkningar.  

Kommentar: Den beräknade ökande trafiken har varit föremål för utredningar och analyser. Komplet-

terande mer detaljerade beräkningar har utförts för partiklar PM10 och PM2,5 med SIMAIR-

programmet. De parametrar som nämns i yttrandena hamnar under de gränsvärden som anges i gällande 

lagstiftning.  

 

Buller: trafik och verksamheter 
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Yttrandena menar att den ökade trafiken som anläggningen medför, kommer att innebära ökade 

bullerstörningar i området.  

Yttranden: 92, 93, 103, 107, 108, 109, 110, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

- Yttrande 108 kräver en bullermätning och att bullerskyddet kompletteras vid Lalandia-

bygget. 

Kommentar: Trafikbuller är en av de aspekter som utretts och analyserats inom ramen för planarbetet. 

En utökad bullerutredning har gjorts för Mariebergsgatan. En handlingsplan för skolornas/förskolornas 

utemiljöer och trafiksäkra miljöer har tagits fram. De föreslagna P-däcken kommer att utformas för att 

minimera flera typer av störningar. Trafiken på riksväg 50 utgör underlag i bullerutredningarna. De be-

fintliga trafikmiljöer som redan idag skapar störande buller kan behöva åtgärdas även om inte den plane-

rade etableringen kommer till stånd. Exempel på detta är Månvägen.  

I planarbetet görs bullerberäkningar utifrån en framtida situation. Mätningar är alltså inte ett alternativ. 

Behov av att mäta buller i befintlig miljö hanteras som ett tillsynsärende hos kommunens miljö- och hälso-

skyddsenhet.  

Buller från verksamheten regleras av annan lagstiftning och prövas i samband med bygglov. Befintlig bebyg-

gelse finns närmast på Högerkroken och Mariebergsgatan sydväst om huvudanläggningen. Exploatören 

avser att bygga in fläktanläggningen. 

Trafiksäkerhet 

Yttrande 108 vill se en utredning för korsningen Månvägen/Badvägen där övergångsställe sak-

nas. 

Yttranden: 108 

Kommentar: Befintliga trafikmiljöer hanteras inom ramen för Tekniska nämndens verksamhet. De-

taljplanen och dess arbetsprocess kommer att säkerställa trafiksäkerhet inom planområdet och i grova 

drag, medan detaljutformning av trafikmiljöer sker vid projektering. Mariebergsgatans trafikmiljöer i när-

het till skolor, förskolor, vårdcentral mm ägnas särskild omsorg genom kompletterande utredningar. Se 

även yttranden och kommentarer för planområdet Folkets Park. 

Köbildning vid vänstersväng i nuvarande korsning Badstrandsvägen/Vintergatan är ett känt problem. 

Kommunen planerar att bygga om denna innan Lalandia öppnar.  

 

Otrygghet och störningar 

Yttrande 108 vill se att parkeringsplatser utformas för att förhindra buskörning.  Yttrande 87 är 

orolig för nedskräpning, förstörelse och stölder längs Granvägen. 

Yttranden: 87, 108 

Kommentar: Att fler människor rör sig i ett område kan också ses som en förutsättning för ökad 

trygghet. De störningar som redan idag upplevs på parkeringen vid Månvägen kan behöva åtgärdas även 
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om den planerade etableringen inte kommer till stånd. Detaljutformning tas fram vid förprojekte-

ring/projektering när det blir aktuellt.  

Renhållning av stranden och parkeringssituationen sommartid vid Varamon som helhet behöver ses över 

även om den planerade etableringen inte kommer till stånd. I detta arbete ingår att se över samtliga parke-

ringsytor och tillskapa nya i bättre läge för att undvika det parkeringskaos som ofta uppstår under soliga 

sommardagar när alla försöker parkera så nära vattnet som möjligt. Det är av högsta vikt att det skapas 

en parkeringssituation där polis och räddningstjänst vid behov kan komma fram och att boende inte hind-

ras. Fler parkeringsplatser kommer att tillskapas men det är ett fåtal dagar per år som de kommer att 

nyttjas fullt ut. Ytorna kommer därför att utredas för att även fungera för andra funktioner, exempelvis 

för översvämning och infiltration vilket sällan inträffar samtidigt som stort parkeringsbehov varma som-

mardagar. Detta arbete fortgår parallellt med planarbetet. 

Störningar av ljus, ljud och luft 

Yttrande 88 anser att störande ljud från anläggningen kan drabba närboende, och exempelvis 

genom att Varamovägen och Granvägen blir mer befolkade stråk. 

Yttrande 111 frågar sig vilka garantier som finns för att klorgas, fläktljud, upplysning nattetid inte 

kommer påverka närliggande bostäder. 

Yttranden: 88, 111 

Kommentar: Detaljplanen ska av princip inte reglera aspekter som styrs av annan lagstiftning än 

Plan- och bygglagen och som prövas senare i lovhantering och plangenomförandet. Entréfasaden på huvud-

anläggningen (mot norr) kommer att ljussättas. Det är endast fasaden mot norr som avses ljussättas, där 

inga befintliga bostäder kan bli störd. Regleringen hanteras i bygglovsskedet.  

Buller från verksamheten regleras av annan lagstiftning och prövas i samband med bygglov. Befintlig bebyg-

gelse finns närmast på Högerkroken och Mariebergsgatan sydväst om huvudanläggningen. Exploatören 

avser att bygga in fläktanläggningen. 

Ljud från människor som rör sig i området får anses vara en företeelse som får tålas. Störning som kom-

mer av mänskligt beteende och som anses ligga över vad som normalt får tålas styrs av ordningslagar och 

regleras inte i planen. 

