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Detaljplan för    Dnr 2019-SB0019 
Tellus 1, Agneshög,   2020-09-09  
Motala kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Tellus 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra komplet-
terande bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Agneshögsområdet. De-
taljplanen syftar även till att skydda befintlig bebyggelsestruktur och de värden som finns i områ-
det idag. Vid planens utformning har bland annat hänsyn tagits till värdefulla träd, befintlig 
bebyggelsestruktur och gröna stråk. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd enligt reglerna för standardförfarande under tiden 
30 mars – 11 maj 2020. 

Under samrådet har planförslaget funnits tillgängligt i Kommunhusets foajé, på huvudbiblioteket 
i Folkets Hus samt på kommunens hemsida. 

 
Under samrådet har följande skrivelser inkommit: 
 
Länsstyrelsen    2020-05-15  Synpunkt 
Lantmäterimyndigheten   2020-04-29  Synpunkt 
Trafikverket    2020-05-06  ingen erinran 
ÖstgötaTrafiken   2020-04-17  Synpunkt 
Räddningstjänsten Motala-Vadstena  2020-05-07  Synpunkt 
Vatten- och avfallsnämnden  2020-05-07  Synpunkt 
Hyresgästföreningen   2020-05-08  Synpunkt 
Brottsförebyggande rådet Motala  2020-05-11  Synpunkt 
Vattenfall Eldistribution AB  2020-05-12  Synpunkt 
Bygglovenheten   2020-05-05  Synpunkt 
Miljö- och hälsoskyddsenheten  2020-05-11  Synpunkt  
Bildningsnämnden/Kultur   2020-05-27  Synpunkt 
Privatperson    2020-05-11  Synpunkt 
 
Nedan redovisas Länsstyrelsens yttrande i sin helhet, sammanfattning av de andra ytt-
randena samt kommunens kommentarer till synpunkterna. 
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Kommentar: 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen bedömer att fördröjningsmagasin bör specificeras på plankartan. Kommunen bedö-
mer dock att planen säkerställer att tillräckliga ytor finns för infiltrering och fördröjning. När-
mare projektering av dagvattensystem görs inför genomförande av planförslaget. 

 
Naturvård 
Kommunen bedömer att tillräcklig hänsyn har tagits till trädmiljöer och skyddsavstånd till värde-
fulla träd. Kommunen bedömer även att trädmiljö inom gårdarna, spridningsstråk och kompen-
sationsåtgärder inte ytterligare behöver regleras inom planprocessen. 

 
Miljö- och riskaspekter 
Kommunen bedömer att risken för föroreningar inom planområdet är ringa och att ingen mark-
miljöteknisk undersökning erfordras.  

 
Generella biotopskyddet 
Planbeskrivningen kompletteras med information om det generella biotopskyddet. 

 

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter: 

Planbeskrivning 

- På slutet av sida 3 har det smugit sig in tre blå bokstäver.  

- På sida 4, första meningen, bör enheten "fysisk planering" bytas ut mot "plan- och byggenhet-
en".  

- På sida 5, styckena Uppdrag och Antagande, bör "plan- och miljönämnden" bytas ut mot "sam-
hällsbyggnadsnämnden".  

- På sida 8, första stycket, omnämns gällande plan för Tellus 1. Planområdet bör kunna utvidgas 
för att omfatta hela plan SP 106 och därmed städa bort den planrest som annars blir. Plan SP135 
bör även inkluderas för att de södra infarterna från Råssnäsvägen ska ha planstöd. Dessutom bör 
delar av SP237 tas med, allt förutom förskolan, för att ytterligare städa upp bland planerna i om-
rådet.  

- En utvidgning av planområdet medför att planbeskrivningen behöver justeras med de ytterligare 
kommunala fastigheter som blir involverade.  

- På sida 16, rubrik Biltrafik, omnämns att planområdet nås via infarter från Råssnäsvägen. Dessa 
infarter har, som nämnts ovan, inte planstöd utan en utvidgning av planområdet.  

