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Detaljplan för                             Dnr 17-SB0009 

Del av kv. Tvättsvampen mfl (område 1)                   2018-09-17/LPF 

Varamon, Motala kommun   

  

  

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE   

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 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 samrådet har planförslaget även funnits tillgängligt i Kommunhusets foajé, på huvudbib-

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

 
Innan och under samrådet som hölls mellan 9 april till 14 maj 2018 har följande skrivelser 
inkommit: 

Länsstyrelsen och statliga myndigheter 
1. Länsstyrelsen Östergötland (inkl. Trafikverket) 2018-05-18 Synpunkter 
2. Trafikverket 2018-05-18 Synpunkter 
3. Luftfartsverket 2018-04-18 Synpunkter 
4. Försvarsmakten 2018-05-02 Synpunkter 
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 2018-05-24 Ingen erinran 
6. Statens geotekniska institut (SGI) 2018-05-25 Synpunkter 

 
Kommunala nämnder och förvaltningar 
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7. Lantmäterimyndigheten i Motala Kommun 2018-05-08 Synpunkter 
8. Plan- och miljöförvaltningen, Miljö och Hälsa 2018-05-17 Synpunkter 
9. Motala-Vadstena vatten – och avfallsnämnd 2018-06-04 Synpunkter 
10. Tekniska nämnden, Gata och park 2018-06-04 Synpunkter 
11. Räddningstjänsten  2018-05-14  Synpunkter 
12. Bildningsnämnden 2018-06-04 Synpunkter 

 
Övriga remissinstanser 

13. Vattenfall Eldistribution AB 2018-05-08 Synpunkter 
14. Polisen 2018-05-08 Ingen erinran 
15. ÖstgötaTrafiken, samlat yttrande 2018-06-01 Synpunkter 

 
Organisationer, politiska partier etc 

16. Naturskyddsföreningen i Motala (NSF), samlat yttrande  2018-05-14 Synpunkter 

17. Motala biologiska förening  2018-05-14 Synpunkter 

18. Varamons vänner 2018-05-04, 2018-05-14 Synpunkter 

19. Equmeniakyrkan Motala  2018-05-11 Synpunkter 

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

20. TEMA Hälsa och säkerhet 
o Belastning på reningsverk 
o Luftkvalitet 
o Buller: trafik och verksamheter 
o Trafiksäkerhet 
o Otrygghet och störningar 
o Nedskräpning 
o Störningar av ljus, ljud och luft 

21. Tema TRAFIK 
o Ökad biltrafik  
o Trafikföring  
o Tung trafik, kollektivtrafik 
o Minskad parkering 
o Parkeringsplatser, nya  

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

23. 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 

24. Tema NATURMILJÖ 
o Strandskydd 
o Allemansrätt 
o Skada på naturmiljön 
o Minskad biologisk mångfald 
o Naturvärden 
o Påverkan på gröna områden 
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o Påverkan på djurliv 
o Nedtagning av träd 
o Skada på träd och ersättning av träd 
o Påverkan på MKN eller miljömål 

25. Tema PLATSEN 
o Landskapsbild och utsikt 
o Markresurs 

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

27. Tema KULTURMILJÖ och SOCIALA FRÅGOR 
o Långgolfen 
o Sociala frågor 

28. Tema ÖVERSIKTLIG PLANERING 
o Gällande översiktsplan och program 
o Tekniska frågor, geoteknik mm 

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

Länsstyrelsen och statliga myndigheter 

1. Länsstyrelsen Östergötland (yttrande nr 71)   

Överensstämmelse med översiktsplanen (ÖP 06) 

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Området pekas ut för 

kommande detaljplaner där markanvändningen ska stärka Varamon som besöksmål och rekreat-

ionsområde. 

 Kommentar: Kommunen noterar detta. 

Allmänt 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till utvecklingen av Lalandia vilket är mycket viktigt ur närings-

livs- och tillväxtperspektiv. Etableringen bidrar till utvecklingen av Motala och Varamobaden 

men är också av betydelse för hela Östergötland. Etableringen ger arbetstillfällen både genom 

verksamheten men också för övrigt näringsliv i form av underleverantörer, serviceföretag och 

restauranger mfl. Det innebär också större möjligheter för övrig besöksnäring att ingå i paketlös-

ningar för besökare som stannar flera dagar i länet. 

 Kommentar: Kommunen noterar detta. 

Riksintressen 

Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna placeringen inte riskerar medföra påtaglig skada på 

riksintressen för; 

- Yrkesfisket, Naturvård eller Vägkommunikationer (rv 50) 

- Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt och MSA-område luftrum1 

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

miljöbalken eftersom det stärker turismen kring Vättern samtidigt som tillräcklig hänsyn tas till 

de skyddsvärda natur- och kulturmiljöer som berörs. Lalandias huvudanläggning kommer dock 

att påverka landskapsbilden, vilket också är väsentligt för riksintresset. Särskild hänsyn krävs vid 

utformning. Planen avser tätortsutveckling, och därmed utgör riksintressebestämmelserna i MB 

kap 4 (Vättern med öar och strandområden) inget hinder för planläggningen.  

Placeringen bedöms inte heller orsaka sådan påverkan på Vättern att det föranleder Natura 2000-

tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken. 

Kommentar: Kommunen noterar detta. Inför granskningen av planen kommer huvudanläggningens 

höjd att regleras mer nyanserat. Det är det sk. tornet där vattenrutschkanan finns som behöver vara riktigt 

                                                           
1 MSA-område luftrum = Område med krav på särskild hinderfrihet. 
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högt. Resterande delar av huvudbyggnaden blir betydligt lägre. Byggnaden kommer att tillåtas markera sin 

funktion som landmärke och vara en byggnad som känns igen av den karaktäristika som den föreslagna 

verksamheten har. 3D- simuleringar utförda av kommunens lantmäteri visar hur byggnaderna ansluter till 

landskapet och till platsen.  

Miljökvalitetsnormer (MKN), Vatten 

En dagvattenutredning har tagits fram för planen. Där konstateras att det finns utmaningar när 

det gäller dagvattenhantering för planerad anläggning. Med god utformning bedöms dessa kunna 

hanteras. 

Vätterns ekologiska status bedöms god medan god kemisk status har fått tidsfrist för uppfyl-

lande. Föroreningar kan antas öka med ökad trafik, byggnader och material som används vid 

exploateringen. I en beräkning som genomförts med hjälp av Stormtac bedöms att exploatering-

en inte kommer att förändra MKN för vatten i Vättern, inte ens på någon enskild kvalitetsfak-

tornivå men att det ändå är viktigt att se till att ökningen begränsas. En minskad andel hårdgjord 

yta främst i omr. 1A skulle reducera belastningen till samma nivå som i nuläget. Länsstyrelsen 

rekommenderar att detta genomförs i så stor utsträckning som möjligt. Länsstyrelsen anser att 

andelen hårdgjord yta inte bör öka i någon nämnvärd omfattning utan att åtgärder i form av ex-

empelvis fördröjning och rening av dagvatten har vidtagits. 

Kommentar: Dagvattenutredningen kommer att uppdateras.  

I området runt hotellanläggningen görs beräkningar på takyta och parkmark såsom den planeras att se ut 

efter exploateringen. Infiltration bedöms som primär dagvattenhantering i denna del.  

I beräkningarna runt huvudanläggningen (inklusive simhallen) bedöms markanvändningen motsvara ett 

normalt centrumområde (med mycket hårdgjorda ytor) för att ha säkerhetsmarginal i beräkningarna. 

För de större parkeringsytorna kommer att krävas att minst 10 % av ytan är genomsläpplig samt att dag-

vatten från p-ytan ska fördröjas och renas innan det avleds vidare. Fördröjning kan vara underjordiska 

rörmagasin och/eller dammar. Rening kan vara oljeavskiljare, filter eller filterbädd med makadam eller 

liknande.  

Avstängning kan exempelvis sättas där framrinningsvägar övergår till en ledning. Detta är viktigt gäl-

lande frågan om släckvatten vid en eventuell brand så att vattnet stoppas upp innan det når Vättern eller 

grundvattnet. Efter eventuella släckningsarbeten med förekomst av släckvatten ska dammar sedan tömmas 

på släckvatten och förorenade massor schaktas bort innan de åter tas i bruk. 

I dagvattenutredningen görs en grov bedömning av vad som händer vid extremregn med återkomsttiderna 

20, 50 och 100 år. Öster om hotellområdet har det identifierats ett instängt lågstråk där det inte finns 

möjlighet till sekundär avrinningsväg. Markmodellering krävs för att minska byggnadernas sårbarhet och 

höjdsättningen ska leda bort dagvatten från byggnader och ut mot grönytor. I området runt den kommu-

nala simhallen behövs fördröjningsåtgärder för dagvatten som kommer från den stora takytan. Den förd-

röjningsvolym som behövs för ett regn med 100 års återkomsttid har beräknats inför projektering. De 

dammar, rörmagasin och infiltrationsytor som behövs visas på en illustrationsplan i planbeskrivningen. 

Rörmagasinen och infiltrationsytorna kan samnyttjas till annan verksamhet, exempelvis lekplatser, gångy-

tor och grönytor som tillfälligt kan översvämmas. 
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Befintlig dagvattendamm nordost om Folkets Park kommer fortsatt att ingå i dagvattensystemet.  

 

Dricksvatten 

I dagvattenutredningen har halterna i dagvattnet jämförts med Livsmedelsverkets gränsvärden 

för dricksvatten och därvid framkommer att halterna är lägre än gränsvärdena. Länsstyrelsen 

delar bedömningen att stor vikt måste läggas i åtgärder för att minimera risken för oljeutsläpp 

och orenade utsläpp från trafikerade ytor.  

Kommentar: Se kommentar ovan. 

Grundvatten 

Planområdet ligger på grundvattenförekomsten Motala-Klockrike. Förekomsten har god kemisk 

och kvantitativ status. Strax öster om planområdet finns en grundvattenförekomst i form av en 

sand och grusförekomst. Även denna har god kemisk och kvantitativ status. Jorden inom plan-

området kan infiltrera eventuella föroreningar vid en olycka men länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning att denna risk är liten. 

 Kommentar: Kommunen noterar detta.  

Miljökvalitetsnormer (MKN), Luft (partiklar) 

Översiktlig beräkning av luftföroreningarna från vägtrafiken har gjorts enligt SMHI:s nomo-

grammetod. De beräknade värdena ligger under normen men inom ett sådant område att nog-

grannare beräkningar av i första hand partiklar PM10 och PM 2,5 bör göras med hjälp av SIM-

AIR-programmet. Länsstyrelsen poängterar att även medelvärde per dygn bör beräknas.  

Kommentar: En noggrannare beräkning på det sätt som förslås kommer att utföras.  

Förorenad mark 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts2. Länsstyrelsen anser att alla områden 

med boende bör omfattas av KM3, istället som i förslaget där hela planen föreslås omfattas av 

MKM4. Om inte KM förutsätts för hela planområdet, behöver höjdryggen mot Delfinvägen de-

finieras och ges en markanvändning som bättre svarar mot MKM. Vid beräkning av de platsspe-

cifika riktvärdena för höjdryggen med fyllnadsmassor har skyddsvärdet för markmiljön och 

skydd av grundvatten inte beaktats.  

Av MKB:n5 framgår att verksamheten som planeras samt dagvattenhanteringen skulle kunna ha 

påverkan på grundvattenförekomsten. Med avseende på föroreningssituationen i höjdryggen kan 

påverkan på grundvattenförekomsten inte uteslutas. Därför bör skydd för grundvattnet beaktas 

men justering gällande avstånd till grundvatten kan accepteras.  