 

16. Tema TRAFIK 

Ökad biltrafik  

Yttrandena uttrycker i olika form missnöje med den ökade biltrafik som kommer att bli en följd 

av etableringen. Oro för störningar, olycksrisk och påverkan på närmiljön är aspekter som är 

viktiga.  

- Yttrande 87 är orolig för ökade köer, vill se trafiksimuleringen granskad 

- Yttrande 87 pekar särskilt på Granvägen som en utsatt sträcka känslig för mer trafik.  

Yttranden: 87, 94, 106, 107, 110, 113 
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Kommentar: Se även svaren ovan gällande trafiksäkerhet, buller, störningar, avgaser mm inom tema 

Hälsa och säkerhet. Köbildning vid vänstersväng i nuvarande korsning Badstrandsvägen/Vintergatan är 

ett känt problem vid högtrafik. Kommunen kommer att bygga om denna innan Lalandia öppnar.  

En eventuell upprustning av Granvägen samt olovlig parkering regleras inte i detaljplanen.  

En avstängning av Varamovägen för genomgående trafik regleras genom lokala trafikföreskrifter och 

skyltning. Detaljplanen reglerar inte detta men kommunens arbete med trafiksituationen för Varamon 

som helhet bygger på tanken att detta sker. Det är en orimlig tanke att simulera trafiksituationer som 

bygger på tanken att bilister inte läser och följer trafikskyltar.  

 

Parkeringsplatser, nya 

Yttrandena menar att stora parkeringar förfular området och att hårdgjorda ytor är till nackdel 

för natur och miljö. Man menar att parkeringarna endast gynnas Lalandias gäster. 

Yttranden: 92, 93, 103, 107, 110, 111 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Kommunens pågående arbete med att lösa parkeringssituationen vid Varamon varma 

sommardagar kommer att spara naturmark i den mån det är möjligt. Ytan vid Rödbäcken är även viktig 

för dagvattenhantering. Detta kommer att tas hänsyn till i arbetet. 

Parkering för gäster till huvudanläggningen/badlandet och den kommunala simhallen löses inom planom-

rådet.  

Laddplatser för bil och cykel är en mycket viktig del i samhällsutvecklingen. Det finns dock inte stöd i 

Plan- och bygglagen att kräva det på privat mark. Planen hindrar inte att fastighetsägaren anordnar ladd-

platser. 

 

17. Tema VATTENSKYDD 

Natura 2000-område 

Yttrandena uttrycker oro för negativ påverkan på Natura 2000-området till följd av planens ge-

nomförande. Anser att Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28§ Miljöbalken behövs. 

Yttrande: 92, 93, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Påverkan på Natura 2000-området är utredd och bedömd i MKB:n. Länsstyrelsen ut-

trycker i sitt granskningsyttrande (se ovan) att placeringen [av etableringen] inte bedöms orsaka sådan på-

verkan på Vättern att det föranleder Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken. 

Dagvattenhantering och VA-frågor 

Flera yttranden som har rubriken ”Vättern som vattentäkt” är identiska. Yttrandena framför ett 

stort antal farhågor. Yttrandena framför bland annat att ökade mängder föroreningar komemr att 

tillföras Vättern genom hårdgjorda ytor vilket leder till en ökad dagvattenavrinning till Vättern. 
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Lågområden riskerar att bli översvämmade. Källflöden till Vättern får inte skadas liksom under-

jordiska källor. Stor risk att dessa flöden och vattenkällor skadas genom exploateringen. Yttran-

dena ställer frågor kring hur dagvattenhanteringen ska säkras, om det finns utrymme för, tillräck-

lig rening och fördröjning. 

Det framförs också att de stora mängder dricksvatten som kommer gå åt till anläggningen och 

alla gäster är resursslöseri. 

Yttranden: 87, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136 140 

 

 

- Yttrande 87 skriver att det idag är problem med regnvatten vid kraftigt regn vid Granvä-

gen 7 pga att avloppsbrunnar inte klarar att ta emot regnet. Det finns även översväm-

ningsrisk vid Röksvampen 8. Dagvattenfrågan anses inte tillräckligt utredd i detaljplan 

utan man efterlyser att få en granskning av ytterligare en part. 

Kommentar: Kommunen, Länsstyrelsen och relevanta remissinstanser bedömer att de aspekter som ytt-

randena berör är tillräckligt utredda och att den reglering som sker i plankartorna säkerställer detta.  Se 

även kommentar till Länsstyrelsen rubrik Miljökvalitetsnormer för vatten. De lågpunkter som identifie-

rats har studerats närmare. I en illustrationsplan redovisas var dagvattendammar, rörmagasin och infiltrat-

ionsytor kan finnas. Bestämmelser på plankartan anger krav på infiltration och begränsad bebyggelsegrad 

för att säkerställa att ytorna finns samt krav på rening och fördröjning av dagvatten från parkeringsy-

torna.  

 

De problem som tidigare identifierats i befintligt system utanför planområdet hanteras inom kommunens 

ordinarie verksamhetsplanering. 

 

18. Tema EKONOMI 

Kommunal ekonomi 

Yttrandena menar att kommunen säljer marken för billigt och att kommunen bör hushålla bättre 

med markresursen som utgörs av kommunens ägda mark. Det finn även synpunkter på att det 

anses olämpligt att sälja marken till en utländsk aktör. Några ställer sig frågande till HUI-

kalkylen, som anses bygga på exploatörens prognoser och förhoppningar, och man undrar hur 

den står sig i en lågkonjunktur.  

