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Detaljplan för     Dnr 17-SB0012 

Del av kv. Toppmurklan mfl (område 4)       2018-11-15/LPF 

Varamon, Motala kommun 

 

 

 

 

 

Granskningsutlåtande   

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

en etablering av ett vattenland med tillhörande semesterhus i Motala. För att möjliggöra etable-

ringen 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.  

På det aktuella området prövas en detaljplan med syfte att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig 

vistelse. 

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

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

sakägare och andra berörda i anslutning till området. Dessa har getts tillfälle att yttra sig över de-

taljplaneförslaget. 

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 informationsmöten 

innan det formella samrådsförfarandet inleddes. Tre mötestillfällen den 3 april 2018 samlade 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   2018-10-22 Synpunkter 
2. Trafikverket    2018-10-23 Ingen erinran 
3. Statens Geotekniska Institut, SGI   2018-10-15 Ingen erinran 

 
Kommunala nämnder och förvaltningar 

4. Plan- och miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2018-10-22 Ingen erinran 
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5. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd, Vatten och avfall 2018-10-29 Synpunkter 
6. Tekniska nämnden, Gata & Park   2018-10-25 Synpunkter 
7. Lantmäterimyndigheten i Motala kommun  2018-10-19 Synpunkter 
8. Plan- och miljöförvaltningen, Räddningstjänsten  2018-10-22 Ingen erinran 
9. Plan- och miljöförvaltningen, Bygglovenheten  2018-10-22 Ingen erinran 

 
Övriga remissinstanser  

10. Vattenfall Eldistribution AB   2018-11-08 Synpunkter 
11. ÖstgötaTrafiken    2018-10-02 Synpunkter 
 

Organisationer, politiska partier etc. 
12. Naturskyddsföreningen (NSF) i Motala  2018-10-22 Synpunkter 
13. Motala Biologiska förening   2018-10-18 Synpunkter 
14. Varamons Vänner       2018-10-19, 2018-10-22, 2018-10-22 Synpunkter 

 
 
Privatpersoners yttranden sammanfattas temavis 
Yttranden med följande teman har inkommit under samrådstiden 

15. TEMA Hälsa och säkerhet 
o Luftkvalitet 
o Buller: trafik 
o Otrygghet och störningar 
o Räddningstjänst mm 

16. Tema TRAFIK 
o Ökad biltrafik, trafikföring, tung trafik/kollektivtrafik  
o Minskad parkering  
o Gång- och cykelvägen 

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

18. Tema EKONOMI 
o Samhällets kostnader för infrastruktur 
o Gynnande av privat aktör 
o Högriskprojekt 
o Påverkan på Motalas näringsliv 

19. Tema NATURMILJÖ 
o Strandskydd  
o Allemansrätt 
o Naturvärden 
o Nedtagning, skada och ersättning av träd 

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 

22. Tema KULTURMILJÖ och SOCIALA FRÅGOR 
o Bevarandefrågor 
o Arkeologi 

23. Tema ÖVRIGA KOMMENTARER 
o Kommunens hantering av markanvisning och plan 
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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 finns i särskild lista. Denna lista finns också till-
gänglig tillsammans med övrigt material på kommunens hemsida. 

 

Länsstyrelsen och statliga myndigheter 

1. Länsstyrelsen Östergötland (yttrande nr 86)  

Hälsa och säkerhet 

Den genomförda detaljplanen kommer att ge upphov till fordonstrafik som ger ökad bullerpåver-

kan på omgivande bebyggelse. Av bullerutredningen framgår att det vid såväl förskolan Gustavsvik 

som förskolan Nya Humlan, kommer att krävas en 1,5 m hög bullerskyddsskärm i fastighetsgräns 

för att klara ekvivalenta riktvärden i skolornas utemiljö. Under förutsättning att nödvändiga buller-

skyddsåtgärder genomförs vid dessa anläggningar har Länsstyrelsen inget att erinra mot planen vad 

avser bullerstörningar.  

 

Miljökvalitetsnormer, vatten 

De föreslagna åtgärderna för dagvattenhantering i området bedöms som godtagbara med hänsyn 

till kravet att inte försämra vattenmiljön. Det är viktigt, så som det framhålls i planen, att marken 

hålls genomsläpplig för att så långt det är möjligt efterstäva att dagvattnet kan omhändertas lokalt 

inom planområdet. Länsstyrelsen har inget att erinra vad gäller miljökvalitetsnormer för vatten 

Strandskydd  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning och motivering om upphävandet av strandskyddet 

inom del av planområdet 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

2. Trafikverket (yttrande 107) har inget att erinra mot förslaget. Verket hänvisar till att trafikut-
redningen visar att kapaciteten på riksväg 50 inte försämras och därmed påverkas inte riksintresset 
för kommunikationer. 
  

 Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

3. Statens geotekniska institut, SGI (yttrande 62) har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

 

4. Plan- och miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten (MH) (yttrande 76) har inget 
att erinra. 
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 Kommentar: Kommunen noterar detta. 
 