                                                           
2
 Föroreningsnivåer över MKM har påträffats i en punkt på den sk. höjdryggen (fyllnadsmassor med rester) i södra delen av planområdet 

ner mot Delfinvägen. För detta område har platsspecifika riktvärden beräknats. Inga halter över dessa har påträffats. 
3 KM= Känslig markanvändning. Omfattar markanvändning där människor vistas varaktigt, dvs permanentboende, skolor, daghem och 
liknande. I detta område kommer även O, tillfällig vistelse att hanteras som KM. 
4 MKM = Mindre känslig markanvändning. Omfattar markanvändning där människor vistas mer tillfälligt. 
5 MKB = Miljökonsekvensbeskrivning 
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Länsstyrelsen anser att en utökad undersökning i höjdryggen bör göras kompletterad med 

grundvattenprovtagning samt analys av klorerat lösningsmedel för att kunna göra en riskbedöm-

ning och vid behov åtgärda föroreningarna. Samordningsvinster kan göras om det förorenade 

området i höjdryggen sammanfaller med det som ändå ska schaktas bort för infart och dagvat-

tendammar. 

Kommentar: De områden på plankartan som omfattar markanvändning O, tillfällig vistelse, kommer 

att hanteras som KM. I granskningshandlingen blir det lägenhetshotellen/semesterlägenheterna i planom-

rådets västra del. Lalandias huvudanläggning får användning R (besöksanläggning) vilket därmed klassas 

som MKM. En utökad undersökning av markmiljön kommer att utföras i höjdryggen för att avgränsa 

föroreningen och för att avgöra om massorna kan användas inom området eller om de måste avlägsnas för 

sanering. I samband med plangenomförandet kommer större delen av höjdryggen att avlägsnas. Risken för 

påverkan på grundvattnet hanteras därmed. Det finns en samordningsvinst i att hanteringen görs i sam-

band med plangenomförandet. En planbestämmelse om att startbesked inte får ges innan föroreningen har 

åtgärdats kommer att läggas till plankartan.  

För att minimera risken för att ett plangenomförande påverkar ytvatten och grundvatten tillförs bestäm-

melser på plankartan för att säkerställa yta för infiltration samt krav på fördröjning och rening av dagvat-

ten.        

Den risk för klorerade lösningsmedel i grundvattnet som Länsstyrelsen tar upp gäller befintliga verksam-

heter inom Luxor 7 (öster om rv 50) samt industri och verksamhetsområde Agneshög (söder om planom-

rådet). En fördjupad bedömning av risken har utförts av Vatten- och samhällsteknik6. Sannolikheten för 

att dessa ämnen ska ha spridit sig till grundvatten från de nämnda områdena bedöms som mycket liten. 

Ytterligare utredning anses därmed inte vara motiverat. 

Trafikbuller 

Bullerutredning har utförts till följd av etableringens ökade trafikbelastning. Trafikbullernivån vid 

de flesta bostäderna beräknas klara riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent vid fasad, även på längre sikt. 

Vissa platser kan i framtiden behöva förstärkt skydd på grund av den allmänna trafikökningen. 

Länsstyrelsen konstaterar dock att inga risker för överskridanden av bullerriktvärden finns inom 

det aktuella planområdet. 

Kommentar: Bullersituationen är utredd och baseras på beräkningar av uppräknade trafikflöden år 

2040. En mer detaljerad bullerutredning kommer att utföras för förskolornas utemiljöer på Mariebergsga-

tan.    

Verksamhetsbuller 

Huvudbyggnaden kan medföra buller i form av fläktar, transporter mm. Länsstyrelsen anser att 

Boverkets riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller är tillämpliga i denna del. Samlad 

bullerstörning från flera källor bör beaktas. Länsstyrelsen bedömer det som angeläget att verk-

samhetens ljudnivåer kartläggs och beräknas så att skyddsåtgärder kan vidtas. 

Kommentar: De bulleralstrande delarna av verksamheten, exempelvis ventilationsanläggningen regleras 

i annan lagstiftning och kommer att hanteras i detalj i bygglov och inför byggnation genom Boverkets bygg-

                                                           
6
 PM, behov av grundvattenundersökning för Lalandia områden, 1, 3, 4 och 5, Vatten- och Samhällsteknik 2018-08-24. 
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regler, BBR. Bulleralstrande delar av verksamheterna avses byggas in och bedöms inte utgöra någon stör-

ning för befintliga bostäder. 

 

Allmänt och rådgivande 

Trafik/kommunikationer 

Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets yttrande, som bifogas. Länsstyrelsen understryker beho-

vet att fullfölja trafikutredningens intentioner och inte minst utforma en effektiv kollektivtrafiks-

service. 

Kommentar: Kommunen kommer att utföra de förändringar i trafikapparaten som redan idag identifi-

erats som problematiska i god tid innan exploateringen genomförts. Som exempel kan nämnas de två cir-

kulationsplatserna samt en gång/cykelbana längs Badstrandsvägen. Kommunen förhandlar även med Öst-

götaTrafiken för en kollektivtrafikförsörjning till huvudanläggningen. ÖstgötaTrafiken framför dock krav 

på separata kollektivtrafikkörfält vilket kommunen bedömer är svårt att tillgodose. En passage för gång 

och cykel planeras längs med huvudanläggningens östra sida så att en busshållsplats kan anläggas på Del-

finvägen och vara lätt tillgänglig från den huvudentré som planeras på anläggningens norra sida. 

Bebyggelse 

Byggnadens storlek och placering gör den exponerad i landskapet och omsorgsfull gestaltning är 

av betydelse. Länsstyrelsen anser att frågan hanterats på ett bra sätt. 

Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsen uppfattning och arbetar med en omsorgsfull gestaltning för 

anläggningens olika delar. Inför granskningen av planen kommer huvudanläggningens höjd att regleras mer 

nyanserat. Det är det sk. tornet där vattenrutschkanan finns som behöver vara högt. Resterande delar av 

huvudbyggnaden blir betydligt lägre. Byggnaden kommer att tillåtas markera sin funktion som landmärke 

och vara en byggnad som känns igen av den karaktäristika som den föreslagna verksamheten har. 3D- vi-

sualisering utförd av kommunens lantmäteri visar hur byggnaden ansluter till landskapet och platsen.  

Naturvård 

Länsstyrelsen är positiv till den kompensation för nedtagna träd som föreslås och anser att det 

vore fördelaktigt om lokaliseringen av kompensationen förtydligades i planen. Med de höga träd-

värdena i området är marklovplikt och avsatt område för NATUR positiva åtgärder. 

 

I naturvärdesinventeringen (NVI) beskrivs ett dike (inom naturvärdesobjekt 6), vars användning 

inte beskrivs i planhandlingarna. Igenläggning eller omgrävning av diket utgör en vattenverksam-

heter som kräver antingen anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Enligt NVI berörs även en 

biotopskyddad stenmur. I första hand bör muren skyddas genom planläggning som NATUR-

mark, om ingrepp bedöms nödvändiga, behöver kommunen söka biotopskyddsdispens hos 

Länsstyrelsen. Längs Badstrandsvägen och Badvägen finns trädplanteringar som kan utgöra al-

léer. Plankartan tolkas som att dessa träd kommer att sparas. I så fall anser Länsstyrelsen att de 

bör förses med skyddsbestämmelse, samt att planhandlingarna kompletteras med beskrivning av 

alléerna och hur de avses bevaras. 

Kommentar: Kompensationsåtgärderna förtydligas i planbeskrivningen. Kommunen noterar behovet av 

anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet. Den biotopskyddade stenmuren ligger redan inom NATUR 

i planförslaget och berörs inte av exploateringen. Träden längs Badstrandsvägen berörs inte av förändring-
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en. I egenskap av alléträd skyddas de redan idag av generellt biotopskydd. Någon särskild planbestäm-

melse för skydd anses därmed inte som nödvändig.  

Miljö- och riskaspekter 

Planbeskrivningen bör kompletteras med beskrivning av hur räddningstjänstens tillgänglighet för 

utryckningsfordon ska säkras till anläggningen och intilliggande områden, även vid trafiksituat-

ioner med köer till anläggningen. 

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

synpunkter som påverkat planförslaget. Räddningstjänsten har i sitt eget yttrande (nr 53) sagt sig vara 

nöjda med hur detta fallit ut på plankartan. Räddningstjänsten kommer fortsatt att vara delaktig vid 

bygglov och plangenomförande. Kommunen kommer att åtgärda de trafikmiljöer som i trafikutredningen 

identifierats som problematiska. Risken för köer minimeras därmed.  Hur Räddningstjänstens tillgänglig-

het har beaktats förtydligas i planbeskrivningen. 

Behovsbedömning av MKB 

En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Länssty-

relsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen har en ändamålsenlig avgränsning och inrikt-

ning och stödjer kommunens bedömning att genomförandet av de fem detaljplanerna medför en 

betydande miljöpåverkan7.   

Kommentar: Kommunen noterar Länsstyrelsens synpunkt. MKB:n uppdateras ännu en gång innan 

granskning.  

 

Upplysning om tillstånd och dispenser med mera som kan komma att krävas 

Arkeologi 

Två kända fornlämningar finns i området. Det är de två boplatserna RAÄ 313 och RAÄ 314. 

Fortsatt planering av området kommer kräva arkeologiska insatser: en arkeologisk utredning 

etapp 2, en förundersökning och slutligen en arkeologisk undersökning för att dokumentera och 

ta bort lämningarna. En ansökan om tillstånd ska skickas till Länsstyrelsen i god tid innan exploa-

teringen sker.   

Kommentar: Inför granskningen förtydligas i planbeskrivningen att arbetet med arkeologisk utredning 

har fortsatt. Kartor och text som beskriver detta kommer att läggas till. I samråd med Länsstyrelsen har 

kommunen beställt en slututgrävning av den redan 2014 identifierade punkten Motala RAÄ 313. 

RAÄ 314 bedöms som färdigutredd. Slututgrävningen kommer antagligen inte att hinna slutföras innan 

antagandet. Identifierade områden inom planområdena 2, 4 och 5 kommer att utredas genom provschakt 

(etapp 2). Inom planområde 3 har inget av arkeologiskt värde identifierats.  

 

Generellt biotopskydd 

Om ingrepp kommer att ske i stenmur och eventuellt alléer som omfattas av generellt biotop-

skydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken, ska frågan dispensprövas hos Länsstyrelsen. 

                                                           
7
 MKB:n visar att betydande miljöpåverkan kan ske på landkapsbilden (område 1), strandskydd och kulturvär-

den (område 2) samt strandskydd (område 3, 4 och 5).  
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 Kommentar: Kommunen noterar informationen.  

 

Vattenverksamhet 

Igenläggning eller andra förändringar av befintliga diken kan utgöra vattenverksamheter som 

kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken. Anmälan hanteras av Länsstyrelsen och 

tillståndsprövning av Mark- och miljödomstolen. 

 Kommentar: Kommunen noterar informationen. 

 

Natura 2000 

Planeringen bedöms inte kräva Natura 2000-tillstånd. 

 Kommentar: Kommunen noterar informationen. 

2. Trafikverket (yttrande nr 14) 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. Luftfartsverket (yttrande nr 3) lämnar ett samlat yttrande för de fem detaljplanerna och har 

inget att erinra men påpekar att Försvarsmaktens närliggande flygplatser i Karlsborg, och Linkö-

ping-Malmen samt i Skövde, Linköping SAAB remitteras ärendet.  

Kommentar: De nämnda flygplatserna har remitterats ärendet. Utifrån Försvarsmaktens eget yttrande 

(se nedan) finns inget behov av att ärendet remitteras till dem eftersom exploateringen ligger inom samlad 

bebyggelse och inte överskrider 45 m höjd. 

4. Försvarsmakten (yttrande nr 7) har inget att erinra. Eftersom planerna ligger inom samman-

hållen bebyggelse behöver inte kommunen remittera ärendet till Försvarsmakten om det rör sig 

om bebyggelse över 45 m över marken.  

 Kommentar: Kommunen noterar informationen. 

5. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (yttrande nr 73) avstår från att yttra 

sig eftersom Länsstyrelsen tillgodoser statens intressen i samband med kommunal planering.  

 Kommentar: Kommunen noterar informationen. 