- På sida 20 finns rubriken Ledningar. Texten till den rubriken behöver fyllas i.  

- På sida 23, rubrik Kvartersmark, skrivs att "anläggningar inom rättighetsområden i detaljplanen 
säkerställs med servitut.......". Vilka anläggningar behöver säkerställas? Finns det något rättighets-
område? Vidare nämns att lantmäteriförrättning söks och bekostas av exploatören. Detta är inte 
lagenligt i ledningsförrättningar utan där måste ledningshavaren, med väldigt få möjliga undantag, 
söka och betala förrättningen. Hela detta stycke bör hamna under avsnittet Fastighetsrättsliga frå-
gor och konsekvenser.  

- Det bör även under avsnittet Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser framgå att en hörnav-
skärning i form av fastighetsreglering behöver göras i sydvästra hörnet för att den allmänna cy-
kelbanan ska hamna på den kommunala fastigheten Agneshög 3:13. Det bör även framgå vem 
som betalar för den fastighetsbildningen. 

- På sida 25, rubriken El, kan det sista stycket strykas eftersom det är en dubbelskrivning lik me-
ningen direkt ovanför stycket. 
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Plankarta 

- Koordinater saknas. 

- Ta lämpligen med hela planen SP106 i planområdet samt delar av SP237. 

- Ta lämpligen med de två södra infarterna till fastigheten från Råssnäsvägen i planområdet, 
SP135, eftersom det saknas planstöd för dessa infarter. 

Kommentar:  
Planområdesgränsen justeras inte så att hela plan SP 106 och del av SP 237 inkluderas i plan-
området. En del av SP 106 som avses i yttrandet har inte genomförts enligt gällande detaljplan 
med avseende på Agneshögsgatans läge och utfart till Agneshögsgatan. Det skulle därför krävas 
en trafikutredning om denna del ska läggas till planområdet, vilket inte bedöms rimligt i förhål-
lande till nyttan av att städa bort planrester. I det sammanhanget bedöms det inte heller vara rele-
vant att inkludera del av SP 237 då denna del ingår i en gällande detaljplan för förskolan öster 
om Agneshögsgatan och därför inte behöver ses som en planrest. 

Planområdesgränsen justeras inte för att inkludera de södra infarterna från Råssnäsvägen, då 
dessa är befintliga och inte avses förändras till följd av genomförandet av planförslaget. 

Rubriken ”Ledningar” på sidan 20 tas bort då den inte är relevant. 

I övrigt revideras planhandlingarna för att tillgodose övriga synpunkter. 

 

ÖstgötaTrafiken ser positivt på föreslagen förtätning av det aktuella området. Förtätningar längs 
stråk med redan etablerad kollektivtrafik stärker möjligheterna till fortsatt trafikering och samti-
digt skapar grund för vidare utveckling av kollektivtrafiken.  

ÖstgötaTrafiken noterar att de mått som kommunen använder för beskrivning av närhet till kol-
lektivtrafik utgår från planeringsverktyget TRÅD som har en snävare bedömningsgrund i förhål-
lande till planeringsverktyget Kol-Trast som Trafikverket, Boverket och SKR har tagit fram ge-
mensamt och som Region Östergötland med flera kollektivtrafikmyndigheter använder för 
motsvarande bedömning. Planeringsverktyget Kol-Trast har en acceptans för längre avstånd till 
hållplatser i förhållande till TRÅD, vilket gör att vissa bedömningsskillnader uppstår. Något som 
kan påverka placering av hållplatser etc. 

Även om det i detta fall inte påverkar stråket för kollektivtrafiken, visar användningen av olika 
bedömningsmått, att den kommunala och regionala bilden kring utformning av kollektivtrafikens 
infrastruktur skiljer sig åt och pekar på att i större omfattning. 

Kommentar:  
Noterat. 