 
5. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd, Vatten och avfall (yttrande 109) vill se kom-
plettrande text enligt förslag. Verksamheten vill även säkerställa att de får ta del av remisshandling-
ar i bygglovsskedet.  

Kommentar: Föreslagen text tillförs planbeskrivningen. Att verksamhet Avfall får ta del av 
remisshandlingar i bygglovskedet kan inte säkerställas i planhandlingarna.  

 
6. Tekniska nämnden, Gata & Park (yttrande 108) Tekniska nämnden framhåller ett flertal tra-

fiktekniska aspekter som riskerar att försämra framkomlighet och säkerhet i förhållande till dagens 

situation. Tekniska nämnden vill fortfarande att texten om marklovplikt för trädfällning ska ses 

över så att villkor tas bort. Texten om att värdefull vegetation ska bevaras bör återinföras i planbe-

stämmelserna på plankartan. 

Kommentar: De trafiktekniska aspekter som Tekniska nämnden framhåller har diskuterats ingående 

under planprocessens gång och föranleder ingen ändring i detta skede.  

Lydelsen om villkor för marklovplikt är bara ett exempel och det syftar till att underlätta förståelsen. Texten 

om att värdefull vegetation ska bevaras återinförs i planbestämmelserna på plankartan. 

 
7. Lantmäterimyndigheten i Motala kommun (yttrande nr 70) påpekar att planområdesgränsen 
inte är ”snappad” mot den nordliga gränspunkten för Toppmurklan 5. Planområdesgränsen längs 
Månvägen är inte en rak förlängning av de norra gränserna för Toppmurklan 1-4.  
 

Kommentar: De uppmärksammade avvikelserna i plankartan ses över. Planområdesgränsen längs Mån-

vägen har diskuterats under planprocessens gång och föranleder ingen åtgärd i detta skede. 

 

8. Plan- och miljöförvaltningen, Räddningstjänsten (yttrande nr 105) har inget att erinra.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta 

 

9. Plan- och miljöförvaltningen, Bygglovenheten (yttrande nr 84) har inget att erinra. 
 
 Kommentar: Kommunen noterar detta. 
 

Övriga remissinstanser 

10. Vattenfall Eldistribution AB (yttrande 110) framhåller att på område 4 Toppmurklan behövs 
ett fyra meter brett u-område för en 20 kV-kabel. 
 

Kommentar:  U-område för kabel ses över. 

 

11. ÖstgötaTrafiken (yttrande 61) lämnar synpunkter gällande samtliga fem detaljplanerna. Öst-

götaTrafiken konstaterar att de synpunkter som lämnades i samrådsskedet lämnats utan några vä-
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sentliga förändringar till granskningsskedet. Det medför att förutsättningarna för framtida trafike-

ring av de norra delarna av Varamon  bedöms som begränsade. Ställningstagande om eventuell 

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 samordnas 

med rubricerade detaljplaner så att inte bussdepåfrågan hanteras i ett skede där påverkan av ut-

byggnaden av Varamon redan gör sig gällande. 

Kommentar: Kommunen framhåller att kravet på separata kollektivtrafikkörfält längs Badstrandsvägen 

och Badvägen som framfördes i samrådsskedet bedöms som svårt att tillgodose. Den befintliga bussdepåns 

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

 

Organisationer, politiska partier etc. 

12. Naturskyddsföreningen (NSF) i Motala (yttrande 82) har formulerat ett samlat yttrande 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 föreningens repre-

sentanter 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 miljöbe-

dömningen. Det aktuella planområdet gränsar till Vätten, 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 omgivning 

bör beaktas. Planområdet för Lalandia i södra Varamon gränsar i norr till det närliggande området 

Bromma, Kärsby, Djurkälla som detaljplaneras för tätortsutvidgning. Detta kan tillsammans med 

Lalandiaplaneringen bli en alltför stor utmaning för Vättern. Närheten till Vättern kräver återhåll-

samhet vad gäller exploatering av naturmark, där bl.a. hårdgjorda ytor oundvikligen 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 naturmiljön, 

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 avvägning-

arna kommer att falla ut är dock alltför tidigt att säga. Planläggningen av Bromma, Kärsby, Djurkälla fö-
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regås av ett planprogram. Ett av de viktigaste syftena är att sanera dagens otillräckliga avloppslösningar. En 

detaljplaneläggning kommer även att i högre grad än i dag reglera dagvattenutföden i Vättern. Ett plange-

nomförande av en tätortsutveckling som inbegriper Bromma, Kärsby, Djurkälla ska därmed ses som en för-

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

föreslår.  

 
13. Motala Biologiska förening (nr yttrande 70) 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 förslagen. 

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

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

framhålla vikten av att dagvattenanläggningar gynnar biologisk mångfald och pekar särskilt ut om-

råde 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 fortsättningen 

vara tillgängliga för alla. Föreningen tycker att planförfattarna delar föreningens uppfattning och 

försöker ta hänsyn till de värdefulla träden och strandskyddet. 

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

dosetts i tillräcklig grad. Dagvattenhanteringen är utredd och lämpliga åtgärder regleras i planhandlingarna. 

De träd, klusterbildningar och grönytor som bedöms som skyddsvärda omfattas av skyddsbestämmelser i 

plankartan. 