6. Statens geotekniska institut, SGI (yttrande nr 76) 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 den utförda stabilitetsutredningen för områdets södra del framgår inte vilka jordparametrar 

som valts för beräkningen. SGI anser att en känslighetsanalys bör göras för att kontrollera stabili-

teten om fyllningen har odränerade egenskaper. Detta behövs för att klargöra risken för ras och 

skred. I utförd utredning bedöms stabiliteten var tillfredsställande för befintliga förhållanden, 

men vid en tillskottsbelastning av 20 kPa bedöms stabiliteten inte vara tillfredställande. SGI re-



  
Sida 11 

 
  

kommenderar att inga belastningar får påföras höjdryggen inom ytor för lös lergrund innan sär-

skild utredning har utförts. Denna utredning får inte senareläggas till bygglovskedet utan ska 

utföras innan granskning. 

SGI anser att även övriga sluttningar bör undersökas för att kontrollera höjdpartiets stabilitet.  

SGI anser att en planbestämmelse för lastrestriktion alt. förstärkningsåtgärder i enlighet med 

geotekniskt PM avsnitt 7.1.2. bör tillföras plankartan. 

Kommentar: En förstudie för anläggningsarbeten har utförts och den ger de kompletterande data som efterfrå-

gas. Stödmurar kommer att uppföras på lämpliga platser. Höjdryggen i planområdets södra del kommer att till 

största delen schaktas bort. En planbestämmelse anger att byggnader och grundläggning ska placeras och utföras 

med hänsyn till markens stabilitet och godtagbara marklaster. 

Kommunala nämnder och förvaltningar 

7. Lantmäterimyndigheten i Motala Kommun (yttrande nr 16) påpekar förslag till justeringar 

av planen. För plankartan påtalas att "Bestämmelser utan beteckning…." är otydlig och svår att 

digitalisera. Plankartan bör också ses över avseende referenssystem, koordinatuppgifter och höj-

dangivelser, som är bristfälliga eller saknas. Bestämmelsen "endast 6 fastigheter får bildas inom 

planområdet" kan vara svårtolkad. Bestämmelsen "körbar förbindelse får ej anordnas" bör inte 

ligga på detaljplanegräns. 

Kommentar: Planbestämmelser utformas och placeras på plankartan med tanke på kommande digita-

lisering. Uppgifter om referenssystem, koordinatuppgifter och höjdangivelser tillförs plankartan. Kommande 

fastighetsindelning ses över. Placeringen av beteckningen ”Körbar förbindelse får inte anordnas ” ses över. 

 

8. Plan- och miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsenheten (yttrande nr 70) anser att 
de ökade trafikflöden som planeringen medför bör beaktas för besökande till verksamheterna vid 
Motala Missionsförsamling på den närliggande fastigheten Fingersvampen 11. Områden för dag-
vattendammar och liknande bör anges i plankartan. Träd bör sparas för att minska störningar för 
boende i området. 
Det behövs en mer utförlig motivering av varför föroreningar i marken inte anses påverkas av 

dagvattenanläggningarna. 

 

Kommentar: Till Fingersvampen 11 finns två möjliga infarter. Tillgängligheten bedöms därmed vara 

säkerställd. Områden för dagvattenhantering, exempelvis dammar kommer att illustreras på plankartan. 

Trädridåer sparas i möjligaste mån. Höjdryggen kommer till största delen att schaktas bort. En komplet-

terande markmiljöundersökning av höjdryggen kommer att utföras i syfte att avgränsa föroreningen samt 

för att avgöra om massorna kan användas inom området eller om de måste forslas bort för sanering. De 

identifierade föroreningarna kommer därmed att grävas bort för att möjliggöra infarter, parkeringsytor och 

dagvattendammar i det aktuella läget. Det finns en samordningsvinst om detta kan göras i samband med 

plangenomförandet. En planbestämmelse om att startbesked inte får ges innan föroreningen har åtgärdats 

kommer att läggas till plankartan.  

9. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd (yttrande nr 80) Enheten Verk påtalar att 
Karshults reningsverk närmar sig sitt kapacitetstak, baserat på rådande utsläppskrav. Det är svårt 
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att bedöma hur Lalandia påverkar kapaciteten. Hänsyn måste även tas till förväntad befolknings-
tillväxt. 
 
Avfallsenheten önskar se kompletterad text i planbeskrivningen under rubriken "avfall", enligt 
förslag i yttrandet. Vid bygglov önskar Avfallsenheten få yttra sig om utformningen av områdets 
avfallshantering. 
 
Nätenheten föreslår under rubriken Teknisk försörjning i planbeskrivningen en ny text gällande 

"Vatten och spillvatten" samt "Dagvatten" enligt förslag i yttrandet. Nätenheten föreslår även att 

fler planbestämmelser som rekommenderas i Dagvattenutredningen tas med samt att höjdsätt-

ningen tas med på plankartan. 

Svackdiket betecknat n2 i plankartan har inget stöd i Dagvattenutredningen. Om det ska finnas 

kvar bör det beskrivas och motiveras utförligt i planhandlingarna.  

Vid lägenhetsområdet närmast Varamovägen ska minst 40 % av fastighetsarean vara genom-

släpplig och får ej hårdgöras. Plushöjderna för huvudanläggningens olika delar måste ses över, 

liksom lågpunkter inne på kvartersmark samt den lågpunkt på Delfinvägen som i samband med 

skyfall 2014 orsakade stopp i trafiken. Förslag på text bifogas under rubrik Dagvatten enligt 

ovan. Dagvattendamm föreslås bli ca 1500 kvm och bör finnas på plankartan.  

För parkeringsytorna ska minst 10 % vara genomsläpplig yta genom planbestämmelse på 

plankartan.  

Kommentar: Se även kommentar till Länsstyrelsen rubrik Miljökvalitetsnormer för vatten ovan. Av-

loppsreningsverket vid Karshult och dess kapacitet är av intresse för Motalas utveckling i stort. Frågan blir 

föremål för kommande utredning som hanteras av Tekniska förvaltningen.  

Avfallsenhetens förslag till text tillförs planbeskrivningen under rubriken "avfall". 

Nätenhetens förslag till text tillförs planbeskrivningen under rubriken Teknisk försörjning gällande "Vat-

ten och spillvatten" samt "Dagvatten".   

Planbestämmelse om höjdsättning av huvudanläggningens olika delar tillförs plankartan (omr 1A).  

Planbestämmelse att minst 10 % av parkeringsytorna ska vara tillgänglig för infiltration tillförs plankar-

tan 

Planbestämmelse om att andel genomsläpplig yta ska vara minst 40 % av fastighetsarean tillförs plankar-

tan för området mot Varamovägen (område 1B). 

Dagvattendammar, rörmagasin och infiltrationsytor redovisas på illustrationsplan i planbeskrivningen. 

Lågpunkten vid Delfinvägen ligger utanför planområdet men ingår i förprojekteringen.  

Svackdiket tas bort och ersätts av dammar, rörmagasin och infiltrationsytor enligt förnyade beräkningar. 

 

10. Tekniska nämnden, enheten Gata & Park (yttrande nr 79) anser att det omgivande vägnä-

tet generellt kommer klara den ökade trafikmängden, men störningar kan uppstå i flera korsning-

ar, framför allt korsningen Vintergatan/Badstrandsvägen som redan idag kan uppvisa framkom-

lighetsproblem under trafikens maxtimme. En detaljerad utredning ska tas fram till granskningen 

och korsningen ska vara ombyggd senast år 2021, dvs innan Lalandia öppnar.  

Cirkulationsplatsen Badstrandsvägen/Badvägen bedöms vara otillräcklig, därför bör tillåten for-

donslängd vara max 12 m. Alternativt byggs cirkulationsplatsen om till en större ytterradie. En 
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förhandsskiss ska tas fram till granskningen, vilket kan påvisa möjligheten för en utökning av 

gatumarken. En justering av behovet av gatumark för cirkulationsplatsen bör tillföras plankartan. 

Utrymme för en fullbredds gång- och cykelväg (3.0 m) behöver säkerställas från cirkulationsplat-

sen Badstrandsvägen/Badvägen längs med Badstrandsvägens södra sida till huvudentrén. Även 

en tillkommande gång- och cykelväg från Delfinvägen förbi och nära intill anläggningens östra 

sida bör utredas. Befintlig stig längs med stenmuren bedöms inte som möjlig att rusta upp.  

En förprojektering av infarten för personal- och varutransporter till Lalandia behöver göras. Den 

kommer att korsas av en välanvänd gång- och cykelväg vilket kräver särskild hänsyn för att ut-

formningen ska bli trafiksäker. Passage från gång- och cykelväg till fastigheten Orion 1 måste 

säkerställas. Svängrörelser på Delfinvägen mot Tvättsvampen samt Agneshögs verksamhetsom-

råde måste säkerställas vid utformningen. Översvämningsproblematiken vid lågpunkten på Del-

finvägen måste utredas.  

I västra delen av parkeringsytan med beteckning P2 borde allmän plats GATA bli kvartersmark 

PARKERING istället. In- och utfarter till parkeringsplatserna bör placeras på ett sådant sätt att 

ev. köbildningar in till parkeringen inte påverkar framkomligheten i cirkulationsplatsen Bad-

strandsvägen/Badvägen.  

En text som tydligare beskriver kompensationsåtgärder för de träd som tas bort föreslås i yttran-

det (under rubrik Bakgrund) som bör läggas till i planbeskrivningen. Bl.a. bör sumpskogen som 

tas bort kompenseras genom att dagvattendammar genom sin utformning gynnar den biologiska 

mångfalden i så hög utsträckning som möjligt. Ekologisk kompetens ska närvara vid utformingen 

av dagvattendammarna. 

Planbeskrivningen bör uppdateras med den nya kartan över naturvärdesinventeringen. Texten 

om marklovplikt för trädfällning bör ses över. Det bedöms inte nödvändigt att i planbeskriv-

ningen definiera vilken typ av villkor som kan vara rimliga för att bevilja marklov för fällning av 

träd, det räcker att skriva att villkor för att bevilja marklov kan ställas.  

Prickad mark vid Långgolfen föreslås bli klassad som naturmark och skötas som allmän plats-

mark med Motala kommun som huvudman, för att skydda de värdefulla träden långsiktigt. 

 
Kommentar: Ökat utrymme för gatumark till cirkulationsplatsen Badstrandsvägen/Badvägen tillförs 

plankartan. Cirkulationsplatsen Badstrandsvägen/Vintergatan ligger utanför planområdet, men kommer 

att byggas om innan öppnandet. Innan antagandet ska en detaljutredning vara framtagen. Text angående 

cirkulationsplats Badstrandsvägen/Vintergatan tillförs planbeskrivningen. 

Utrymme för en fullbredds gång- och cykelväg (3.0 m) från cirkulationsplatsen Badstrandsvä-

gen/Badvägen längs med Badstrandsvägens södra sida till huvudentrén säkerställas på plankartan. Även 

utrymme för en tillkommande gång- och cykelväg från Delfinvägen förbi och nära intill anläggningens östra 

sida tillförs plankartan. 

En text baserad på förprojektering av infarten för personal- och varutransporter till Lalandia, passage 

från gång- och cykelväg till fastigheten Orion 1 samt svängrörelser på Delfinvägen mot Tvättsvampen samt 

Agneshögs verksamhetsområde tillförs planbeskrivningen.  

Översvämningsproblematiken vid lågpunkten på Delfinvägen utreds i samband med förprojekteringen och 

ger lämpliga gatuhöjder.  
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Allmän plats GATA i västra delen av parkeringsytan med beteckning P2 kan inte ändras till kvarters-

mark P eftersom den ligger som GATA i den gällande detaljplanen för Furulid (Fingersvampen 11) och 

ska fortsatt vara en infart dit. Synpunkten kommer därmed inte att tillgodoses. 

Kompensationsåtgärderna beskrivs tydligare i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen uppdateras med kartan från den nya naturvärdesinventeringen. 

Texten om marklovplikt för trädfällning ses över i planbeskrivningen. 

Förslaget att den prickade marken vid Långgolfen (som i planförslaget föreslås bli klassad som kvarters-

mark) istället blir allmän platsmark PARK och sköts med Motala kommun som huvudman, kommer 

inte att tillgodoses. Markområdet kommer att kvarstå som kvartersmark och skötas av exploatören. De 

skyddsbestämmelser som finns för träden anses vara tillräckliga för att säkerställa långvarigt skydd.  