Yttranden: 87, 92, 93, 103, 106, 105, 107, 110, 108, 109, 110 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: De ekonomiska frågorna enligt yttrandena regleras inte inom detaljplaneprocessen. Kom-

munens kostnader och intäkter i samband med exploateringen bildar underlag för den exploateringskalkyl 

som följer planen och antas av Kommunstyrelsen. Det är även av hög relevans för den markanvisning som 

ligger till grund för detaljplanearbetet och för kommande köpeavtal.  
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Sjunkande fastighetsvärden 

Yttrande 88 menar att höjden på planerad bebyggelse samt närheten till befintliga hus kommer 

skapa en kraftigt försämras bostadsmiljö och att hotellgäster kommer ha full insyn över berörd 

tomt. Det bidrar till förlorat marknadsvärde och attraktionskraft och man kräver kompensation. 

Yttranden: 88 

Kommentar: Kommunen har förståelse för de närliggande fastighetsägarnas oro för sänkta fastighets-

värden. Det ingår i kommunens uppgift att i en samlad övergripande bedömning se nyttan av den plane-

rade etableringen i ett större perspektiv, dvs för Motala som helhet.  

Avståndet mellan föreslagen bebyggelse inne på området och befintlig bebyggelse väster om Varamovägen 

samt vegetation bedöms vara tillräcklig för att säkerställa rimlig grad av ostördhet.    

Samhällets kostnader för infrastruktur 

Yttrandena pekar på konstaderna för VA-ledningar och reningsverk och efterfrågar en kostnads-

beräkning.  

Yttrande: 105, 107, 110  

Kommentar: Kommunens kostnader och intäkter i samband med etableringen beräknas och redovisas i 

en exploateringskalkyl som beslutas av kommunstyrelsen.  

Kommunen arbetar ständigt och med hög prioritet för att nya bostäder ska tillkomma. Kostnaden för sam-

hällets olika tjänster regleras inte i detaljplanen. Det är naturligt att behovet att samhällstjänster av den 

typ som nämns ökar vid en stor etablering som den föreslagna. Kostnaden för detta påverkas av en stor 

mängd andra faktorer och ingår i en naturlig utveckling. I den andra vågskålen ska dock ses nyttan av 

planerade etablering för Motala som helhet. 

Gynnande av privat aktör 

Yttrandena menar att kommunen på ett otillbörligt sätt gynnar en privat aktör med föreslagen 

etablering. Särskilt anses det vara positiv särbehandling av den privata aktören att kommunen 

avser anordna gemensam entré till det kommunala badet och att parkeringsplatserna kring ba-

danläggningen kommer att kunna samnyttjas av den privata aktören.  

Yttranden: 92, 93, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

 

- Yttrande 108 efterfrågar markvärderingsrapport. 

Kommentar: Detta är i princip inte en planfråga. Se även svar ovan till intresseföreningen Varamons 

Vänner. Att Lalandia och kommunen har en gemensam entré ska inte ses som en förlustaffär för kom-

munen. Syftet är snarare samordningsvinster. Hur kostnader för drift, underhåll mm regleras mellan 

kommunen och Lalandia är inte en planfråga. Frågan kommer att bli föremål för särskilt avtal.  

Högriskprojekt 
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Yttrandena anser att det finns en stor risk att projektet inte lyckas, alternativt går i konkurs, t ex 

på grund av stor konkurrens från andra håll. Av denna anledning anses det också olämpligt att 

samnyttja ytor för kommunens och exploatörens anläggningar.  

Yttranden: 103, 105, 106, 110, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Om projektet kan anses som ett högriskprojekt avgörs inte i detaljplanen. Planarbetet 

grundas på den markanvisning som antogs i april 2017. Kommunens gamla simhall är omodern och är i 

stort behov av investeringar. Det aktuella planförslaget bygger på tanken om samordningsvinster. Se även 

svaret ovan gällande samutnyttjande. Om Lalandia inte genomförs finns det möjlighet för liknande verk-

samheter som ryms inom den tillåtna markanvändningen att etablera sig. 

Påverkan på Motalas näringsliv 

Yttrande 107 ifrågasätter synergieffekterna då konkurrens från Lalandias sidoverksamheter med 

tänkta restauranger, caféer, butiker, sport-och nöjesaktiviteter drabbar det lokala näringslivet i 

centrum och i Varamon. 

Yttranden: 107 

Kommentar: En etablering som den föreslagna kommer att ge ett flertal effekter för Motalas näringsliv. 

Exakt hur dessa ser ut går inte att förutsäga utan bygger i hög grad på näringslivets egen förmåga att se 

möjligheter. HUI:s rapport ger ett visst underlag som pekar på en positiv förändring för näringslivet och tar 

särskilt fasta på arbetstillfällen för ungdomar. Värdet av att ett stort företag ser möjligheter i en mindre ort 

ska inte underskattas som katalysator för andra positiva förändringar och satsningar i Motala. Det ska 

inte heller bortses från behovet av service, material och hantverkskraft som behövs under byggtiden och som 

en del av drift och underhåll.   