 

14. Varamons Vänner (yttrande 69, yttrande 73 (också kopierat i yttrande 71, 72, 74, 85, 87, 103) 

samt yttrande 102) 

I yttrande 69 anser föreningen att kommunen inte har beaktat följande; Parkeringen behövs till 

Äventyrsgolfen och Gillestugan. Höga träd ger karaktär som bör bevaras. Avverkning riskerar öka 

erosionsrisken. Semesterhusen passar inte in. Semesterboenden innebär starkt ökad trafik som 

innebär en olägenhet för permanentboende. Vägarna in mot stugorna är mycket smala. Risk att 

räddningstjänsten inte kommer in. Området privatiseras och blir otillgängligt för kommuninvånar-

na. Strandskyddet bör vara kvar eftersom det inte finns ett allmänt intresse för dess upphävande. 

Föreningen ifrågasätter lokaliseringen och efterfrågar en utredning som visar varför exploateringen 

behöver förläggas på denna plats. 

I yttrande nr 73 upprepas i hög grad de synpunkter som framfördes i yttrande 69 med viss modifi-

ering. Föreningen beskriver att marken behövs som parkering till Äventyrsgolfen och Gillestugan 

där det bedrivs aktivt föreningsliv. Man uttrycker en oro över att avverkade träd kan öka erosionen 

och att träden ger en viktig karaktär. Vidare framhålls naturvärdena på platsen och att semesterhu-

sen inte anses passa in i miljön.  Semesterboendena kommer att innebära starkt ökad trafik som 

det inte bedöms finnas utrymme för och att permanentboendes framkomlighet skulle minska. Det 

efterfrågas en utredning över det övergripande cykelnätet som utlovats i granskningen.  

Angående fornlämningar skriver man att det finns ett utredningsobjekt på området och frågar om 

konsekvenser från utredningen etapp 2 som påbörjas under hösten. 
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Föreningen pekar på att området privatiseras och menar att det strider mot kommunallagen att 

exploatören får ensamrätt. Föreningen anser att strandskyddet bör vara kvar och att det inte finns 

ett allmänt angeläget intresse att upphäva det utan att det främst ligger i exploatörens intresse. 

Föreningen efterfrågar utredningen där kommunen bedömer att exploateringen inte kan ske på 

annan plats. 

Yttrande 102 är ett tillägg till yttrande 69 och är ett ifrågasättande av kommunens arbete med La-

landias etablering som helhet. 

Kommentar: Kommunen har förståelse för att föreningens medlemmar känner oro inför den planerade 

förändringen. Ett flertal tillfällen till kommunikation har därför erbjudits. Huvudinnehållet i de frågor som 

tas upp är de samma som föreningen framförde i samrådet och som har besvarats i samrådsredogörelser och 

blir belysta i planbeskrivningarna. De sakfrågor som tas upp i yttrandet har varit föremål för utredningar 

och noggranna avvägningar under planprocessens gång. Kommunen och relevanta remissinstanser bedömer att 

de nämnda frågorna beaktas i tillräcklig grad.  

Kommunen har även till sin uppgift att se till Motala som helhet och i ett långsiktigt perspektiv. I den hel-

hetsbedömningen väger den föreslagna etableringen tyngre än den markanvändning som pågår i de aktuella 

planområdena. Under planprocessen har kommunen strävat efter att minimera den påverkan av ett plange-

nomförande som kan upplevas negativt. 

Från samråd till granskning har högsta tillåtna totalhöjd (ung. nockhöjd) sänkts med en meter. Planen 

medger därmed en högsta totalhöjd om åtta meter och byggnaderna får vara högst två våningar. Ett enplans-

hus kan generellt sägas ha ungefär sex meter upp till nock.  

Strandskyddet är upphävt i gällande plan (DP 640) och återinträder till 100 meter från medelvattennivån 

när planen byts. I det aktuella fallet är det en liten del på områdets västra sida som omfattas av strand-

skydd. Strandskyddsfrågan är relevant för planområden 2, 3, 4 och 5 och är föremål för noggrann utredning 

och bedömning. Strandskyddslagstiftningen är en förbudslag som kräver anförande av särskilda skäl för att 

ett upphävande i samband med detaljplaneläggning ska bli aktuellt. I planbeskrivningarna för område 2, 3, 

4 och 5 argumenterar kommunen utförligt för dessa särskilda skäl samt att den föreslagna exploateringen 

bedöms väga tyngre än strandskyddet på de aktuella platserna och att det fortsatt finns god tillgång på 

strandszoner för Motalas medborgare och för besökare. 

 

Under respektive tema behandlas synpunkter från privatpersoner. Nummer på yttrande 

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

handlingar 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. 
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Det lyfts att trafiken kommer passera förskola, grundskola, äldreboende och vårdcentral och att 

barn är särskilt känsliga.  

Yttranden: 81 

Kommentar: Se även kommentar till intresseföreningen Varamons Vänner ovan. Den beräknade 

ökande trafiken har varit föremål för utredningar och analyser. Kompletterande beräkningar har utförts för 

partiklar PM10 och PM2,5 med SIMAIR-programmet, vilket är mer detaljerat än i utredningens sam-

rådsversion. De parametrar som nämns i yttrandena hamnar under de gränsvärden som anges i gällande lag-

stiftning.  