 

11. Räddningstjänsten (yttrande nr 53) anser att frågan om brandposter och tillgänglighet för 
Räddningstjänsten beaktats i projektet i tillräcklig grad. Räddningstjänsten framför en fråga 
om avstängningsmöjlighet för dagvattensystemet.  

 
 Den befintliga tankstationen för naturgas som finns söder om planområdet har beaktats i 

planprocessen men finns inte med i samrådsförslaget. I tidigare planarbete har Räddnings-
tjänsten angett ett skyddsavstånd på 100 m till svårutrymd byggnad. Denna skyddszon bör 
markeras på plankartan. 

 
Kommentar: De avstängningsmöjligheter som nämns avser de nya tillkommande dagvattensystemen. Be-

fintliga dagvattensystem är utrustade med oljeavskiljare. Avstängning kan exempelvis sättas där framrin-

ningsvägar övergår till en ledning. Detta är viktigt gällande frågan om släckvatten vid en eventuell brand 

så att vattnet stoppas upp innan det når Vättern eller grundvattnet. Efter eventuella släckningsarbeten 

med förekomst av släckvatten ska dammar sedan tömmas på släckvatten och förorenade massor schaktas 

bort innan de åter tas i bruk. 

Skyddszonen motsvarande 100 m från tankstationer för gas (inom Agneshög) befinner sig med god margi-

nal utanför planområdet. Det kortaste avståndet mellan plangräns i sydost och fastighet där gashantering 

sker är minst 150 meter.  

12. Bildningsnämnden (yttrande nr 78) tar upp frågan hur arkitektens förslag anpassas till om-
givningen då det genom sin volym blir dominerande. I nämndens beslut framförs att be-
byggelsen i Varamon består av en mångfald olika byggnadsstilar som präglats av den tids-
anda då husen byggts. Nämnden är av den åsikten att området är i ständig utveckling och 
husen ska tillåtas spegla sin tid. 
 
I yttrandet nämns också den boplatslämning som registrerats som fornlämning på en över-
siktligt uppmätt yta av 50x 20 m. En arkeologisk förundersökning kommer ge svar på bo-
platsens utbredning och om den måste undersökas ytterligare. Det kan påverka utbred-
ningen av området märkt NATUR samt tidsplanen för byggnation. 

 

Kommentar: Inför granskningen av planen kommer huvudanläggningens höjd att regleras mer nyanse-

rat. Det är bara det sk. tornet som behöver vara högt. Resterande delar av huvudbyggnaden blir betydligt 

lägre. Byggnaden kommer att tillåtas markera sin funktion som landmärke och vara en byggnad som 

känns igen av den karaktäristika som den föreslagna verksamheten har. 3D- simuleringar utförda av 

kommunens lantmäteri visar att byggnaden inte blir så dominerande på håll som befarats.  
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För den fornlämning som nämns (RAÄ 313) är slutgrävning beställd medan RAÄ 314 anses färdigut-

redd. Slututgrävning kommer att ske under hösten 2018 men kommer troligen inte att hinna slutföras in-

nan antagandet. 

 

Övriga remissinstanser 

 
13. Vattenfall Eldistribution AB (yttrande nr 15) påpekar att det finns behov av en, eventuellt 

två, transformatorstationer i området. I yttrandet framgår preliminärt lokaliseringsförslag 

och mått som motsvarar 10*10 m.  

Kommentar: En transformatorstation som endast syftar till att försörja det aktuella planområdets egen 

strömförsörjning behöver inte märkas ut med E-område i plankartan för att få lov att uppföras efter bygg-

lov. Men för att säkerställa att utrymme ändå finns kan det göras. Den transformatorstation som Vatten-

fall skisserat är preliminärt lokaliserad och har inte hittat sin slutliga plats. Om det kan göras innan 

granskningen kommer den att markeras som E-områden i plankartan.  

 

14. Polisen (yttrande nr 13) påtalar att utökad trafikmängd ställer krav på tillgänglighet för polis-

fordon.  

Kommentar: Tillgänglighet för polisfordon jämställs med tillgänglighet för Räddningstjänsten. Frågan 

bedöms vara säkerställd genom Räddningstjänstens deltagande i planprocessen och genom att cirkulations-

platserna åtgärdas innan Lalandia öppnar. Parkeringssituationen varma sommardagar i Varamon behö-

ver åtgärdas även om den föreslagna etableringen inte kommer till stånd. Det arbetet sker parallellt med 

detaljplaneringen. 

15. ÖstgötaTrafiken (yttrande nr 77) framhåller kollektivtrafikens ökande betydelse i väx-

ande städer. Därmed ställs även krav på framkomlighet och prioritet vid utformning av 

väg- och gatunät med tillhörande anslutningar. I planförslagen pekas främst Badstrandsvä-

gen och Badvägen ut som kollektivtrafikstråk. ÖstgötaTrafiken gör bedömningen att sepa-

rata kollektivtrafikkörfält behöver tillföras längs dessa gator för att säkerställa framkomlig-

het. Vidare framhålls att körfälten bör vara minst 3,5 m breda i vardera riktningen (dvs 7 m 

endast för buss) och får inte förses med fartgupp. Hållplatser bör begränsas till max 3 längs 

den aktuella sträckan. Kollektivtrafik försörjning via Delfinvägen föreslås som alternativ. 

 En bussdepå för lokal- och regional busstrafik finns idag vid Delfinvägen. Kommunen 

behöver ta ställning till depåns framtid. Om den ska ligga kvar bör den beaktas i trafiknätet 

så att kollektivtrafik till/från depån inte blir inlåst av övrig trafik. 

Kommentar: Kommunen delar ÖstgötaTrafikens syn att kollektivtrafik är viktig för en hållbar ut-

veckling i ett växande Motala. De berörda korsningarna, dvs cirkulationsplatserna Badstrandsvä-

gen/Vintergatan samt Badstrandsvägen/Badvägen som identifierats son riskzoner för köbildning kommer 

att byggas om innan verksamhetsstart. Kravet på separata kollektivtrafikkörfält längs Badstrandsvägen 

och Badvägen bedöms dock som svårt att tillgodose.  

Möjligheten att anlägga en busshållsplats på Delfinvägen, strax söder om planområdet, undersöks. Men 

detta alternativ ersätter inte kommunens önskemål om kollektivtrafik till norra delen av Varamon. 
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Den befintliga bussdepåns framtid utreds, men inte inom ramen för detta planarbete. 

 

Organisationer, politiska partier etc. 

16. Naturskyddsföreningen i Motala (NSF) (yttrande nr 50) har formulerat ett samlat ytt-

rande för samtliga fem detaljplaner. NSF poängterar Varamons och Vätterns höga värden och 

önskar att en exploatering görs med största hänsyn till naturvärden, sociala värden och de riksin-

tressen som definierar Motalas Varamon. NSF ser risken att områdets värden förstörs av kortsik-

tig iver att få arbetstillfällen och intäkter till kommunen. NSF framhåller även värdet av tillgäng-

ligheten till strandmiljön och framför idén om en sammanhållen vandringsled från Motala cent-

rum till Lemunda. 

Kommentar: Kommunen instämmer i NSF:s åsikt att Varamon och de värden som finns där är vik-

tiga för Motala så väl som i ett större regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. NSF har som sin 

uppgift att värna naturvärden och bidrar med kunskaper i planarbetet vilket kommunen i mycket hög 

grad respekterar och uppskattar. Den satsning som görs inom Varamo-området ska dock inte ses som 

kortsiktig och är inte avsedd att förstöra Varamons naturvärden och attraktionskraft varken för besö-

kare, boende, flora eller fauna. Det är dock oundvikligt att området vid ett plangenomförande kommer att 

genomgå stora förändringar. Planprocessen syftar till att minimera de konsekvenser som upplevs som nega-

tiva. Till kommunens förfogande i planarbetet står de verktyg som ryms inom ramen för planlagstiftningen. 

I den andra vågskålen ligger utsikten om möjliga positiva förändringar som kommunen också har till upp-

gift att undersöka och utveckla. Ett av kommunens utvecklingsinstrument är detaljplaneringen. Ett plan-

genomförande skulle kunna möjliggöra en både långsiktig och strategiskt riktig utveckling med arbetstill-

fällen och stimulans till lokalt och regionalt näringsliv som i hög grad ligger i linje med viljan att vara Ös-

tergötlands sjöstad. 

Den föreslagna etableringen är ett helhetskoncept där inomhus badland mm (huvudanläggningen på kv 

Tvättsvampen) och semesterbostäderna (de resterande fyra områdena) utgör viktiga delar i detta koncept. 

Förhållandet förtydligas i planbeskrivningen. 

Synpunkter på gällande översiktsplan ÖP06 

Kommunen har en inaktuell ÖP att stödja sig mot. 

Kommentar: Översiktsplanen ÖP06 är den gällande för Motala. Vid senaste aktualitetsprövningen 

konstaterades att den har brister som övergripande styrdokument och ett arbete att ta fram en ny ÖP har 

därför inletts. Denna kommer dock inte att vara antagen inom tidsramen för denna planprocess. Därmed 

är det ÖP06 som kommer att ligga till grund för detta planarbete.  

Synpunkter MKB:n 

Dokumentet är svårnavigerat och behöver bättre kartor från Grönstrukturanalysen. NSF önskar 

att påverkan på befintliga planer redovisas och att den förses med bättre kartillustrationer. Flad-

dermusinventeringen som ska ingå i MKB:n behöver göras. NSF önskar en samlad bedömning 

för större geografiskt område och att kumulativa effekter av olika projekt redovisas. NSF önskar 

även att MB omfattar konsekvenser av drift av verksamheten och påverkan under byggtiden.  

Kommentar: Miljöbedömningen och dokumentet MKB är ett kunskapsunderlag som lever med och för-

ändras under planprocessens gång och dess fakta, slutsatser och bedömningar påverkar planens utformning 
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ända fram till att antagandehandlingarna tas fram. MKB:n kommer närmast att uppdateras innan 

granskningen och relevanta synpunkter och kunskaper som kommit in under samrådet kommer att beak-

tas i den nya versionen.  

Konsekvenserna av ett plangenomförande har dels bedömts för varje planområde men även samlat för hela 

området. De kumulativa effekterna har bedömts i den mån de i nuläget kan förutses. I de utredningar och 

analyser som gjorts, exempelvis för trafiken, ingår tänkbara och rimliga förändringar (trafikuppräkning 

till år 2040) och möjliga tillkommande verksamheter i området väster om rv 50. Avgränsningen av 

MKB:n är beslutad i samråd med Länsstyrelsen och effekterna har analyserats även utanför planområdet 

vilket särskilt förtydligas på s 4. i MKB-dokumentet. 

I möjligaste mån kommer miljöpåverkan under byggnadstiden att beskrivas i en uppdaterad MKB.  

Fladdermusinventeringen är startad och kommer att genomföras under sommar och höst 2018. 

MKB:n kommer att kompletteras så att den bättre visar den blå-gröna strukturen enligt Grönstruktur-

analysen. 

MKB:ns specifika begrepp ”betydande miljöpåverkan” relateras till annan påverkan på miljön i planbe-

skrivningen så att läsare lättare förstår skillnaden. 

MKB:n uppdateras med avseende på risken för förorening av grundvattnet utifrån den uppdaterade miljö-

tekniska markundersökningen och de åtgärder som föreslås i granskningshandlingarna. 

Synpunkter naturvärden 

Kommunens naturvärdesinventering (NVI) bedöms som bra, men område 1 (enligt NVI Vild-

marken, dvs planområde 5 Badgästen) bör ges naturvärde klass 3. Planerna och MKB:n tar inte 

hänsyn till NVI i den utsträckning som krävs för att bevara naturvärdena. 

Kommentar: Texten om områdenas naturvärden kommer att i högre grad relateras till naturvär-

desinventeringen. Naturvärdesinventeringen är framtagen av kommunekologerna och inom ramen för 

planarbetet tar de del av NSFs yttrande. Deras bedömning kommer fortsatt att ligga till grund för plan-

arbetet. Ett detaljplanearbete är en avvägning mellan viljan att bevara och viljan att exploatera. I förelig-

gande planarbete vägs naturvärdena in på det sätt som bedöms rimligt med hänsyn till den bedömda 

samhällsnyttan av exploateringen.  