 

19. Tema NATURMILJÖ 

Strandskydd 

Yttrandena är negativa till att upphäva strandskyddet enligt förslaget i detaljplanen 

Yttranden:  92, 93, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 

129, 130, 132, 133, 136 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Strandskyddsfrågan är inte relevant för område 1 Tvättsvampen. Frågan gäller planom-

råden 2, 3, 4 och 5 och är där föremål för noggrann utredning och bedömning. (se även svar ovan till in-

tresseföreningen Varamons Vänner). Strandskyddslagstiftningen är en förbudslag som kräver anförande 

av särskilda skäl för att ett upphävande i samband med detaljplaneläggning ska bli aktuellt. I planbe-

skrivningarna för område 2, 3, 4 och 5 argumenterar kommunen utförligt för dessa särskilda skäl samt 

att den föreslagna exploateringen bedöms väga tyngre än strandskyddets båda syften på de aktuella plat-

serna och att det fortsatt finns god tillgång på strandszoner för både Motalas medborgare och för besökare.  

Allemansrätt 
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Yttrandena menar att den allemansrättsliga tillgången till marken inskränks med föreslagen eta-

blering och är negativa till att tillgängligheten begränsas. Det är viktigt att de strandnära områ-

dena i Varamon är tillgängliga för alla och inte privatiseras. Det gäller även tillgången till Folkets 

park som idag är öppet för alla men privatiseras med planförslaget. 

Yttranden: 105, 106, 110 

Kommentar: Se även svar ovan angående strandskydd som är relevant för planområden 2, 3, 4 och 5. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten till huvudanläggningen och dess lastområden, personalparkeringar 

mm kan komma att begränsas då området kan behöva hägnas in av säkerhetsskäl. Den del av området 

som omfattar semesterbostäder har en planbestämmelse som förbjuder inhägnad.  

 

Skada på naturmiljön 

Yttrandena önskar att befintlig natur och träd sparas som idag. Åverkan innebär skada på natur-

miljön. De unika naturvärdena som gör Varamon attraktivt kan försvinna. 

Yttrande  103, 106, 107, 109, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 

132, 133, 136, 141 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

- Yttrandena efterfrågar resultat av fladdermusinventering, bottenfauna och strandfågelin-

ventering 

Kommentar: Kommunen, Länsstyrelsen och relevanta remissinstanser bedömer att de aspekter som ytt-

randena nämner är utredda i tillräckligt grad och att planbestämmelser säkerställer detta. Inga fler utred-

ningar kommer därmed att göras.  

Det är kommunens vilja att karaktären bevaras i så hög grad som möjligt. Naturen är en viktig del i 

denna karaktär. Inom planarbetet görs en avvägning mellan naturskyddsintresset och värdet av exploate-

ringen på den aktuella platsen. Det är oundvikligt att vissa träd och viss vegetation tas bort i en så pass 

stor exploatering som också motiveras av positiva effekter för Motala som helhet. Genom planprocessens 

gång och genom noggranna utredningar har den värdefulla naturen identifierats (se mer om detta i Natur-

värdesinventeringen). Viktiga naturområden har försetts med skydd i detaljplanekartan. Dessa skydd be-

står i områden som ska vara helt orörda (NATUR på plankartan), fällningsförbud för särskilt viktiga 

träd, krav på marklov för trädfällning samt sk. prickmark där inga byggnader får uppföras. Även plan-

bestämmelserna om begränsad exploateringsgrad kan ses som skydd för befintlig vegetation. Marklovplik-

ten kan kopplas till krav på kompensationsåtgärder och viten vid olovlig fällning. Detta har förtydligats i 

granskningshandlingarna.  

Den exploatör för vilken planen prövas har valt Motala utifrån Varamons karaktär, och ser ett stort 

värde i att denna bevaras. 

Kommunens egna naturvårdsexperter har inventerat samtliga planområden utifrån svensk standard för na-

turinventeringar och lämnat en rapport, Naturvärdesinventering i Varamo-området. Denna har uppdate-

rats utifrån tillkommande information. Inom ramen för planarbetet avvägs sedan de identifierade natur-

värdena mot den bedömda nyttan av exploateringen. Kommunen bedömer att den exploatering som prövas 
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väger tyngre och att de naturvärden som bedömts som fortsatt viktiga har fått tillbörligt skydd i plankar-

tan.  

Fladdermusinventering har gjorts under sommar och höst 2018. Se redogörelse av resultat och rekommen-

dationer i kommentaren till Länsstyrelsen ovan. 

Dagvattenutredningen (och den förprojektering som grundas på den) visar de åtgärder som behöver vidtas 

för att minimera påverkan på Vättern. De identifierade föroreningarna i höjdryggen (troligen fyllnadsmas-

sor) i planområdets södra del kommer att hanteras i enlighet med planbestämmelse och gällande lagstiftning 

och därmed minskar risken för att de når grundvattnet eller Vättern.  

Frågan om toaletternas precisa placering är inte en planfråga, men kommer att hanteras i fortsatta utred-

ning och handlingsplaner för Varamon som helhet. 

 

Minskad biologisk mångfald 

Yttrandena anger att det är negativt för djur- och växtliv med stora hårdgjorda ytor för byggna-

der och parkering. Exploateringen riskera att medföra negativ påverkan på det djurliv som sam-

las kring dagvattenreservoarerna idag.  

Yttranden: 107, 109, 110, 140 

Kommentar: Se även svar gällande Skada på naturmiljön ovan. Kommunen, Länsstyrelsen och rele-

vanta remissinstanser bedömer att de aspekter som yttrandena nämner är utredda i tillräckligt grad och att 

planbestämmelser säkerställer detta. Inga fler utredningar kommer därmed att göras.  

Synpunkter gällande den befintliga dagvattenreservoaren (öster om planområde 2 Folkets Park) hanteras 

inom område 2 Folkets Park. Dagvattendammen blir fortsatt en del av dagvattensystemet och kommer att 

finnas kvar.  