 

Buller: trafik 

Yttrandena menar att den ökade trafiken som anläggningen medför, kommer att innebära ökade 

bullerstörningar i området.  

Yttranden: 80 

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

En utökad bullerutredning har gjorts för Mariebergsgatan i syfte att formulera en handlingsplan för skolor-

nas/förskolornas utemiljöer och för att säkerställa trafiksäkra miljöer.  

Bullerstörning i befintliga miljöer hanteras som ett ärende till kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.  

 

Otrygghet och störningar 

Yttrandena uttrycker oro för att etableringen kommer att innebära störande gäster samt nedskrap-

ning av omkringliggande områden, strand och vatten med påverkan på växt- och djurliv. 

Yttranden: 79 

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

het. Oönskade beteenden går inte att kontrollera i planskedet. Bostadsrättsföreningar har stadgar som ska 

följas. 

 

Räddningstjänst mm 

Yttrandena befarar att räddningstjänstens tillgänglighet till området kommer att begränsas med 

föreslagen utformning av vägar på 1,5 meter. Det lyfts även att barnvagnar och rullstolar får dålig 

framkomlighet. 

Yttranden: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 85, 87 

Kommentar: Räddningstjänsten har varit delaktig i planarbetet och har under arbetets gång framfört 

synpunkter som påverkat planförslaget. Räddningstjänsten har i sitt eget granskningsyttrande (nr 105) inget 

att erinra. Räddningstjänsten kommer fortsatt att vara delaktig vid bygglov och plangenomförande. Kommu-
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nen kommer att åtgärda de trafikmiljöer som i trafikutredningen identifierats som problematiska. Risken för 

köer minimeras därmed.   

 

16. Tema TRAFIK 

Ökad biltrafik, trafikföring, tung trafik  

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.  

Yttranden: 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 85, 87, 103 

Kommentar: Se även  kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. Köbildning vid väns-

tersväng i nuvarande korsning Badstrandsvägen/Vintergatan är ett känt problem vid högtrafik. Kommunen 

kommer att bygga om denna korsning innan Lalandia öppnar.  

 Varamovägen i sin sträckning mellan Badstrandsvägen och Pärlvägen kommer att stängas av för genom-

fartstrafik. Boende och besökare till boende längs sträckan får fortsatt nyttja vägen.  

Hur vägtrafik och fordonsflotta utvecklas framöver påverkas i hög grad av nationella och internationella be-

slut. 

Kommunen arbetar för att kollektivtrafikförsörjning ska kunna ske via Badvägen. 

  

Minskad parkering  

Yttrandena uttrycker i huvudsak missnöje med att parkeringar för allmänhet och besökare begrän-

sas eller minskas inom området, så att dessa får längre till parkeringarna, när parkeringsytor tas i 

anspråk för nya verksamheter. 

Yttranden: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 103, 104 

Kommentar: Parkeringssituationen sommartid vid Varamon behöver ses över även om den planerade 

etableringen inte kommer till stånd. I detta arbete ingår att se över samtliga parkeringsytor och tillskapa nya 

i bättre läge för att undvika det parkeringskaos som ofta uppstår under soliga sommardagar när alla försö-

ker parkera så nära vattnet som möjligt. Det är av högsta vikt att det skapas en parkeringssituation där po-

lis och räddningstjänst vid behov kan komma fram. 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 översvämning och infiltration vilket sällan inträffar samtidigt som 

stort parkeringsbehov varma sommardagar. Detta arbete fortgår parallellt med planarbetet. Eventuella par-

keringsbegränsningar på tvärgator från Varamovägen utreds i detta arbete. 

Kommunen instämmer i synpunkten att det behöver finnas parkeringsmöjligheter nära stranden för vissa 

grupper. I dagsläget är detta möjligt bara för dem som kommer först och har turen att hitta en plats. Andra 

besökare möts av parkeringskaos. 
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Gång- och cykelvägen 

Yttrande 63 och 83 önskar ett förtydligande angående angöring till befintliga tomter. Cykelbanan 
anses komma för nära inpå privat tomt och hus. Vill att kommunens tjänstemän besöker platsen. 
Ger fler alternativ till g/c-dragning. Anser inte att svaret på frågan i samrådsskede var uttöm-
mande.  

Yttrande: 63, 83 

Kommentar: Den aktuella gång- och cykelbanan har använts som infart till den aktuella fastigheten 
under lång tid. Kommunen ser ingen anledning att ändra på detta förhållande. Gång- och cykelbanans läge 
avgörs även av det markbehov som etableringen behöver för sin funktion. Kommunen bedömer att place-
ringen är rimlig.  

 

17. Tema VATTENSKYDD 

Natura 2000-område 

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

nomförande. 

Yttrande: 78, 80, 81 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner samt Länsstyrelsens yttrande 

ovan. Påverkan på Vättern har utretts. Kommunen, Länsstyrelsen och relevanta remissinstanser bedömer att 

de nämnda frågorna beaktas i tillräcklig grad.  