DP Badgästen 

Ett genomförande av planen innebär exploatering av värdefullt naturområde inom strandskyd-

dat område. NSF håller inte med om att ytan har lågt friluftsvärde. Det är en rogivande plats 

med rikt fågelliv, Det bedöms viktigt att bevara de goda livsvillkoren för djur och växter. 

Kommentar: Kommunen noterar NSFs syn att området Badgästen har ett högre friluftsvärde än det 

som anges. Enligt Svensk standard för naturvärdesinventeringen måste det dock finnas en kombination 

av artvärden och biotopvärden för att en lokal skall kunna klassas som högre än lägsta klassen (4). I 

undantagsfall kan det vara så pass fina och unika områden så enbart biotopkvaliteterna höjer ett områ-

des klass men detta är oftast inte sannolikt. Eftersom kommunekologerna inte noterade några värdefulla 

arter på lokalen men biotopkvaliteterna var relativt värdefulla resulterar detta i klass fyra. De grova 

träden som NSF tar upp i sitt yttrande kommer att sparas som död ved i de fall de röjs bort. 
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Kommunen håller dock med om att det är en begränsad del av området (ca ¼) som består av parkering. 

Argumentet att upphäva strandskyddet eftersom det redan är ianspråktaget behöver därmed komplette-

ras.  

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen väger tyngre och inte innebär en påtaglig skada på 

tillgången på friluftsområden för Motalas invånare eller besökare till Varamon.   

DP Tvättsvampen 

NSF menar att uppvuxna träd bör skyddas, särskilt inom NVI:s område 6 (kring Långgolfen). 

Kommentar: Kommunen delar NSFs bedömning av värdet av de uppvuxna träden. I planen finns 

skyddsbestämmelser som syftar till att skydda de träd och den vegetation som bedömts skyddsvärda i 

diskussion med kommunekologerna.  

DP Folkets Park 

NSF anser att NVI:s område 12 är projektets mest värdefulla mark och att det bör ges långsiktigt 

skydd. Området skyddas som Naturmark i planen men gränsen är oklar. Observera mycket grov 

ek innanför stängslet till Folkets Park, bör ingå i naturmarken. Föreslår istället att området ut-

vecklas som rekreationsområde och binds samman med Mariebergsuddens värdefulla 

ädellövskog. Allmän tillgänglighet bör också säkras.  

Kommentar: Kommunen delar NSF:s syn att NVI:s område 12 (ekdungen inom Folkets Park) är 

ett av områdets mest värdefulla naturområden. Värdet finns både i enstaka riktigt stora gamla träd men 

också i dess egenskap av kluster. Detta har präglat planförslagets utformning och ekdungen skyddas som 

naturmark där ingen byggnation får ske och där kommunen själv har rådighet över vad som händer. 

Detta gäller även de grova ekar innanför stängslet som NSF nämner. Det är dock oundvikligt att vissa 

träd måste tas ned i samband med ett plangenomförande. Exploatören ser värdet i Varamons befintliga 

karaktär. Det är en del i den attraktivitet som den planerade verksamheten är beroenda av. 

 

Området runt Folkets Park och Mariebergsbadet är idag till stora delar inhägnat med begränsat till-

träde dagtid. Stängslet finns dels som säkerhet för den gamla bassängen men också för behovet att kon-

trollera tillträdet till de delar av Folkets Park-området som fortfarande har ett värde, för att minska 

risken för vandalisering.  

 

Synpunkter Kulturvärden 

Kapitlet om kulturmiljö bör kompletteras med resultat av utredning fr 2014 (omr. 1 Tvättsvam-

pen).  

Kommentar: I planbeskrivningen förtydligas att arbetet med arkeologisk utredning har fortsatt. Kartor 

och text som beskriver detta kommer att läggas till. I samråd med Länsstyrelsen har en slututgrävning av 

den redan 2014 (Karlenby, 2014) identifierade punkten Motala RAÄ 313 beställts, medan RAÄ 314 

bedömts som färdigutredd. Slututgrävningen kommer antagligen inte att hinna slutföras innan antagandet. 

Identifierade områden inom planområdena 2, 4 och 5 kommer att utredas genom provschakt (etapp 2). 

Inom planområde 3 har inget av arkeologiskt värde identifierats. 

DP Tvättsvampen 

Önskar förtydligande av betydande miljöpåverkan, så att text på olika håll i planbeskrivningen 

överensstämmer. 



  
Sida 19 

 
  

Kommentar: Den betydande miljöpåverkan för område 1 avser landskapsbilden.  Kommunen förtydli-

gar detta i planbeskrivningen. 

Synpunkter Riksintressen  

MKB:n fastslår att flera riksintressen påverkas. NSF påtalar att det till varje redovisad miljökon-

sekvens måste finnas en välgrundad motivering till ställningstagandet. NSF anser inte att det är 

uppfyllt för planernas påverkan på riksintressena. Utökat influensområde för MKB bedöms be-

hövas. Komplettera kapitlet om ”rekreation och friluftsliv” med att HELA Varamoviken utgör 

badplats, samt att genom Varamon går också en cykelled för MTB och en pilgrimsled, medan 

Östgötaleden är planerad men ännu inte utmärkt. 

Kommentar: Kommunen noterar kunskapsunderlaget och det kommer att arbetas in i uppdateringen av 

MKB:n. Den beräknade påverkan på riksintressena har utgjort kunskapsunderlag till planprocessen. 

MKB:ns text om ”rekreation och friluftsliv” ses över. Länsstyrelsen stödjer i sitt yttrande kommunens be-

dömning av påverkan på riksintressena. Planarbetet faller inom ramen för tätortsutveckling enligt miljö-

balken kap 4. Reglerna för riksintresse ”Vättern med öar och strandzoner” utgör därmed inte något hin-

der för den föreslagna etableringen.  

Synpunkter Strandskydd 

NSF hänvisar till planlagstiftningens förarbeten och påpekar att strandskyddets värde är lika stort 

oavsett om ett eller båda syftena8 för strandskydd är uppfyllda. 

Särskilda skäl för upphävande: Delar av området är ianspråktaget sedan tidigare, vilket är ett skäl 

för upphävande. NSF anser att de enda godtagbara skälen att pröva här är om området behöver 

tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför om-

rådet. Det anses inte vara tillräckligt motiverat hur semesterbostäderna svarar mot det, och kopp-

lingen till vattenlandet måste stärkas (undvik att bostäder byggs utan att vattenland uppförs). 

Fortsatt samråd förutsätts i kommunens prövning av om anläggningen kan vara ett annat mycket 

angeläget intresse. Allemansrättslig tillgång till området bör omfatta hela det strandskyddade om-

rådet, inte enbart passage längs stranden. 

NSF anser inte att anläggningen motsvarar mycket angeläget enskilt intresse, som anges för att 

upphäva strandskyddet. 

Kommentar: 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 exploate-

ringen bedöms väga tyngre än strandskyddets båda syften på de aktuella platserna och att det fortsatt finns 

god tillgång på strandszoner för både Motalas medborgare och för besökare.  

Kommunen delar inte NSF:s åsikt att den planerade etableringen inte kan ses som ett annat mycket ange-

läget intresse. I planbeskrivningarna för de områden som omfattas av strandskydd (omr. 2, 3, 4 och 5) ar-

gumentera kommunen utförligt för denna bedömning. I kommunens uppgift ligger även att värna utveckl-

ingsmöjligheter som kan ge stimulans till befintligt och kommande näringsliv med välbehövliga arbetstill-

fällen. I den planerade etableringen möjliggörs arbetstillfällen lämpliga för ungdomar vilket ska ses som ett 

mycket starkt allmänintresse. Motala kommun gör bedömningen att en etablering i enlighet med föreslagna 

                                                           
8
 Strandskyddet har två syften: Allemansrättslig tillgänglighet och goda livsvillkor för växter och djur. 
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detaljplaner mycket väl kan hävdas vara ett sådant mycket angeläget intresse för Motala som helhet. 

Länsstyrelsen stödjer i sitt yttrande detta resonemang.   

Synpunkter Arbetet med ny översiktsplan 

NSF anser att kommunen ska ta intryck av de medborgarsynpunkter som samlats in i arbetet 

med nya ÖP om att bevara tillgång till strandområden. Kommunens inriktningsbeslut för ny ÖP 

anger bl a att bebyggelse ska undvikas vid stränder och vattendrag, vilket bör vara vägledande 

här. (Relevant för omr 2, 3, 4 och 5) 

Kommentar: Kommunen arbetar med de synpunkter som kom in i det tidiga politiska samrådet om 

ÖP och de ligger till grund för ÖP-arbetets kommande inriktning. Där framkom bland annat att många 

anser att bebyggelse ska undvikas vid strandzoner. Det fortsatta arbetet med översiktsplanen syftar dock 

till att avväga allmänna intressen mot varandra i de fall de konkurrerar om samma markområden. Arbe-

tet med nya ÖP har inte kommit så långt ännu. Den aktuella detaljplanläggningen säkerställer att det 

fortsatt finns en fri passage9 längs med Vätterns strand samt att allemansrättslig tillgänglighet till områ-

dena säkerställs.  

Synpunkter Miljökvalitetsmål 

Planförslaget innebär negativ påverkan på berörda miljökvalitetsmål, med undantag av målet 

God bebyggd miljö (även inom detta mål finns negativ påverkan). Grundvattenfrågorna berör ett 

större område vilket talar för en större geografisk avgränsning (hela Varamoviken). Föreslagna 

kompensationsåtgärder avseende målet Ett rikt växt- och djurliv bedöms inte vara tillräckliga, 

mer omfattande och långsiktigt skydd önskas. 

Kommentar: Samtliga miljöaspekter som nämns ovan är utredda i planarbetet och MKB:n. I planbe-

skrivningen inför granskning kan detta utvecklats ytterligare. Inför granskningen förtydligas regleringen av 

dagvattenhantering i plandokumenten. Där det bedöms nödvändigt säkerställs dagvattenhanteringen genom 

de verktyg som är tillämpliga inom ramen för PBL. Som exempel kan nämnas att planhandlingarna 

kommer att innehålla planbestämmelser för infiltration, fördröjning och rening av dagvattnet så att det mi-

nimerar risken för utsläpp till Vättern som ytvatten och till de identifierade grundvattenmagasinen. Plan-

bestämmelser reglerar även hanteringen av den identifierade begränsade föroreningen i den sk. ”höjdryggen” 

på område 1 (som består av fyllnadsmassor). Se även kommentarer till Länsstyrelsens och Miljö- och häl-

soskyddsenhetens yttranden. Ett genomförande av planen kan därmed sägas vara en förbättring med avse-

ende på att den föroreningen i annat fall kan bli kvar i marken.  

Synpunkter Miljökvalitetsnormer 

Även normer för omgivningsbuller bör beskrivas. Ett förslag för att minska omgivningsbullret 

när besöksantalet ökar, är att förbjuda vattenskotertrafiken i Varamoviken, vilket även är positivt 

utifrån Natura2000-områdets uppgift att skydda livsmiljön för utpekade arter. 

Kommentar: Förordningen 2004:675 om omgivningsbuller gäller endast för kommuner med mer än 

100 000 invånare. För vägar med mer än 3 miljoner fordon per år gör Trafikverket bullerkartläggningar 

vart femte år. Riksväg 50 öster om planområdet ingår i den kartläggningen. MKB:n kompletteras med in-

formation om detta. Kommunens bullerutredning kommer att inför granskningen uppdateras med mer de-

taljerade uppgifter bland annat för Mariebergsgatan och de skol- och förskolelokaler som finns där och där-

                                                           
9
 Begreppet fri passage används i lagtexten. Den befintliga strandpromenaden kommer att kvarstå.  
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efter utarbetas en handlingsplan för eventuella åtgärder. I granskningshandlingarna presenteras förslag på 

hur detta ska hanteras. Vattenskoterfrågan är relevant för bullersituationen i stort. Den regleras dock av 

annan lagstiftning och prövas inte som en del av detta planarbete. 