 
Räddningstjänsten Motala – Vadstena har följande synpunkter: 

Risk 
Enligt plankarta verkar det som avstånd mellan befintliga byggnader och de planerade understiger 
8 m. Det framgår inte i planbeskrivningen något om detta. Byggnader kan planeras närmare än 8 
meter men då kräver det brandteknisk avskiljning i fasad vilket kan påverka utformningen av ex-
empelvis öppningsbara fönster i de nya byggnaderna som vetter mot befintliga byggnader. Det 
bör finnas någon information om detta i planbeskrivningen. Detta är något som bör kontrolleras 
i bygglovsprövningen, men kan ändå framgå i planbeskrivningen och att vi har tagit ställning till 
det?  

Tillgänglighet 
Ingen erinran, planen bedöms medföra goda förutsättningar för räddningstjänstens framkomlig-
het. 



  
Sida 7 

 
  

Vattenförsörjning 
Vattenförsörjning finns i god omfattning i planens (fastighetens) västra och sydvästra del. I det 
östra området saknas det brandpost. Närmaste brandpost är på andra sidan Agneshögsgatan vil-
ket skulle innebära att gatan behöver stängas av vid en brand. Det anges i planbeskrivningen att 
"Planområdets kapacitet för brandvattenförsörjning hanteras i bygglovsskedet". Räddningstjäns-
ten anser att detta bör hanteras i planprocessen så att förutsättningar finns för byggnation i bygg-
lovskedet. Räddningstjänsten önskar att det bör placeras en brandpost i planens nordöstra hörn, i 
närheten till det tänkta vårdboendet. Det skulle medföra acceptabla avstånd för hela planområdet 
och inte medföra störningar i trafiken på Agneshögsgatan.  

Övrigt 
Under rubriken släckvatten står att "eventuellt släckvatten kan exempelvis hanteras genom av-
stängningsmöjligheter i dagvattensystem". Vad innebär detta? Det finns inga sådana lösningar för 
dagvattensystemet. Denna mening bör tas bort helt eller förtydligas vad som menas. Vi har 
brunntäckningar på våra fordon för att hindra att släckvatten rinner ner i ledningar, men det finns 
inga avstängningsmöjligheter i dagvattensystemet som jag känner till.  

Ett LSS-boende kräver ett automatiskt släcksystem. För den typen av boende räcker så kallade 
boendesprinkler vilket kan vattenförsörjas direkt från kommunala vattenledningar. Det bör säker-
ställas att det finns tillräckligt tryck och flöde i det kommunala nätet för att klara boendesprinkler. 
Är inte kommunens ledningar tillräckliga kan det istället krävas vattenbassäng för att tillgodose 
vattenbehovet. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras gällande brandteknisk avskiljning. 

Planbeskrivningen justeras och kompletteras gällande vattenförsörjning, släckvatten och förutsätt-
ningar för boendesprinklersystem. 

 

Vatten- och avfallsnämnden har följande synpunkter: 

Enhet Avfall önskar ta del av bygglovhandlingarna när det är aktuellt för att i mer detalj se hur 
avfallshanteringen ska fungera.  

Enhet Nät önskar att det tydligare framgår under "Ekonomiska frågor" i avsnittet för "Genomfö-
rande frågor" att en VA-anslutningsavgift kommer att tas ut, på grund av förändringen inom om-
rådet, enligt gällande taxa.  

Under rubriken för vatten och spillvatten i planbeskrivningen önskar verksamheten att följande 
kommer med i texten:  

"Om verksamheten i fastigheten medför utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från normalt 
hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att gränsvärdena i "Riktlinjer för utsläpp av av-
loppsvatten från verksamheter'' inte överskrids innan utsläpp sker till det kommunala spillvatten-
nätet. För livsmedelsverksamheter innebär det att en fettavskiljare, enligt standard SSEN-1825, 
behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta sker. Installering av fettavskiljare i 
kök ska planeras i samband med bygglov om verksamheten kräver det. I samband med förskola 
är det viktigt att anslutningspunkten för tömning av fettavskiljaren tas med i planeringen för att 
uppnå en trafiksäker miljö för barnen." 