 
Dagvattenhantering, grundvatten, dricksvatten och VA-frågor 
 
Yttrandena hänvisar till planer om att Örebro län ska ta sitt vatten från Vättern. Man menar att 
den stora ytan och djupet kombinerat med få till-och utflöden gör att vattnet byts långsamt i sjön. 
Omloppstiden är ca 60 år. Det gör vattnet klart och näringsfattigt och känsligt för miljöstörningar. 
Yttrandena hänvisar till Miljökonsekvensbeskrivningen och formuleringen:  
”Avverkning av träd och ökad hårdgöring av mark medför att mer föroreningar släpps ut till Vät-
tern. Vid rening av dagvatten och minimering av hårdgjorda ytor kan mängden föroreningar mini-
meras men en ökning är ofrånkomlig när naturmark exploateras” 
 
Yttrandena pekar på att Vättern fått ett utökat skydd. Under byggskedet kan risk föreligga för 
grundvattensänkningar och det kan medföra att föroreningar sprids.  
Yttrandena pekar också på EU:s ramdirektiv för vatten och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag. Refererande till ovan anförda skäl anser yttrandena att en hårdexploatering av så stora  
områden så nära en vattentäkt, som försörjer så många människor med vatten och under sådana 
premisser inte är försvarbart. 
 
Yttranden: 79, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 
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Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. Vattenfrågan har va-

rit föremål för utredningar och noggranna avvägningar under planprocessens gång. Kommunen, Länsstyrelsen 

och relevanta remissinstanser bedömer att de nämnda frågorna beaktas i tillräcklig grad. 

 De andra faktorerna som nämns i yttrandena (gasutvinning, försvarets skjutningar mm) kan inte regleras 

inom ramen för detta planarbete. 

 

18. Tema EKONOMI 

Samhällets kostnader för infrastruktur 
 
Yttrande nr 81 efterfrågar en genomförandebeskrivning, översiktlig ekonomisk kalkyl, exploate-
ringskalkyl, kostnadsberäkningar för nya VA-ledningar och reningsverk? 
 

Kommentar: Genomförandebeskrivning ingår som en del i planbeskrivningen under rubriken Genomfö-

randefrågor. Kommunens kostnader och intäkter i samband med exploateringen bildar underlag för den ex-

ploateringskalkyl 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.  

Kommunens tekniska infrastruktur betalas dels av avgifter för anslutning och förbrukning men också av 

skattekollektivet. Motala växer och förändras även om föreslagen etablering inte kommer till stånd. Renove-

ring och utbyggnad ingår som en parameter i kommunens ansvar. 

 
Gynnande av privat aktör 

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

blering. Om marken säljs förlorar kommunen rådighet över marken det ifrågasätts ifall det följer 

kommunallagen att sälja mark till underpris till en enskild aktör.  

Yttranden: 78, 80, 81, 87 

Kommentar: Se även kommentar till Intresseföreningen Varamons Vänner ovan. De juridiska 

aspekterna av gemensam entré är i princip inte en planfråga. Att Lalandia och kommunen har en gemensam 

entré ska inte ses som en förlustaffär för kommunen. 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.  

Att kommunen bekostar planarbetet för att sedan sälja marken planlagd och färdig för exploatering är inget 

ovanligt. Under planarbetet tar då kommunen kostnaderna för planarbete och de utredningar som krävs. 

Den värdering som kommunen låtit göra för den aktuella marken inkluderar ett sk. förväntningsvärde1. 

 

 

                                                           
1 Förväntningsvärdet baseras på att marken vid försäljningen kommer att vara planlagd för den planerade etableringen. Kommunens kost-

nader för planarbete och utredningar ingår i detta förväntningsvärde. 
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Högriskprojekt 

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 sam-

nyttja ytor för kommunens och exploatörens anläggningar.  

Yttranden: 80, 102 

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

das på den markanvisning som antogs i april 2017.  

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

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

projektet utifrån nya förutsättningar. 

 

Påverkan på Motalas näringsliv 

Yttrandena är tveksamma till om vanliga näringsidkare i kommunen kommer att gynnas av pro-

jektet. Det finns oro för att besökare till anläggningen kommer att göra alla sina ärenden där och 

att det övriga näringslivet i Motala därför inte kommer att stöttas i någon märkbar omfattning. 

Yttranden: 80 

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 möj-

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

skilt 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 hel-

ler bortses från behovet av service, material och hantverkskraft som behövs under byggtiden.  

 

I vilken grad den planerade verksamheten påverkas av lågkonjunkturer eller diskriminerar ekonomiskt sva-

gare personer är inte en planfråga. Detaljplaneringen har inga verktyg att påverka detta.  

 

19. Tema NATURMILJÖ 

Strandskydd 

Yttrandena är negativa till att upphäva strandskyddet enligt förslaget i detaljplanen. 

Yttranden: 69, 71 ,72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 103, 104 

Kommentar: Kopplingen mellan de fem planområdena och värdet av ett vattennära läge är väl beskriven i 

planbeskrivningen. 