Synpunkter Vattendirektivet 

Med Vättern som betraktas som en källsjö, och som utgör dricksvattentäkt samt har mycket höga 

naturvärden, bör ”icke försämringskravet” gälla. Planförslaget bör genom utökad geografisk av-

gränsning omfatta hela Varamoviken och minimera ytterligare exploatering. 

Kommentar: Dagvattenhantering och risken för påverkan på Vättern genom utsläpp är mycket väl ut-

redd och åtgärder vidtas inom planområdet samt i befintlig dagvattendamm (öster om Folkets Park). Inom 

ramen för pågående planarbete minimeras utsläpp och negativ påverkan från den föreslagna etableringen. 

För områden norrut, Bromma/Kärsby/Djurkälla pågår arbete med detaljplaneprogram. Planläggningen 

där sker med motiv att ordna den rådande avloppssituationen som bedöms bristfällig. En framtida exploa-

tering där förutsätter kommunalt avlopp vilket kommer att medföra en minskad negativ påverkan på 

Vättern.  

Synpunkter Geografisk avgränsning utifrån ”influensområdet” och Grönstrukturanalys 

MKB:ns geografiska avgränsning bör omfatta hela Varamoviken och grundas på tillämpning av 

framtagen Grönstrukturanalys. Utsnitt ur strategin för södra delen, där planerna ligger, bedöms 

inte tillräcklig. Även de berörda riksintressena berör i de flesta fall hela Varamoviken. Bildhän-

visningar till Grönstrukturstrategin ingår i yttrandet. NSF anser att exploateringsprojekt i Vara-

moviken (Lalandia samt Bromma/Kärsby/Djurkälla) är oförenliga enligt grönstrukturanalysen 

och dess strategi, vattendirektivet oh aktuella riksintressen för området. Detta bör beaktas i plan-

förslagen. 

Kommentar: Avgränsning av MKB:n är beslutad i samråd med Länsstyrelsen.  

Grönstrukturanalysen och dess strategi är ett viktigt kunskapsunderlag och en sk. sektorsplan/strategi för 

ett att de intressen som ska beaktas vid planläggning inom den kommunala fysiska planeringen. Det är 

inte ovanligt att flera olika intressen konkurrerar om samma mark- eller vattenyta. Det innebär att inom 

detaljplaneringen måste dessa konkurrerande intressen vägas mot varandra. En sådan övergripande princi-

piell avvägning kan även göras inom ramen för översiktplan för att ge vägledning till efterföljande planering 

och lovgivning. Detta kommer att göras i samband med att Motalas nya översiktsplan tas fram. 

 

17. Motala biologiska förening, samlat yttrande över 5 detaljplaner: (yttrande nr 56) Före-

ningen har formulerat ett samlat yttrande där man anser att Varamon redan idag är ett ganska 

tätbebyggt med begränsade ytor naturmark. Därför bör naturmarken sparas och inte bebyggas 

som i förslaget. Föreningen anser även att gång- och cykelväg inte bör byggas genom området 

sydväst om folkets park (NVI-område 12) och inga fler stugor bör byggas i strandskogen norr 

om Folkets park (NVI-område 10). De områden som pekas ut i naturvärdesinventeringen som 

klass 1 och 2 bör undantas helt från ingrepp. Även område 8 i NVI, som getts naturklass 3, bör 

undantas från bebyggelse. 

Vid minigolfen, område 7 i naturvärdesinventeringen (NVI), finns möjlighet att skapa ytterligare 

biologisk mångfald genom att skapa våtmarker. 
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Områdets tallar och ekar är värdefulla och bör skyddas. Föreningen anser att de strandnära om-

rådena i Varamon ska vara tillgängliga för alla. 

  

Kommentar: Kommunen noterar föreningens synpunkter. Värdena i de nämnda naturområdena har 

enligt kommunens bedömning utretts och tillgodosetts i tillräcklig grad. Dagvattenhanteringen är utredd och 

lämpliga åtgärder regleras i de planhandlingar som tas fram för granskning. Kommunen gör fortsatt be-

dömningen att värdet av den planerade etableringen väger så pass tungt (enligt den argumentation som förs 

i planbeskrivningarna) att det motiverar den avvägning gentemot exploateringen som planbestämmelserna 

medger. Det kommer dock oundvikligen vara så att vissa träd måste tas ned. De träd, klusterbildningar 

och grönytor som bedöms som skyddsvärda omfattas av skyddsbestämmelser i plankartan. 

18. Intresseföreningen Varamons vänner har lämnat två yttranden till kommunen för det ak-

tuella området (yttrande nr 10 och nr 44). I yttrande nr 10 beskriver föreningens representant sin 

oro för kommande störningsmoment. Representanten uttrycker farhågor om att människor 

kommer att fara illa av minskad möjlighet till naturkontakt. Vidare befaras en råttinvasion ef-

tersom människor inte tar hand om sina sopor i tillräcklig grad. Det förs ett generellt resonemang 

om att den biologiska klockan hos fladdermöss, insekter och fåglar riskerar att störas till följd av 

verksamheten samt att ett trafikkaos är att vänta. Vidare frågas efter vilket lagrum som stödjer att 

den kommunala planeringen köper in konsulter i strandskyddsfrågan. Föreningens representant 

ber även att få upplysa om att juridik inte är en exakt vetenskap utan en tolkningsfråga som inte 

handlar om vem som har rätt utan vem som får rätt.   

Kommentar: Kommunen noterar att föreningen genom sin representant beskriver sin oro för de kom-

mande förändringarna. De sakfrågor som tas upp beaktas genom planprocessen och är föremål för utred-

ningar och noggranna avvägningar. De olika yttranden som inkommit under samrådet påverkar och för-

ändrar plandokumenten inför granskningen. Kommunen har även till sin uppgift att se till Motala som 

helhet och i ett långsiktigt perspektiv. I den helhetsbedömningen väger den föreslagna etableringen tyngre än 

den markanvändning som pågår i de aktuella planområdena. Planprocessen syftar till att minimera den 

påverkan av ett plangenomförande som kan upplevas negativt. 

Kommunen är genom sina olika tjänstemän medveten om strandskyddslagstiftningen och håller med om att 

utfallet av juridisk prövning inte alltid är förutsägbart. Det är dock viktigt att de bedömningar och beslut 

som tas i strandskyddsfrågan sker på ett rättssäkert sätt. Att pröva Lalandias etablering genom detalj-

planeprocessen är ett stort projekt som inte kan genomföras med ordinarie personal inom kommunens sam-

hällsbyggnadsenhet. Därmed behövs ett flertal olika konsulttjänster köpas in. Att kommunen köper in tid 

från en juridisk konsult är därmed inte mer märkligt än att kommunen köper annat konsultstöd för detta 

stora projekt. 

Föreningen har även formulerat synpunkter och frågor genom yttrande nr 44. I detta yttrande 

beskrivs att bygget av Aquadomen är ett högriskprojekt som är konjunkturkänsligt och utsatt för 

konkurrens från andra städer. Vidare framhålls att inte alla barnfamiljer och pensionärer har råd 

att besöka Lalandia och att det kan betraktas som diskriminering.  

Föreningen befarar att verksamheten kommer att hantera klor vilket anses otidsenligt och strida 

mot miljömål och strävan mot hållbar utveckling. 
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Föreningens anser att den markresurs som krävs för aquadomen kunde användas till bostäder 

eller camping. Trafiken riskerar att belasta närområdet med buller och avgaser. Ett parkeringshus 

riskerar att förfula området. Vidare framhålls att gröna lungor kommer att försvinna, fasadbelys-

ningen stör djurlivet och grova tallar kommer att avverkas. Ett allmänt stort slitage på natur och 

miljö kan väntas till följd av det stora antalet besökare som väntas. 

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

känsliga miljö. Långgolfens kulturhistoriska värde poängteras. Som avslutning ifrågasätter före-

ningen det planerade förfarandet där Lalandia och kommunen har en gemensam entré. Förfa-

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

Lalandia tillgodo.  

 Kommentar: Den pågående planprocessen baseras på den markanvisning som skrevs under i april 

2017 och som beslutades av Kommunfullmäktige. Markanvisningen garanterar att Lalandia ska få sin 

etablering prövad genom detaljplan. Denna prövning ska alltså göras med markanvisningen som grund. 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. 

Den planerade verksamheten hanterar inte klor utanför byggnaden. Det klorerade vattnet produceras på 

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

vande stund (aug 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, såsom tidigare nämndes, Lalandias etablering som ska prövas i planarbetet.   

Ytterligare utredning och förprojektering av trafik- och parkeringsinfrastrukturen har skett efter samrådet. 

Granskningsversionen av planen kommer att förtydliga detta. Det blir en stor förändring av planområdet. 

Träd kommer att behöva tas ner, men de träd och den vegetation som kommunen bedömer som skydds-

värda har försetts med skyddsbestämmelser i plankartan. Det befarade slitaget på miljö- och natur som be-

skrivs är till största del en fråga om skötsel och förvaltning av de allmänna ytorna. God tillgång på parke-

ring för badgäster och bättre sophantering är frågor som kommunen ändå måste hantera. Detta blir allt-

mer tydligt under de varma sommardagarna som i dagsläget resulterar i nedskräpning och parkeringskaos. 

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 kommer detta att förtydligas i skisser, 

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.  

Dagvattenutredningen uppdateras innan granskningen. De lågpunkter som identifierats studeras närmare. 

I plankartan markeras tydligare var dagvattendammar och infiltrationsytor kan finnas. Bestämmelser på 
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plankartan anger krav på exempelvis andel infiltrationsyta och bebyggelsegrad för att säkerställa att ytorna 

finns samt krav på rening och fördröjning av dagvattnet. 

19. Equmeniakyrkan Motala (yttrande nr 31) beskriver att församlingen genom sina represen-

tanter uppfattar det som om den föreslagna användningen inte motverkar deras önskemål som 

fastighetsägare av Fingersvampen 11, men att vissa fysiska begränsningar bör läggas till för att 

omgivningen inte ska upplevas som begränsande eller instängande med anledning av planförsla-

get. Synpunkterna behandlar de två parkeringsytorna som angränsar till församlingens fastighet 

med avseende på parkeringsdäck och skyddszoner för grönska. Församlingen framhåller behovet 

av hänsyn för de 19 nyligen anlagda ställplatser för husbilar (vilka snart kommer att utökas med 

ytterligare 9) som ska få permanent uttag för el och vatten och som de anlagt längs den södra 

fastighetsgränsen. Församlingen har även synpunkter på att parkeringsdäck hellre placeras längs 

med Badvägen (istället för Badstrandsvägen) i syfte att minska risken för skugga och instängande 

effekt för ställplatserna. De önskar att deras gäster ska få uppleva ett fritt landskap där utsikten 

inte begränsas av parkeringsdäcket. 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 övervägas men det är upp till församlingen att tillse att en sådan skydds-

zon även finns på församlingens fastighet.  

Samrådsversionen av planen medger parkeringsdäck i högst två våningar på ytan med beteckning P1, norr 

om Badstrandsvägen. Till granskningen kommer lokaliseringen att preciseras och begränsas och höjden an-

passas så att den översta våningen blir ett öppet parkeringsdäck. Därmed kan byggnaden vara lägre. Till 

granskningen kommer även att prövas att p-däck får finnas på ytan med beteckningenP2, väster om Bad-

strandsvägen. Även i detta läge kommer höjden och ytan att begränsas. 

 

Under respektive tema behandlas synpunkter från privatpersoner. Nummer på yttrande 

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

granskningshandlingar på kommunens hemsida. 

20. TEMA Hälsa och säkerhet 

Belastning på reningsverk 

Yttrandena påtalar risken för ökad belastning på Motalas reningsverk till följd av anläggningens 

omfattning och verksamhetens behov av vattenrening. Etableringen befaras medföra ökad be-

lastning på befintligt avloppssystem och en ökad kemikalieanvändning, som skulle belasta re-

ningsverket. Olämpligt att slösa kommunens resurser inom VA och reningsverk på detta sätt. 

Ökad användning av klorerade vattenbad anses motverka en hållbar utveckling.  