Dagvattnet hanteras och regleras med bestämmelser på plankartan som anger krav på infiltration, begrän-

sad exploateringsgrad samt krav på fördröjning och rening av dagvatten. Begränsad andel hårdgjord yta 

anges också som bestämmelse på plankartan. 

Huvudbyggnadens entréfasad (mot norr) avses belysas. Detaljplanen ska av princip inte reglera aspekter 

som styrs av annan lagstiftning än Plan- och bygglagen och som prövas senare i lovhantering och plange-

nomförandet. Frågan kommer att hanteras i bygglovskedet.  

 

Naturvärden 

Flera yttranden som har synpunkter på MKB:n är identiska med det yttrande som intresseföre-

ningen Varamons Vänner skickat in. 

Yttranden: 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 110, 115, 117, 135, 140 

 

Kommentar: Se genomgång av synpunkter och kommentar till intresseföreningen Varamons Vänner 

ovan. 
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Påverkan på gröna områden 

Yttrandena menar att etableringen skadar gröna lungor och bryter sammanhängande grönområ-

den. De betonar vikten av att bevara de skogs- och grönområden som finns kvar. 

Yttranden: 103, 105, 106, 107, 110, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

 

Kommentar: Se kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner samt ovan. 

 

Påverkan på djurliv 

Yttrandena uttrycker oro för att faunan i området skall påverkas negativt och efterfrågar resulta-

tet av fladdermusinventering, bottenfauna, strandfågelinventering samt strandzonsinventering. 

Yttranden; 103, 105, 106, 107, 110, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Se kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner samt ovan. 

 

Nedtagning av träd 

Yttranden i huvudsak negativa till att etableringen innebär att uppvuxna träd tas ner och före-

språkar att träden bevaras. Flera yttranden påpekar att de stora uppvuxna träden inte kan ersättas 

och att de har stort värde för både karaktären på platsen och för att binda jord.  

Yttranden: 103, 105, 106, 107, 110, 118, 138, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Se kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner samt ovan. 

 

Skada på träd och ersättning av träd 

Yttrandena följer upp frågan om avverkning av träd med att påtala riskerna för skador på kvarva-

rande träd, t ex skador på stammar och rotsystem. Menar på att kompaktering av marken skadar 

träden. Även tveksamheter till att ersättningsträd motsvarar den kvalitet som de befintliga träden 

representerar. Önskar preciseringar av var och hur ersättningsträd planteras.  

Yttranden: 103, 105, 138 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner samt ovan. Texten om 

kompensationsåtgärder i samband med marklov för fällning av träd har förtydligats i planbeskrivningen. 



  
Sida 23 

 
  

Att kvarvarande träd skyddas vid byggnation säkerställs genom exploateringsavtal där oavsiktlig eller av-

siktlig skada på träden kopplas till viten.  

Påverkan på MKN eller miljömål 

Yttranden om att förslaget riskerar att innebära negativ effekt på möjligheterna att klara miljö-

kvalitetsnormer eller miljömål.  

Yttranden: 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 110, 115, 117, 135 

Kommentar: Se även kommentar till Länsstyrelsen ovan. Etableringens påverkan på MKN och mil-

jömål har bedömts och analyserats i MKB:n.  

 

20. Tema PLATSEN 

Landskapsbild och utsikt 

Yttrandena för fram att de höga byggnader som föreslås, som aquadomen och lägenhetshotell 

samt parkeringshus, påverkar landskapsbilden från land och sjö och förfular området. De påver-

kar också negativt utsikten för boende och besökare.  

Yttranden: 90, 103, 105, 107, 109, 110 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

- Yttrande 90 bifogar illustrationer över siktlinjer 

Kommentar: I arkitekturdiskussionen framkommer en stor mängd olika synsätt om vad som anses 

snyggt eller fult och passande för en viss plats. I det avseendet kommer det inte att vara möjligt att tillgodose 

allas vilja. Det kommer inte heller att vara möjligt att få huvudbyggnaden att smälta in i omgivningen. 

Byggnaden kommer att tillåtas markera sin funktion som landmärke och vara en byggnad som känns igen 

av den karaktäristika som den föreslagna verksamheten har. De aktuella byggnadernas volym och höjd re-

gleras med planbestämmelser.  

Den angivna höjden på huvudbyggnaden har efter mer detaljerad projektering kunnat nyanseras ytterligare 

inför granskningen.  Det är bara det sk. tornet som behöver vara riktigt högt. 3D- simuleringar utförda av 

kommunens lantmäteri visar att byggnaden inte blir så dominerande på håll som befarats.  

Lägenhetshotellen på västra delen av planområdet har efter mer detaljerad projektering kunnat sänkas till 

fyra våningar (2 huskroppar) resp. tre våningar (en huskropp).  

Detaljplanen medger på området markerat P2 ett parkeringsdäck i maximalt två plan på en begränsad del 

av marken. I granskningen prövades möjligheten till p-däck även på parkeringsytan markerad P1 väster 

om Badvägen. Höjd och exploateringsgrad regleras med planbestämmelser. 

Yttrande 90: Kommunen tackar för skisser och förslag till förbättringar. De gäller dock område 2 Folkets 

Park och bemöts i tillhörande granskningsutlåtande..  

Markresurs 
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Yttrandena förordar att markresursen – det kommunala markinnehavet på platsen – bör sparas 

eller nyttjas för annat ändamål. Förslag är bostäder för att locka arbetskraft till kommunen, cam-

pingplats eller äldreboende.  