Strandskyddsfrågan är relevant för planområden 2, 3, 4 och 5 och är föremål för noggrann utredning och be-

dömning. (se även svar ovan till intresseföreningen Varamons Vänner). Strandskyddslagstiftningen är en 
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förbudslag som kräver anförande av särskilda skäl för att ett upphävande i samband med detaljplanelägg-

ning ska bli aktuellt. I planbeskrivningarna för område 2, 3, 4 och 5 argumenterar kommunen utförligt för 

dessa särskilda skäl samt att den föreslagna exploateringen bedöms väga tyngre än strandskyddet på de ak-

tuella platserna och att det fortsatt finns god tillgång på strandszoner för Motalas medborgare och för besö-

kare.  

Strandskyddet är upphävt i gällande plan men återinträder till 100 meter från medelvattennivån. I den ak-

tuella planen är det en mycket liten del längst i väster som omfattas. Administrativ gräns i plankartan visar 

den del av planen där strandskyddsfrågan är aktuell. Kommunen argumenterar för att det ska upphävas 

även i kommande plan. Kommunen bedömer att den föreslagna etableringen har ett stort värde för Motala 

som helhet och att detta värde väger tyngre än strandskyddsintresset i det aktuella området. Kommunen moti-

verar och argumenterar utförligt för ett förnyat upphävande i planbeskrivningen.  

”Fri passage” är ett begrepp från Miljöbalken. Man får uppehålla sig inom det området som avses. 

Vattenfrågan har varit föremål för utredningar och noggranna avvägningar under planprocessens gång. 

Kommunen, Länsstyrelsen och relevanta remissinstanser bedömer att de nämnda frågorna beaktas i tillräck-

lig grad. Bottenfaunautredning kommer därmed inte att utföras. 

I detta fall handlar det om att upphäva strandskyddet i samband med detaljplaneläggning. Ansökningar om 

strandskyddsdispens för bygglov hanteras av Bygglovsenheten.   

 

Allemansrätt 

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

ring och är negativa till att tillgängligheten begränsas. Det är viktigt att de strandnära områdena i 

Varamon är tillgängliga för alla och inte privatiseras. 

Yttranden: 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 103, 104 

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

Den del av området som omfattar semesterbostäder har en planbestämmelse som förbjuder inhägnad.  

 

Miljömål samt skada på naturmiljö och djurliv  

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

jön. De unika naturvärdena som gör Varamon attraktivt kan försvinna. Yttrandena anger att det är 

negativt för djur- och växtliv med stora hårdgjorda ytor för byggnader och parkering. Exploate-

ringen riskera att medföra negativ påverkan på det djurliv. Yttrandena påtalar risken för stort sli-

tage och störning och negativ påverkan på naturvärden med ökat besökstryck. Yttrandena menar 

att planeringen frångår gällande miljömål. 

Yttrande: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 103, 104, 106 

- Yttrande 102 efterfrågar om man gjort någon undersökning av vattensalamandrar i områ-
det? 

- Yttrande 81 efterfrågar en strandzonsinventering. 
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- Yttrande 79 efterfrågar bottenfaunainventering och sjöfågelinventering. 

Kommentar: Se även Länsstyrelsens yttrande ovan. De frågor som nämns i yttrandena har varit föremål 

för utredningar och noggranna avvägningar under planprocessens gång. Kommunen, Länsstyrelsen och rele-

vanta remissinstanser bedömer att de nämnda frågorna beaktas i tillräcklig grad. Ytterligare utredningar 

kommer därmed inte att utföras inom ramen för detta planarbete.   

Hur vägtrafik och fordonsflotta utvecklas framöver påverkas i hög grad av nationella och internationella be-

slut. 

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 exploateringen på 

den aktuella platsen. Det är oundvikligt att vissa träd och viss vegetation tas bort i en så pass stor exploate-

ring 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 Naturvärdesinventeringen). 

Viktiga naturområden har försetts med skydd i detaljplanekartan. Dessa skydd består 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 planbestämmelserna om begränsad 

exploateringsgrad kan ses som skydd för befintlig vegetation. Marklovplikten 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 uppdaterats 

efter samrådet. Inom ramen för planarbetet avvägs sedan de identifierade naturvärdena mot den bedömda nyt-

tan av exploateringen. Kommunen bedömer att den exploatering som prövas väger tyngre och att de naturvär-

den som bedömts som fortsatt viktiga har fått tillbörligt skydd i plankartan.  

Påverkan på Riksintressen är bedömd i MKB:n. Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna placeringen inte 

riskerar medföra påtaglig skada på riksintressen för; 

- Yrkesfisket eller Naturvård  

- Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt och MSA-område luftrum2 

Länsstyrelsen bedömer även att planeringen är i linje med riksintressebestämmelserna i 4 kap 2§ miljöbal-

ken eftersom det stärker turismen kring Vättern samtidigt som tillräcklig hänsyn tas till de skyddsvärda na-

tur- och kulturmiljöer som berörs. Placeringen bedöms inte heller orsaka sådan påverkan på Vättern att det 

föranleder Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken. 