Yttranden: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 45, 84, 85. 

Kommentar: Kommunens Tekniska förvaltning som ansvarar för vattenförsörjning, avlopp, trafik, 

sophantering m.m. är delaktiga i planarbetet såväl som i ett eventuellt plangenomförande. Beräkningar och 

konsekvensbedömningar görs fortlöpande. När det blir aktuellt tas etableringen med som en utvecklingspa-
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ramenter för deras arbete. Lalandias vattenland kommer inte att hantera klor utan transporterar och lag-

rar industrisalt för att sedan inne i anläggningen tillverka klor genom elektrolys. Vilket kloreringssystem 

som kommer att gälla för kommunens simhall är ännu inte bestämt. 

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: 25, 26, 29, 36, 43, 44, 45, 57, 84, 85. 

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

terande beräkningar utförs för partiklar PM10 och PM2,5 med SIMAIR-programmet, vilket är mer de-

taljerat än i utredningens samrådsversion. De parametrar som nämns i yttrandena beräknas fortsatt 

hamna under de gränsvärden som anges i gällande lagstiftning.  

 

Buller: trafik och verksamheter 

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

bullerstörningar i området. I vissa yttranden pekas de platser ut, som skribenterna särskilt befarar 

kommer att utsättas för ökat trafikbuller: 

- Yttrande 6 menar att det finns uppgifter o buller/avgaser kopplade till parkeringsdäck, 

där trafik under tak ger mer buller/avgaser.  

- Yttrande 37 frågar sig vad konsekvenserna blir av ökade bullernivåer på skolgården? 

- Yttrande 49 påtalar att situationen kring riksvägen är besvärande för boende redan idag 

och befarar att situationen förvärras genom att störningen för boende kommer att ske 

från två håll.   

- Yttrande 55 anser att bullerplank bör sättas upp vid Mariebergsgatan. 

I fyra yttranden (nr 25, 26, nr 55 och nr 6) påtalas även risken för buller från själva anläggningen, 

t ex fläkttrummor, pumpar, aggregat mm. 

Yttranden: 1, 2, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 55, 57, 

84, 85. 

Kommentar: Trafikbuller är en av de aspekter som utreds och analyseras inom ramen för planarbetet. 

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

nas/förskolornas utemiljöer och för att säkerställa trafiksäkra miljöer. Parkering i högst 2 våningar med-

ges i samrådsförslaget på området norr om Badstrandsvägen. Detta kommer att nyanseras ytterligare i 

granskningsförslaget. I granskningsförslaget kommer p-däck även att medges på den angivna parkeringsy-

tan väster om Badvägen. P-däcken kommer att utformas för att minimera flera typer av störningar. Trafi-

ken på riksväg 50 utgör underlag i bullerutredningarna. De befintliga trafikmiljöer som redan idag skap-

ar störande buller kan behöva åtgärdas även om inte den planerade etableringen kommer till stånd. Ex-

empel på detta är Månvägen.  
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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 

Yttrandena handlar om farhågor att den ökade trafiken som anläggningen innebär, kommer att 

innebära minskad trafiksäkerhet och i vissa fall påtalas risk för försämringar i specifika områden. 

- Yttrande 49 önskar att ett övergångsställe ordnas på Badvägen.  

- Yttrande 55 frågar vilka åtgärder som görs för att skapa en trafiksäker miljö vid skolorna 

samt cykelvägen vid Delfinvägen. 

- Yttrande 61 påtalar problem med köbildning i vänstersväng på Vintergatan.  

Yttranden: 1, 11, 12, 49, 55, 61, 67 

Kommentar: Detaljplanen och dess arbetsprocess kommer att säkerställa trafiksäkerhet i grova drag, 

medan detaljutformning av trafikmiljöer sker vid projektering. Mariebergsgatans trafikmiljöer i närhet till 

skolor, förskolor, vårdcentral mm ägnas särskild omsorg genom kompletterande utredningar. Se även ytt-

randen ovan, exempelvis kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.) 

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

högtrafik. Det har under samrådet kommit in konstruktiva förslag på hur detta kan göras. Kommunen 

planerar att även denna korsning kommer att byggas om innan Lalandia öppnar.  

 

Otrygghet och störningar 

Yttrandena uttrycker oro för att etableringen kommer att innebära att fler personer vistas vid 

Varamon på ett sätt som sprider otrygghet: gäng som hänger, fester som innebär störningar för 

boende och andra besökare. 

Yttranden: 28, 49, 66 

- Yttrande 28 befarar att Granvägen, som idag är en lugn gata, kommer att bli full 

med folk. 

- Yttrande 49 uttrycker oro för gäng på bilparkeringen bakom fastigheten på Mån-

vägen och önskar att den bäddas in i grönska. 

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 

om den planerade etableringen inte kommer till stånd.  

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-
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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. 

 

Nedskräpning 

Yttrandet uttrycker oro för att utbyggnad enligt förslaget kommer att medföra ökad nedskräp-

ning på Granvägen. 

Yttranden: 24, 28 

Kommentar: Granvägen mfl vägar i området kommer troligen att bli föremål för ökad gångtrafik. 

Nedskräpning är inte något som kan regleras i detaljplan utan beror på beteenden och praktiska förut-

sättningar för att hantera skräp.  

 

Störningar av ljus, ljud och luft 

Yttrandena anser att ljusskyltar på anläggningen kommer att medföra ljusföroreningar och störa 

människor i närheten. Det är viktigt att inte anläggningen förses med störande ljus, vilket borde 

regleras i plankartan.  

Yttranden: 25, 26, 55, 63, 84, 85. 

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. 

 

21. 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 49: risk för ökad biltrafik på Badvägen, vilket skulle ge störningar på egna fas-

tigheten på Månvägen. Trafikstockning redan idag på Badstrandsvägen. Bullermätningar 

efterfrågas. 

- Yttrande 55 frågar om det finns något i detaljplanen som säkerställer att ingen bilväg 

upprättas mellan Varamovägen och Delfinvägen 
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- Yttranden 58 påtalar att med ökad trafik krävs kraftigt förändrade tillfartsvägar 

- Yttrande 61 menar att McDonald´s är beroende av god tillgänglighet för in- och utfart. 

- Yttrande 62 anser att trafikutredningen och trafiklösningen är ofullständiga, att före-

slagna lösningar är orimliga och att planen därför inte kan godkännas. 

- Yttrande 65 menar att stängning av Varamovägen innebär att allmänhetens transportmöj-

ligheter begränsas.  

- Yttrande 66 vill se en bra trafikutredning. 

- Yttrande 68 menar att Varamovägen inte kan hantera trafikökningen utan att områdets 

karaktär påverkas. 

Yttranden: 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 43, 45, 49, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 84, 

85. 

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. Det har under samrådet kommit in konstruktiva förslag på hur detta kan 

göras. Kommunen planerar att även denna korsning kommer att byggas om innan Lalandia öppnar.  

Markområdet mellan Varamovägen och Delfinvägen (mellan kv Tryffeln och Tvättsvampen) ligger utanför 

det nu prövade planområdet och är idag ett naturområde med träd och växtlighet. I gällande plan är ytan 

reglerad som PARK och det finns inga planer på att dra en bilväg i detta område. En sådan åtgärd kan 

inte ske utan att detaljplanerna först ändras.  

Trafikutredningen uppdateras innan granskningen. En avstängning av Varamovägen för genomgående 

trafik regleras genom lokala trafikföreskrifter och skyltning. Detaljplanen reglerar inte detta men kommu-

nens arbete med trafiksituationen för Varamon som helhet bygger på tanken att detta sker.  

Trafikföring  

Yttrandena menar att kommunen tar figur 12 med en nypa salt och frågar sig hur trafikföringen 

ska hanteras, bl. a med avseende på tung trafik och bussar, som idag kan köra via Bispgatan och 

Badvägen. De kommer att öka och störa boende ytterligare i befintliga villaområden. 

- Yttrande 25 och 26 anser att övre delen på Badstrandsvägens norra sida bör vara park-

mark med planteringar, som ett fint välkomnande. Dessa yttranden anser även att parke-

ringshus inte kan tillåtas samt att parkering för badgäster ska bestå av grus. 

- Yttrande 43 menar att det är negativt med genomfartsförbud på Varamovägen 

- Yttrande 66 anser att det är bra att Varamovägen stängs av. 

- Yttrande 67 har inkommit med en omfattande genomgång och förslagsskiss som visar 

hur trafikapparaten vid Badstrandsvägen/Vintergatan kan utformas.  

Yttranden: 1, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 38, 39, 43, 66, 67 
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Kommentar: Se även svaren ovan gällande trafiksäkerhet, buller, störningar, avgaser mm inom tema 

Hälsa och säkerhet. En avstängning av Varamovägen för genomgående trafik regleras genom lokala tra-

fikföreskrifter och skyltning. Detaljplanen reglerar inte detta men kommunens arbete med trafiksituationen 

för Varamon som helhet bygger på tanken att detta sker.  

Kommunen tackar för utredningen och skisserna från yttrande 67. Det blir användbart i det fortsatta ar-

betet med den aktuella trafikapparaten och diskussionen med Trafikverket.  

 

Tung trafik 

Yttrandena uttrycker oro för ökad tung trafik i området till följd av den nya anläggningen. Ökad 

busstrafik/kollektivtrafik måste också beaktas.  

- Yttrande 49 påtalar särskilt risk för tung trafik på Badvägen.  

Yttranden: 1, 24, 49, 67 

Kommentar: En viss mängd tung trafik har beräknats som en följd av den planerade etableringen. 

Ökningen beräknas falla inom ramen för lagstiftningens gränsvärden för buller och utsläpp (se även svar 

ovan gällande luftkvalitet och buller) Under samrådet har ytterligare diskussioner förts med ÖstgötaTrafi-

ken (se yttrande och kommentar ovan) så att kollektivtrafikförsörjning till området kan bli möjlig. En 

förprojektering visar att cirkulationsplatserna Badstrandsvägen/Vintergatan samt Badvä-

gen/Badstrandsvägen behöver byggas om. Även Badvägen kommer att behöva förändras för att möjliggöra 

kollektivtrafik. Innan granskning kommer även förslaget att angöra med kollektivtrafik vid Delfinvägen 

på den planerade huvudanläggningens södra sida att redovisas. Detta kan komma att utgöra ett alternativ 

till kollektivtrafik på Badvägen. 

 

Minskad parkering  

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

gränsas eller minskas inom området, så att dessa får längre till parkeringarna, när parkeringsytor 

tas i anspråk för nya verksamheter. 

- Yttrande 66 anser att det bör införas parkeringsförbud på alla tvärgator från Varamovä-

gen för att undvika spontan parkering. 

Yttranden: 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 38, 39, 41, 42, 66 

Kommentar: se även svar ovan under rubriken Otrygghet och Störningar (tema Hälsa och säkerhet)  

Parkeringssituationen sommartid vid Varamon som helhet behöver ses över även om den planerade etable-

ringen 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 

polis 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 samti-

digt som stort parkeringsbehov varma sommardagar. Detta arbete fortgår parallellt med planarbetet. 
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Parkeringsplatser, nya 

Yttrandena är negativa till att etablera en stor parkeringsplats i området, särskilt på befintlig na-

turmark respektive vid Rödbäcken.  

Yttrande 54 föreslår parkering utmed gatorna och samlade parkeringshus för att undvika stora 

parkeringsytor som står tomma stora delar av året. 

Yttrande 6 ser hellre samlad parkering i parkeringshus utmed Badvägen. Åtminstone önskas att 

all infart till parkering sker österifrån, efter rondell Badvägen/Badstrandsvägen. Beaktas behov 

av laddning (elbil, elcykel mm) i anläggningarna? 

Yttranden: 6, 23, 51, 54, 85. 

Kommentar: Se även kommentar ovan (Minskad parkering). 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. 

I granskningsversionen av planen föreslås parkeringsdäck i maximalt två plan även på del av parkerings-

yta P1 väster om Badvägen.  

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. 

 

22. Tema VATTENSKYDD 

Natura 2000-område 

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

nomförande. 

Yttrande: 23, 64. 