Yttranden: 92, 93, 103, 105, 109, 110 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. I gällande översikts-

plan ÖP06 och gällande detaljplan har platsen inte ansetts vara intressant för bostäder eller äldreboenden. 

Kommunen strävar efter en utveckling av Varamon. Det markanvisningsavtal som kommunen skrev un-

der i april 2017anger att det är Lalandias förslag till etablering som ska prövas genom en detaljplanelägg-

ning.   

 

21. Tema ESTETIK OCH BYGGNADER 

Skala på bebyggelsen, exploateringsgrad 

Yttrandena anser att bebyggelsens skala är främmande och olämplig på platsen. Av fler yttranden 

framgår att exploateringsgraden anses vara för hög för platsen, att bebyggelsen blir för tät. Andra 

områden kan möjligen vara bättre lämpade för byggnation i denna omfattning. 

Yttranden: 88, 92, 93, 103, 106, 107, 109, 110, 113, 141 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

- Yttrande 88 önskar att byggnadshöjderna intill Varamovägen får vara max 12 m. 

- Yttrande 113 vill se max byggnadshöjd för huvudbyggnad/badhus på 10 m och att majo-

riteten av husen har samma byggnadshöjd som befintliga byggnader. 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. I arkitekturdiskuss-

ionen framkommer en stor mängd olika synsätt om vad som anses snyggt eller fult och passande för en viss 

plats. I det avseendet kommer det inte att vara möjligt att tillgodose allas vilja. Det kommer inte heller att 

vara möjligt att få huvudbyggnaden att smälta in i omgivningen. Byggnaden kommer att tillåtas markera 

sin funktion som landmärke och vara en byggnad som känns igen av den karaktäristika som den före-

slagna verksamheten har. De aktuella byggnadernas volym och höjd regleras till vad som  kan anses rim-

ligt med hänsyn tagen även till praktisk funktion 

Den angivna höjden på huvudbyggnaden har efter mer detaljerad projektering kunnat nyanseras ytterligare 

inför granskningen.  Det är bara det sk. tornet som behöver vara riktigt högt. 3D- simuleringar utförda av 

kommunens lantmäteri visar att byggnaden inte blir så dominerande på håll som befarats.  

Lägenhetshotellen på västra delen av planområdet har efter mer detaljerad projektering kunnat sänkas till 

fyra våningar (två huskroppar) resp. tre våningar (en huskropp). Den trädridå som idag finns mot Vara-

movägen skyddas i plankartan och ska utgöra insynsskydd mot de befintliga fastigheterna väster om Va-

ramovägen. Avståndet mellan föreslagen bebyggelse inne på området och befintlig bebyggelse väster om Va-

ramovägen samt vegetation bedöms vara tillräcklig för att säkerställa rimlig grad av ostördhet.    
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Detaljplanen medger på området markerat P2 ett parkeringsdäck i maximalt två plan på en begränsad del 

av marken. I granskningen prövades möjligheten till p-däck även på parkeringsytan markerad P1 väster 

om Badvägen.  

Beträffande närboendes byggrätter är det gällande detaljplaner för respektive fastigheter som gäller. 

Placering av bebyggelsen 

Yttrandena anser att placeringen av bebyggelsen är olämplig, i huvudsak med hänvisning till när-

heten till den befintliga bebyggelsen. Boende uttrycker oro för att få insyn från de nya byggna-

derna. 

Yttranden: 88, 106, 113 

- Yttrande 88 anser att deras tomt kommer få stor insyn av hotellgäster. 

- Yttrande 58 anser att minst 75 m bör säkras mellan befintlig och ny bebyggelse. 

- Yttrande 84 anser att den kommunala simhallen bör ligga mer centralt för bättre tillgäng-

lighet. 

- Yttrande 113 anser att byggnader bör minst ligga 75 meter från Varamovägen 

Kommentar: Prövningen genom detaljplan är ett resultat av den markanvisning som skrevs i april 

2017. I markanvisningen avtalas att det är den angivna exploateringen som ska prövas på den angivna 

platsen. Läget i Varamon och dess specifika och attraktiva karaktär är en av de viktigaste orsakerna till 

att markanvisningen skrevs. En markanvisning måste avse mark som kommunen själv äger. De fem an-

visade områdena är de som bedömts som tillgängliga för den aktuella etableringen inom och i närheten av 

Varamon och som kommunen själv äger. 

Huvudbyggnaden kan anses vara väl placerad med avseende på närheten till utbyggd trafikinfrastruktur 

där närheten till rv 50 är den mest tydliga. Trafikinfrastrukturen gör att anläggningen kan anses vara väl 

lokaliserad även i ett regionalt och nationellt perspektiv.  

Huvudbyggnaden har genom etableringens konceptidé en stark koppling till de andra områdena som prö-

vas för lägenhetshotell och semesterbostäder inom Varamon. Gångavstånd mellan dessa är en mycket vik-

tig förutsättning och etableringen av semesterbostäderna baseras på idén om det attraktiva läget vid Vara-

mon. Det läge som prövas är det enda där samtliga dessa förutsättningar uppfylls. 

Kommunen har under lång tid arbetat för att lämpliga turistiska verksamheter ska kunna etableras i 

Varamon. Bron över Motalaviken (rv 50) och dubbelspåret från Mjölby är satsningar som kan sägas 

vara förutsättningar för den föreslagna etableringen. 

Avståndet mellan föreslagen bebyggelse inne på området och befintlig bebyggelse väster om Varamovägen 

samt vegetation bedöms vara tillräcklig för att säkerställa rimlig grad av ostördhet.    