 
Kommentar:  
Planhandlingarna revideras för att tillgodose samtliga synpunkter. 
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Hyresgästföreningen har följande synpunkter: 

Allmänt 
Vi anser att förslaget i stora drag känns bra, med välbehövligt tillskott av nya bostäder. Hyresgäs-
terna uttrycker dock viss oro över att man kommer att känna sig lite instängda, när man blir om-
given av högre huskroppar.  

Vårdboende/LSS och förskolan 
Vi kan i detaljplaneförslaget inte se något skäl till eller argument för att placera vårdboende/LSS 
och förskolan i samma byggnad. Vi finner detta olämpligt på grund av risken för att förskoleverk-
samheten upplevs störande för vårdboendet. Vi föreslår att vårdboendet i stället placeras i någon 
av de nedre mindre tillkommande husen mot Östenssons. Vi tror att det blir lugnare för de som 
bor i vårdboendet, att inte vara så nära förskolebarnen.  

Pulkabackarna 
Det finns idag två större kullar, en ligger vid 47:ans hus (bakom tilltänkt garagehus) och en ligger 
framför 49:ans hus (bakom tilltänkt vårdboende/förskola). Utifrån detaljplanen så ser det ut som 
att dessa två stora kullar kommer att försvinna. Det vore väldigt synd då många barn leker där, 
speciellt vintertid då de används flitigt som pulkabackar. I de fall kullarna försvinner vore det bra 
om dessa kunde ersättas och uppföras på någon annan plats inom området, om det nu är möjligt 
att reglera det i en detaljplan.  

Parkeringar 
En del nuvarande hyresgäster kommer med detaljplanen att få längre till sin parkering, än vad 
man har idag. Detta kan bli ett bekymmer för de personer som har svårt att gå längre sträckor. Vi 
föreslår att man utreder ifall det är möjligt att tillskapa ett antal parkeringar mer central i området, 
utan att för den skull få in en massa biltrafik i området. 

 

Kommentar:  
Planförslaget möjliggör för såväl förskola som vårdboende inom samma yta. Det innebär dock inte 
att syftet är att båda verksamheterna ska placeras inom samma byggnad, utan endast att möjlig-
heten finns för flera användningar av området. 

Kullarnas placering reglas inte genom detaljplaneläggningen, men planen hindrar inte att nya kul-
lar uppförs inom området om befintliga kullar behöver tas bort vid planens genomförande. 

Planförslaget möjliggör ett mindre antal parkeringar för rörelsehindrade i direkt anslutning till be-
fintliga byggnader. 

 

Brottsförebyggande rådet i Motala, Bråmo, har följande synpunkter: 

- Höga fasader, särskilt om de är slutna och med få fönster utmed stråk där många människor rör 
sig till fots eller per cykel (Agneshögsgatan och Råssnäsvägen) skapar otrygghet och minskar upp-
täcktsrisken i händelse av brott. 

- Parkeringshus är ofta otrygga platser och dessutom ofta platser för bilbrott. Parkeringshus ut-
med gång- och cykelstråken på Motala Väster är inte att rekommendera ur ett brottsförebyggande 
perspektiv. 

- Det framgår inte av förslaget men förtjänar ändå att påpekas i ett tidigt skede - tvättstugor och 
andra gemensamhetsutrymmen har länge placerats längst ner i källaren i hyresfastigheter dit man 
ofta får ta sig genom långa kulvertar. För att öka tryggheten och trivseln i ett flerfamiljshus bör 
dessa utrymmen planeras på ett annat våningsplan i huset där det finns fönster och där uppsikten 
är god. 
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Kommentar:  
Planbeskrivningen utökas gällande trygghetsaspekterna. Plankartan kompletteras med bestäm-
melse om transparens i parkeringshusets fasad. Planförslaget förändras ej utifrån placeringen av 
byggrätt för parkeringshus. 