Konsekvenser av ett framtida klimat beaktas genom dagvattenutredningen där beräkningarna görs utifrån 

framtida nederbörd samt genom att den allmänna platsmarken som idag utgör strandpromenaden och dess 

närområde möjliggör skyddsåtgärder mot erosion. 

                                                           
2 MSA-område luftrum = Område med krav på särskild hinderfrihet. 
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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 exploateringen 

väger tyngre. 

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 inventering-

en 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 ljusförorenat. 

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 Naturvärdesinventeringen och 

skyddas genom bestämmelser i detaljplanen och civilrättsliga avtal som säkerställer att dessa träd även skyd-

das vid anläggningsarbetet. För att gynna nattlevande organismer rekommenderas i inventeringen att ny be-

lysning inom Mariebergsudden undviks. På sikt kan även belysningen utmed Vätterns strand behöva ses 

över.  

 

Nedtagning, skada och ersättning av träd 

Yttranden som följer upp frågan om avverkning av träd med att påtala riskerna för skador på kvar-

varande träd, t ex skador på stammar och rotsystem. Även tveksamheter till att ersättningsträd 

motsvarar den kvalitet som de befintliga träden representerar. Det finns en oro att borttagning av 

träd kommer skapa stranderosion. 

Yttranden: 65, 66, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 103 

Kommentar: I samband med etableringen kommer det att behöva tas ned träd. De träd och den vegetat-

ion som anses skyddsvärd har olika skyddsbestämmelser i plankartan. Skyddsbestämmelserna i detta om-

råde är 1. Krav på marklov innan fällning som kopplas till kompensationsåtgärder och eventuella viten vid 

olovlig fällning. 2. I viss mån kan även sk. prickmark ses som skydd eftersom inga byggnader får uppföras 

där. 3. En begränsning av exploateringsgraden och 4. Begränsad andel hårdgjord yta kan också ses som 

skydd för gröna ytor.  5. Vissa träd har även försetts med skyddsbestämmelsen ”Träd som inte får fällas”.   

 Kompensationsåtgärderna har förtydligats i planbeskrivningen inför granskningen.  

Träd och vegetation är en viktig del av Varamons karaktär. Plankartan har bestämmelser som syftar till 

att skydda dessa värden. Vid byggnation och schaktning kan skyddet av träd och trädrötter dessutom skyd-

das med hjälp av vitesbelopp för skada. Detta görs i ett civilrättsligt avtal (exploateringsavtalet och/eller kö-

peavtalet). 

   

20. Tema PLATSEN 

Landskapsbild och utsikt 



  
Sida 16 

 
  

Yttrandena för fram att de höga byggnader som föreslås, påverkar landskapsbilden från land och 

sjö och förfular området. De påverkar också negativt utsikten för boende och besökare.  

Yttranden: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 85, 87, 103, 104, 106 

 

Kommentar: Utsikt är en aspekt som beaktas i möjligaste mån. I planförslaget regleras bebyggelsens 

höjd, volym och exploateringsgrad. Exakt placering styrs inte i planen, det görs i bygglovet men de illustrat-

ioner som ingår i planhandlingarna visar trolig placering. Vegetation, träd och trädrötter ska också beaktas 

och utgör del i det omfattande kunskapsunderlag som kommunen har att arbeta med.  

Efter mer detaljerad skissering har höjden för byggnaderna kunnat sänkas med en meter inför granskningen. 

Det är dock oundvikligt att den föreslagna etableringen påverkar utsikten jämfört med hur den upplevs idag 

när området till stor del är en grusad parkeringsyta.  

3D-visualiseringar har använts under granskningen. Den 3D-visualisering som kommunen tagit fram visar 

volymerna för den tänkta exploateringen. En film över föreslagen etablering har visats dels i Kanalbolagets 

utställningslokal samt funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Denna visualisering visar den maximala 

byggrätten. Visualiseringarna visar på möjlig utformning och placering men kan inte göras helt realistiska. 

Vissa aspekter av bebyggelsen regleras genom plankartan medan andra fastställs först i bygglovet.  

 

Markresurs 

Yttrande 104 föreslår att minska Lalandias område för att även kunna etablera ett kristet center 

enligt vision i yttrande 104. 

Yttranden: 104 

Kommentar: Kommunen tackar för synpunkten men det är förslaget i enlighet med markanvisningen som 

ska prövas inom ramen för detta planarbete. 

 

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 trots sänkning och att bebyggelsen 

blir för tät.  

Yttranden: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 85, 87, 103, 106  

- Yttrande 63 vill ha en förklaring kring respektavstånd (mätt i antal meter) mellan befintlig 

och ny bebyggelse. 

- Yttrande 78 efterfrågar de utlovade 3D-illustrationerna 
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Kommentar: se kommentar under rubrik ”Landskapsbild och utsikt” ovan.   

Lokaliseringsalternativ 
 
Yttrandena efterfrågar kommunens lokaliseringsutredning för att se vilka andra platser som utretts 

för Lalandias etablering. 

Yttrande: 69, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 87, 103 

Kommentar: Den pågående 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 an-

givna 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 

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

Varamon och som kommunen själv äger. 