Kommunens gamla simhall är omodern och är i stort behov av investeringar. Det aktuella planförslaget 

bygger på tanken om samordningsvinster. Om Lalandia inte genomförs kommer kommunen att behöva se 

över projektet utifrån nya förutsättningar. 
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Lokaliseringsalternativ 

Yttrandena anser att lokaliseringsalternativ saknas och att sådana borde ha tagits fram som en del 

i arbetet, bland annat för att minska miljöpåverkan. Om alternativ studerats, vilka platser har då 

varit föremål för alternativstudie? 

Yttranden: 92, 93, 107, 113 

- Yttrande 92 och 92 vill se Lalandia på glesbygden intill tågstation pga minskad miljöpå-

verkan och glesbygdsutveckling 

- Yttrande 107 och 113 föreslår att huvudbyggnaden förläggs längs med rv 50.  

Kommentar: Prövningen genom detaljplan är ett resultat av den markanvisning som skrevs i april 

2017. I markanvisningen avtalas att det är den angivna exploateringen som ska prövas på den angivna 

platsen. Läget i Varamon och dess specifika och attraktiva karaktär är en av de viktigaste orsakerna till 

att markanvisningen skrevs. En markanvisning måste avse mark som kommunen själv äger. De fem an-

visade områdena är de som bedömts som tillgängliga för den aktuella etableringen inom och i närheten av 

Varamon och som kommunen själv äger. 

Huvudbyggnaden kan anses vara väl placerad med avseende på närheten till utbyggd trafikinfrastruktur 

där närheten till rv 50 är den mest tydliga. Trafikinfrastrukturen gör att anläggningen kan anses vara väl 

lokaliserad även i ett regionalt och nationellt perspektiv. Den markyta intill rv 50 som yttrande 69 före-

slår är inte tillräckligt stor för att rymma huvudanläggning och kommunal simhall. Luxorbyggnaden strax 

öster om rv 50 är inte heller tillräckligt stor för ändamålet. 

Huvudbyggnaden har genom etableringens konceptidé en stark koppling till de andra områdena som prö-

vas för lägenhetshotell och semesterbostäder inom Varamon. Gångavstånd mellan dessa är en mycket vik-

tig förutsättning och etableringen av semesterbostäderna baseras på idén om det attraktiva läget vid Vara-

mon. Det läge som prövas är det enda där samtliga dessa förutsättningar uppfylls. 

Kommunen har under lång tid arbetat för att lämpliga turistiska verksamheter ska kunna etableras i 

Varamon. Bron över Motalaviken (rv 50) och dubbelspåret från Mjölby är satsningar som kan sägas 

vara förutsättningar för den föreslagna etableringen. 

Byggnader som förfular  

Parkeringshus anses förfula området och stänger landskapet. Att kommunen ersätter gratisparke-

ring med betalparkering anses negativt.  

Yttranden: 92, 93, 103, 106 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. Granskningsversion-

en av planen medger parkeringsdäck i högst två våningar på ytan med beteckning P2, norr om Badstrands-

vägen. Till granskningen har lokaliseringen preciserats och begränsats och höjden har anpassats så att den 

översta våningen blir ett öppet parkeringsdäck. Därmed kan byggnaden vara lägre. Till granskningen prö-

vades även att p-däck får finnas på ytan med beteckningenP1 väster om Badstrandsvägen. Även i detta läge 

är höjden och ytan begränsad av planbestämmelser.  
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22. Tema KULTURMILJÖ och SOCIALA FRÅGOR 

Långgolfen och stengärdesgården 

Yttrandena anser att Långgolfen, stengärdesgården, Folkets park och Lundgrens café från 1920- 

talet bör bevaras på plats.  

Yttranden: 103, 107, 118, 140 

Instämmer i Varamons Vänners yttrande (nr 101): 94, 96, 99, 100, 102, 115, 117, 135 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. Synpunkter som gäl-

ler andra planområden bemöts i respektive granskningsutlåtande. Marken som inrymmer den sk. Lång-

golfen (Agneshög 3:2) såldes av dåvarande ägaren Varamobaden Golfinvest AB till Motala kommun i 

mars 2017. Vid köpet avtalades att verksamheten minigolf skulle få fortsätta fram till 2018-09-30. Be-

slutet om att avsluta golfverksamheten togs alltså av dåvarande ägaren redan vid försäljningen 2017. 

Kommunen bedömer att nyttan av den föreslagna etableringen väger tyngre än den nuvarande verksamhet-

en.  

Stengärdesgården ligger inom allmänplatsmark NATUR och ska inte röras. Den omfattas av generellt 

biotopskydd och alla ingrepp i den måste föregås av tillstånd från Länsstyrelsen. 

 

23. ÖVRIGA KOMMENTARER 

- Yttrande 106 påpekar även att miljöfarliga kemikalier innebär risk för Vättern som vatten-

täkt. 

- Yttrande 106 framhåller att man har blivit lovade att få ta del av realistiska illustrationer, 

men detta har i skrivande stund inte skett. 

- Yttrande 106 skriver att markanvisningen strider mot det allmänna och kommunens rikt-

linjer för kommunala markanvisningar och hänvisar till Kommunfullmäktige 2016-02-08. 

Diarienr. 15/ks 0321 § KF6. Efterfrågar en oberoende expertvärdering. 

- Yttrande 141 anser att miljön inte får komma i andra hand, näringslivsutveckling och miljö 

måste ha samma status och arbeta tillsammans för en långsiktig lösning. 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner samt Länsstyrelsens ytt-

rande ovan.  