 

Vattenfall Eldistribution AB har följande synpunkter: 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. 

Eftersom det är osäkert vilket energibehov de nya byggnaderna behöver så är det oklart om en ny 
nätstation behövs. Det kommer till granskningen vara utrett angående energibehovet. Vattenfall 
bifogar en plankarta med ett E-område (areal 10*10 meter), om det behövs en ny nätstation. Se-
dan behövs det ett u-område för 20 kV kablar (4 meter brett) till eventuellt E-området men det 
tas inte med förrän till granskningen.  

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören.  

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla 
det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elan-
läggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Kablar som blir inom ga-
tumark måste skyddas genom att kablar förläggs i rör.  

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vid-
tagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 

Kommentar:  
Plankartan kompletteras med E-område, vilket kan kompletteras med u-område innan anta-
gande av planförslag. 

Planbeskrivningen kompletteras med övrig information i enlighet med yttrandet. 

 

Bygglovenheten har följande synpunkter: 

Tidigare ställningstaganden 
Det är önskvärt att alla tillskott av ny bebyggelse bidrar till att komplettera och förbättra respek-
tive områdes karaktär/funktion.  

Nuvarande bebyggelse: 14 stycken lamellhus från slutet av 1960-talet mellan tre och fyra våningar 
i höga, nockhöjd ca 10 - 12 meter. Nya bestämmelser ska bevara de värdefulla karaktärsdrag som 
finns genom byggnadernas placering och förhållandet till innergårdarna. Putsade fasader, taksarg 
av korrugerad plåt och gavlar med tegel är tidstypiskt för 1960-talets arkitektur. Lamellhusens 
placering och ursprungliga material och utformning nämns i samrådshandlingarna som viktiga ka-
raktärsdrag. Just gavelfasader i tegel är ett relativt ovanligt inslag i kombination med putsfasad.  

Området i sig upplevs symmetriskt med den välvda solfjäderformen som uppnås genom byggna-
dernas placering på fastigheten. Innergårdarnas storlek och utformning är tidstypiskt för 1960-
talet och de klassiska förbättringarna som gjordes av miljonprogrammets innergårdar på 1990-
talet lyser genom utformningen. Ett bra val i framtagningen av planförslaget var helt klart att inte 
placera nya byggnader mellan huskropparna och således förstöra innergårdarnas karaktär och be-
tydelse i området.  

Ny byggnation 

Karaktärsdrag i området säkras i nya planen endast genom byggrätternas omfattning samt höjd-
bestämmelser. Byggrätternas utformning är ej symmetrisk likt resterande av området. Nybygg-
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nation kan variera väldigt mycket beroende på vad som söks lov för. I planen bör det kunna stäl-
las krav på exempelvis fasadmaterial, färgkombinationer etc. Det skulle underlätta handläggning-
en och leda till att ny byggnation passar in i området och dess karaktär gällande fasadmaterial och 
symmetri också följs.  

Bygglovenheten ser gärna också en rak förgårdslinje mot Råssnäsvägen. I dagens plan är prick-
marken ojämn och skiftar i avstånd till Råssnäsvägen. En annan diskussion som förts är bygg-
nadshöjden i nya planen. Borde inte byggnationen bli lägre om man vill bevara nuvarande bygg-
nation och hålla den synlig från Råssnäsvägen? Även mot Agneshögsgatan kommer hög 
byggnation tillåtas vilket gör att de befintliga byggnaderna kapslas in och isoleras nästan helt från 
insyn.  

Även byggrätternas yta bör justeras beroende på var i området de ligger. Justerad byggrätt i bredd 
och djup skulle kunna användas för att få ett mer levande område med både hög och låg bebyg-
gelse. 