Kopplingen mellan de fem planområdena och värdet av ett vattennära läge är väl beskriven i planbeskriv-

ningen. Den markyta intill rv 50 som föreslås är inte tillräckligt stor för att rymma huvudanläggning och 

kommunal simhall. Luxorbyggnaden strax öster om rv 50 är inte heller tillräckligt stor för ändamålet. 

 

22. Tema KULTURMILJÖ och SOCIALA FRÅGOR 

Bevarandefrågor 

Yttrandena menar att kulturmiljövärdet kommer att tas bort och vill särskilt bevara Folkets Park 

och G:a Lundgrens café.  

Yttranden: 78, 80, 87 

Kommentar: Synpunkter gällande Folkets Park (område 2) respektive G:la Lundgrens café/Gula villan 

(område 3) bemöts i granskningsutlåtande för respektive område. 

Arkeologi 

Yttrandena hänvisar till tidigare svar om att utredning etapp 2 kommer att påbörjas under hösten. 

Nu efterfrågar man resultat och konsekvenser av den.  

Yttranden: 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 85, 87, 103 

Kommentar: Arkeologisk utredning etapp 1 visar att det finns ett utredningsobjekt inom planområdet. 

Fortsatt utredning etapp 2 kommer att ske genom sk. sökschakt. Processen med utredning och omhänderta-

gande av eventuella fynd övervakas av Länsstyrelsen. Det finns ingen risk att det tappas bort under arbetets 

gång.  

23. Tema ÖVRIGA KOMMENTARER 

- Yttrande 68 frågar om semesterhusen kan komma att bli permanentboende eller ej. 
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Kommentar: Den reglerande bestämmelsen på plankartan är ”Tillfällig vistelse”. I och med det går det 

inte att skriva sig permanent/folkbokföras på någon adress inom planområdet. Det är Lantmäteriet som 

står för den kontrollen om en sådan ansökan skulle komma in till dem. I föreslagen exploatering kommer 

kravet på tillfällig vistelse att bekräftas av bostadsrättsföreningarnas stadgar som inte kommer att medge 

permanentboende så länge de är en del av konceptet Lalandia. Bestämmelsen ”Tillfällig vistelse” (beteckning 

O på plankartan) finns med som planbestämmelse från Boverkets allmänna råd sedan 2014. Beteckningen 

kan användas för hotell, vandrarhem och liknande för tillfällig övernattning och för konferenslokaler. Be-

stämmelsen reglerar alltså vistelselängden för de övernattande gästerna.    

- Yttrande 78 menar att markanvisningen strider mot kommunens riktlinjer och att ingen 

oberoende expertvärdering har gjort. 

Kommentar: Den utförda markanvisningen strider inte mot de riktlinjer som yttrandet nämner. En obe-

roende markvärdering har utförts. 

- Yttrande 102 ifrågasätter valet av arkitekt Dorte Mandrup och att använda sig av danska 

arkitekter.   

Kommentar: Den danska världskända arkitektfirman Dorte Mandrup arbetar på uppdrag av La-

landia.  

 

MILJÖBEDÖMNING 

Miljöbedömningen fortgår parallellt med planarbetet och dess analyser och slutsatser påverkar 

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

resultatet av miljöbedömningen kallas miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Den senaste versionen 

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

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

nen ska kunna ta kunskapsbaserade beslut om den tänkta etableringens påverkan på miljön i relat-

ion till vad som rimligen kan antas hända om planförslaget inte genomförs, det sk. nollalternativet. 

I detta fall finns gällande detaljplaner som ska tänkas in i detta noll-alternativ och som också besk-

rivs 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 föreslagna etableringen. 

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

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

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

betydande miljöpåverkan. Därav beslutet att en miljöbedömning ska följa planarbetet. Länsstyrel-

sen uttrycker också att miljökonsekvensbeskrivningen har en ändamålsenlig avgränsning och in-

riktning. I det aktuella planområdet bedöms inte att ett genomförande medför betydande påverkan 

på någon specifik miljöaspekt.   

 

 
SAMMANFATTNING 
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Genomförd granskning föranleder följande ändringar på plankartan: 

 Texten om att värdefull vegetation ska bevaras återinförs i planbestämmelsen om 

marklovplikt 

 Planområdesgränsen snappas mot den nordliga gränspunkten för Toppmurklan 5 

 U-område för Vattenfalls kabel ses över 

 

Ändringarna bedöms inte vara av väsentlig art. 

 

Genomförd granskning föranleder följande kompletteringar i planbeskrivningen: 

 VA:s förslagna text tillförs 

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

granskningsutlåtande och med övriga synpunkter framkomna under granskningen av 

detaljplaneförslaget. 

 

 

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

 

Om kravet på att markytan kvarstår som parkering inte tillgodoses: 

Yttranden: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 103, 104. 

Om kravet på oförändrad utsikt inte tillgodoses: 

Yttranden: 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 85, 87, 103, 104, 106 

Om kravet på att strandskyddet ska kvarstå på del av området inte tillgodoses: 

Yttrande:  69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 103, 104. 

 

 

Lena Petersson Forsberg 
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