En animerad film över föreslagen etablering har visats dels i Kanalbolagets utställningslokal och som ett 

bokat tillfälle för visning i kommunhuset. Illustrationerna visar på möjlig utformning men kan och bör 

inte göras helt realistiska. Vissa aspekter av bebyggelsen regleras genom plankartan medan andra fast-

ställs först i bygglovet.  

Den utförda markanvisningen strider inte mot de riktlinjer som yttrandet nämner. En oberoende mark-

värdering har utförts. 



  
Sida 28 

 
  

Kommunen instämmer med yttrande 141. I  planläggningen av en fysisk plats handlar det ändå om att 

avvägningar mellan olika intressen måste göras.  
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MILJÖBEDÖMNING 

Miljöbedömning fortgår parallellt med planarbetet och dess analyser och slutsatser påverkar pla-

nens innehåll och utformning så att negativa konsekvenser minimeras. Det dokument som blir 

resultatet av miljöbedömningen kallas miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Den senaste version-

en av MKB:n (daterad 2018-09-19) utgjorde del av granskningshandlingarna.   

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande delat Plan- och miljönämndens bedömning att ett 

genomförande av detaljplanen medför betydande miljöpåverkan med avseende på landskapsbild. 

För det aktuella området är det den så kallade huvudbyggnaden som planeras för att innehålla 

inomhus badlandskap, fritidsaktiviteter, restauranger mm samt en kommunal simhall som utgör 

denna betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens mening. Som ett resultat av denna bedöm-

ning har kommunen formulerat planbestämmelser som ämnar kontrollera och begränsa denna 

påverkan. Byggnaden behöver för sin funktion ha en del som medger 29 meters nockhöjd. 

Denna höjd kommunicerades redan i samrådet men har inför granskningen begränsats till att 

gälla en betydligt mindre del av byggnaden. Den maximala exploateringsgraden är fortsatt 35 000 

kvm. Naturområden och enskilda träd som identifierats som viktiga har försetts med skyddsbe-

stämmelser.  

Det kommer inte att vara möjligt att få huvudbyggnaden att smälta in i omgivningen. Byggnaden 

kommer att tillåtas markera sin funktion genom att vara ett landmärke och därmed en byggnad 

som känns igen av den karaktäristika som den föreslagna verksamheten har.  

Kommunen argumenterar för att de föreslagna byggnaderna på planområdet är en väsentlig del 

av det koncept som prövas i sin helhet i fem separata detaljplaner. 

MKB:n är ett kunskapsunderlag och inte ett beslutsdokument. Dokumentet syftar till att kom-

munen ska kunna ta kunskapsbaserade beslut om den tänkta etableringens påverkan på miljön i 

relation till vad som rimligen kan antas hända om planförslaget inte genomförs, det sk. nollalter-

nativet. I detta fall finns gällande detaljplaner som ska tänkas in i detta noll-alternativ och som 

också beskrivs i MKB:n. Betydande miljöpåverkan är ett begrepp som hör hemma i miljöbalken. 

Dess betydelse är relativ och beroende av den aktuella platsens förutsättningar och den före-

slagna etableringen. Detta utreds i miljöbedömningen och rapporteras skriftligen i MKB:n. 

MKB:ns avgränsning beslutas i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttran-

de delat plan- och miljönämndens bedömning att genomförandet av detaljplanen kan antas med-

föra betydande miljöpåverkan. Därav beslutet att en miljöbedömning ska följa planarbetet. 

SAMMANFATTNING 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar på plankartan: 

 Grundkartan uppdateras 

 Höjdryggen regleras som prickmark dvs marken får inte förses med byggnad  

 U-området i sydväst ses över och förs in på plankartan och i legenden. 

 En skyddszon för avskärmande grönska mot Furulid tillförs  

 Administrativ bestämmelse om bygglovsplikt för ljusanordningar tillförs 
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Ändringarna bedöms inte vara av väsentlig art.   

 

Genomförd granskning föranleder följande kompletteringar och förtydliganden i 

planbeskrivningen: 

  Fortsatt hantering av förorenade massor i höjdryggen förtydligas  

 Text om fettavskiljare läggs till 

 Markstabiliteten i planområdets södra del klarläggs och beskrivs tydligare 

 Fastighetsreglering av ”Kilen” (del av Varamon 1:63) förtydligas i genomförandebeskrivningen 

(är redan en del av planområdet) 

 Hantering av dagvattensituationen på Delfinvägen förtydligas 

 Hänsynen till befintlig bebyggelse och nattlevande djur i fråga om ljusanordningar på huvudbygg-

naden förtydligas 

 

I övrigt justeras och kompletteras plan- och genomförandebeskrivningarna i enlighet med detta 

granskningsutlåtande och med övriga synpunkter framkomna under granskningen om 

detaljplaneförslaget. 

 

 

Följande sakägare/berörda har, helt eller delvis, inte fått sina synpunkter tillgodosedda:  

 

Om de uttryckta kraven på begränsningar i höjd och exploateringsgrad inte tillgodoses: 

Yttranden: 88, 90, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 117, 

135, 141. 

 

Om kravet på att markresursen för Aquadomen istället ska användas för bostäder inte 

tillgodoses: 

Yttrande: 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 110, 115, 117, 135. 

 

Flera har yttrat sig om strandskyddet men det är som tidigare beskrivits inte relevant för detta 

planområde. 

 

Lena Petersson Forsberg 

Planchef 

Samhällsbyggnadsenheten 

Motala kommun 

 

Tematisk strukturering av privatpersoners yttranden har utförs av  

ÅF Infrastructure AB  