Kommentar:  
Planförslaget bedöms ta hänsyn till befintlig byggnation i den utsträckning som erfordras. För-
gårdslinjen mot Råssnäsvägen är varierad med hänsyn till de träd som finns mellan byggrätterna 
och vägen vid byggrätterna i sydöst. Avståndet från de nya byggrätterna till gång- och cykelvägen 
och till Råssnäsvägen, samt den mellanliggande trädraden gör att en rak förgårdslinje inte bedöms 
ha samma relevans som om vägen skulle ligga direkt intill byggrätterna. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse samt att skydda befintlig bebyggelsestruktur och de 
värden som finns i området idag. Planförslaget bedöms ta hänsyn till den välvda formen på befint-
liga byggnader och gårdar och områdets värden utan att ställa detaljkrav på utformningen på den 
nya bebyggelsen. Det ställs inte heller motsvarande krav på befintlig bebyggelse. 

Byggrätterna i längs med Råssnäsvägen ger möjlighet till variation i utformning och är placerade 
med avstånd mellan varandra för att säkerställa insyn till och från innegårdar och befintlig bebyg-
gelse. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra mot att detaljplanen antas i enlighet med 
samrådsförslaget under förutsättning att: 

- riktvärden för trafikbuller inte överskrids. 

- dagvatten omhändertas på ett sätt som inte negativt påverkar MKN. 

Kommentar:  
Noterat. 

 

Bildningsnämnden/Kultur ställer sig positiv till samrådsförslaget och pekar på vikten av säkra 
gång- och cykelvägar mellan planerade bostäder och närliggande förskolor/skolor. 

Kommentar:  
Noterat 

 

Privatperson (berörd) 
Stor protest ang dessa planer på nya höghus. Det kommer bli ett nytt Getto så nej tack!  
Hur tänkte ni här egentligen? Bygg i utkanten i stan hellre o bidra till att staden växer. 
Eller bygg 2-vånings loftgångshus emellan husen som redan finns hellre. 

Kommentar:  
Genom komplettering av bebyggelse inom tätorten kan befintlig infrastruktur nyttjas effektivt och 
en variation av bostadsutbudet uppnås. Genom placering av nya huskroppar i områdets ytterkan-
ter bevaras den ursprungliga solfjäderformen som befintliga byggnader utgör.  
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MILJÖBEDÖMNING 
 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande inte framfört några invändningar mot samhällsbyggnads-
nämndens tidigare bedömning att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Genomfört samråd föranleder följande ändringar på plankartan: 

- Plankartan kompletteras med koordinater. 

- Plankartan kompletteras med bestämmelse om transparens i parkeringshusets fasad. 

- Plankartan kompletteras med E-område. 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

- Planbeskrivningen kompletteras med information om det generella biotopskyddet. 

- Redaktionella ändringar i enlighet med Lantmäteriets yttrande. 

- Avsnitt gällande anläggningar, ansvar för lantmäteriförrättning och hörnavskärning komplette-
ras. 

- Planbeskrivningen kompletteras gällande brandteknisk avskiljning. 

- Planbeskrivningen justeras och kompletteras gällande vattenförsörjning, släckvatten och förut-
sättningar för boendesprinklersystem. 

- Planbeskrivningen utökas gällande trygghetsaspekterna. 

- Planbeskrivningen kompletteras gällande VA-anslutningsavgift. 

- Planbeskrivningen kompletteras med text gällande spillvatten och fettavskiljare. 

- Planbeskrivningen kompletteras med information gällande Vattenfall Eldistributions ledningar i 
området. 

 
 
 

Ulrika Åberg  Johannes Norberg 

Planarkitekt  Planarkitekt 

 

 

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

Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
Räddningstjänsten Motala-Vadstena 
Hyresgästföreningen 
Brottsförebyggande rådet Motala 
Bygglovenheten 
Privatperson  