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

innan granskning, men bedömningen om påverkan på Natura 2000- området kvarstår. Länsstyrelsen ut-

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

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

Dagvattenhantering och VA-frågor 

Yttrandena ställer frågor kring hur dagvattenhanteringen ska säkras, om det finns utrymme för, 

tillräcklig rening och fördröjning. Det finns oro för negativa konsekvenser av ökad andel hård-

gjord mark för parkeringar och byggnader som kommer till vid etablering enligt planförslaget. 

- Yttrande 6 undrar vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa kapaciteten för avlopp i an-

slutning till Varamovägen 

Yttranden: 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 36, 38, 39, 43.  
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Kommentar: Se även kommentar till Länsstyrelsen rubrik Miljökvalitetsnormer för vatten. Dagvat-

tenutredningen kommer att uppdateras. De lågpunkter som identifierats har studerats närmare. I en illust-

rationsplan redovisas var dagvattendammar, rörmagasin och infiltrationsytor 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 parkeringsytorna.  

 

Karshults kapacitet som avloppsreningsverk är av intresse för Motalas utveckling i stort. Frågan blir före-

mål för kommande utredning som hanteras av Tekniska förvaltningen.  

 

23. Tema EKONOMI 

Kommunal ekonomi 

Yttrandena menar att kommunen säljer markan 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.  

- Yttrande 64 och 69 menar att exploatören gör en bra affär och kan sälja markan vidare 

efter två år.  

- Yttrande 68 saknar en tillräcklig konsekvensanalys av påverkan på arbetstillfällen, nä-

ringsliv etc. 

- Yttrande 69 frågar varför marken avses styckas i sex fastigheter? 

Yttranden: 10, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 40, 64, 68, 69 

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.  

Det är tillåtet med sex fastigheter av följande anledning; kommunala simhallen ska vara en, huvudanlägg-

ningen ska vara en, det kan bli två fastigheter för lägenheterna samt de två parkeringsytorna kan styckas 

av som egna fastigheter. 

 

Sjunkande fastighetsvärden 

Yttrandena uttrycker oro för att värdet på befintliga fastigheter sjunker i samband med exploate-

ringen, på grund av att upplevda värden som lugn och utsikt anses påverkas negativt. De flesta 

yttrandena kommer från personer som bor i närområdet och som oroas av att deras egna fastig-

heter kommer att förlora i värde. 

Yttranden: 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 38, 39, 66 
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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.  

Samhällets kostnader för sjukvård och polis 

Yttrande 29 menar att det behövs satsning på centralt belägna bostäder för hela samhället, för att 

kunna locka till sig den arbetskraft Motala saknar och även erbjuda boende för anställda på La-

landia. 

Kommentar: Kommunen arbetar ständigt och med hög prioritet för att nya bostäder ska tillkomma. 

Kostnaden för samhällets olika tjänster regleras inte i detaljplanen. Det är naturligt att behovet att sam-

hällstjänster av den typ som nämns ökar vid en stor etablering som den föreslagna. Kostnaden för detta på-

verkas 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: 37, 43, 59, 65, 66 

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 kommu-

nen. Syftet är snarare samordningsvinster. Hur kostnader för drift, underhåll mm regleras mellan kommu-

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

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 

samnyttja ytor för kommunens och exploatörens anläggningar.  

- Yttrande 29 undrar hur exploatörens ekonomi ser ut, är de högt belånade och kommer 

de att fullfölja sina åtaganden? 

- Yttrande 31 menar att exploatören inte har någon stark ekonomi och att det finns risk 

för konkurrens från större badanläggningar i Göteborg och i Köpenhamn.  

- Yttrande 63 frågar vad som händer med den kommunala simhallen om projektet som 

helhet inte blir av 

Yttranden: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 48, 54, 63, 66, 67, 68 

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. Om La-

landia inte genomförs kommer kommunen att behöva se över projektet utifrån nya förutsättningar. 
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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. 

- Yttrande 65 menar att lokala entreprenörer borde vara delaktiga i projektet istället. 

- Yttrande 67 menar att det borde ges utrymme för fler privata näringsställen i Varamon, t 

ex utrymme för fler strandserveringar med fler aktörer som driver. 

Yttranden: 40, 65, 67 

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.   

 

24. Tema NATURMILJÖ 

Strandskydd 

Yttrandena är negativa till att upphäva strandskyddet enligt förslaget i detaljplanen 

Yttranden: 10, 23, 37, 40, 51, 57, 59, 64, 66, 68 

- Yttrande 37 påtalar även skada på riksintressen 

Kommentar: Strandskyddsfrågan är relevant för planområden 2, 3, 4 och 5 och är föremål för noggrann 

utredning och bedömning. (se även svar ovan till Naturskyddsföreningen och intresseföreningen Varamons 

vänner). Strandskyddslagstiftningen är en förbudslag som kräver anförande av särskilda skäl för att ett upp-

hävande 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 strandskyddets båda syften på de aktuella platserna och att det fortsatt finns god tillgång på 

strandszoner för både Motalas medborgare och för besökare.  

Allemansrätt 

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. 

- Yttrande 37 anser att tillgängligheten till Folkets park inte kommer att öka, utan att par-

ken kommer att privatiseras. 

- Yttrande 59 anser att det rörliga friluftslivet försämras. 

Yttranden: 37, 57, 59, 65, 66 
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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 får 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 37 anser att MKB:n även bör ta upp fågel, fladdermus, djurliv- och insektsin-

venteringar. Det är viktigt att naturområden har kontakt med varandra. I yttrandet Ökade 

föroreningar, risk för översvämning. Källflöden till Vättern får ej skadas. Var ska alla toa-

letter placeras? 

- Yttrande 68 undrar hur klimatförändringarna kan påverka. 

Yttrande 4, 26, 37, 57, 59, 65, 68 

Kommentar: 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 exploatering som också motiveras av positiva effekter för Motala som helhet. Genom plan-

processens gång och genom noggranna utredningar har den värdefulla naturen identifierats (se mer om detta 

i Naturvärdesinventeringen som uppdaterats efter samrådet). 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. prick-

mark 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 kommer att tydliggöras 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 efter samrådet. Inom ramen för planarbetet avvägs sedan de identifierade naturvärdena mot den be-

dömda nyttan av exploateringen. Kommunen bedömer att den exploatering som prövas väger tyngre och att 

de naturvärden som bedömts som fortsatt viktiga har fått tillbörligt skydd i plankartan.  

Fladdermusinventering pågår under sommar och höst. Den kommer inte att bli färdig till granskningen, 

men till antagandet. Beroende på inventeringens resultat kan det bli aktuellt med kompensationsåtgärder. 

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 tas bort och därmed minskar risken för att de når grundvattnet 

eller Vättern.  
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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. Här framförs även synpunkter på att fasadbelysning på 

aquadomen kan få negativa konsekvenser för djurlivet.  

Yttranden: 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 49, 59 

Kommentar: Se även svaren ovan gällande Skada på naturmiljön och Åkermark.  Den befintliga dag-

vattenreservoaren (öster om planområde 2 Folkets Park) blir fortsatt en del av dagvattensystemet och 

kommer att finnas kvar. Dagvattnet kommer att hanteras och regleras med bestämmelser på plankartan 

som anger krav på infiltration, begränsad exploateringsgrad samt krav på fördröjning och rening av dag-

vatten. Begränsad andel hårdgjord yta kommer också att anges 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 bygglovsskedet.  

 

Naturvärden 

Yttrandena påtalar risken för stort slitage och störning och negativ påverkan på naturvärden med 

ökat besökstryck. Etableringen anses innebära splittring av området, som är negativt ut naturvär-

dessynpunkt.  

- Yttrande 54 anser att det behövs genomgång med naturvårdsexperter.  

Yttranden: 37, 43, 44, 54, 59, 65 

Kommentar: Kommunens egna naturvårdsexperter har inventerat samtliga planområden utifrån svensk 

standard för naturinventeringar och lämnat en rapport, Naturvärdesinventering i Varamo-området. 

Denna har uppdaterats efter samrådet. Inom ramen för planarbetet avvägs sedan de identifierade natur-

värdena mot den bedömda nyttan av exploateringen. Kommunen bedömer att den exploatering som prövas 

väger tyngre och att de naturvärden som bedömts som fortsatt viktiga har fått tillbörligt skydd i plankar-

tan. Fladdermusinventering pågår under sommar och höst. Den kommer inte att bli färdig till granskning-

en, men möjligen till antagandet. Beroende på inventeringens resultat kan det bli aktuellt med kompensat-

ionsåtgärder. 

 

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: 10, 36, 37, 44, 45, 54, 57, 58, 59, 64, 65, 68 

Kommentar: Se kommentar ovan, Naturvärden. 
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Påverkan på djurliv 

Yttrandena uttrycker oro för att faunan i området skall påverkas negativt. 

Yttranden; 10, 26, 37, 44, 54, 57, 59, 63,  

Kommentar: Se kommentar ovan, Naturvärden. 

 

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.  

- Yttrande 37 menar att träden har en viktig funktion för att motverka global uppvärm-

ning. 

- Yttrande 55 frågar om det finns något som binder kommunen till at bibehålla träd och 

natur utanför framtida fastighetsgräns för badanläggningen? 

- Yttranden 68 befarar att träd kommer att ”okynnesfällas” 

Yttranden: 36, 37, 55, 65, 68 

Kommentar: Se kommentar ovan, Naturvärden. 

 

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. Även tveksamheter till att ersättningsträd 

motsvarar den kvalitet som de befintliga träden representerar. Önskar preciseringar av var och 

hur ersättningsträd planteras.  

- Yttrande 55 anser att fler träd bör planteras för att skydda Mariebergsgatan mot den 

kommande exploateringen. 

Yttranden: 37, 41, 43, 44, 55, 58, 68 

Kommentar: Texten om kompensationsåtgärder i samband med marklov för fällning av träd kommer 

att förtydligas i planbeskrivningen. Att kvarvarande träd skyddas vid byggnation säkerställs genom explo-

ateringsavtal där oavsiktlig eller avsiktlig skada på träden leder till viten.  

Påverkan på MKN eller miljömål 

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

kvalitetsnormer eller miljömål.  

- Yttrande 43 anser att förslaget inte är i fas med miljömålen 

Yttranden: 43 
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Kommentar: Etableringens påverkan på MKN och miljömål bedöms och analyseras i MKB:n. 

MKB:n uppdateras innan granskning. Bedömningen kvarstår att den förslagna etableringen inte medför 

att gällande normer överskrids. Etableringen bedöms inte heller strida mot de nationella miljömålen.  

 

25. 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: 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 57, 63, 68, 69, 84, 85. 

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 

kommer att regleras.  

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. Inför granskningen prövas möjligheten till p-däck även på parkeringsytan markerad P1 väster 

om Badvägen. Detta förhållande förtydligas inför granskningen.   

Markresurs 

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

eller nyttjas för annat ändamål. 

Yttrande 63 förordar bostäder och äldreboende på platsen. 

Yttrande 64 föreslår en varsam utveckling med camping, småskalig service och serveringar t ex. 

Yttranden: 17, 29, 30, 63 

Kommentar: I gällande översiktsplan ÖP06 och gällande detaljplan har platsen inte ansetts vara in-

tressant för bostäder eller äldreboenden. Kommunen strävar efter en utveckling av Varamon. Det markan-

visningsavtal som kommunen skrev under i april 2017anger att det är Lalandias förslag till etablering 

som ska prövas genom en detaljplaneläggning.   

 

26. Tema ESTETIK OCH BYGGNADER 
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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. 

- Yttrande 8 önskar att byggnaderna uppförs i 3 våningar med 11 m totalhöjd. Maxyta fö-

reslås till 2300 kvadratmeter. 

- Yttrande 58 önskar max 10 m totalhöjd i område betecknat R. I övrigt i linje med höj-

derna i befintlig bebyggelse. 

- Yttrande 41 frågar om fler boende i närområdet kan få möjlighet att bygga högre i och 

med detta? 

- Yttrande 55: Utforma badanläggningen på ett tilltalande sätt, inspiration kan hämtas från 

Lundbybadet i Mjölby. 

Yttranden: 8, 29, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 58, 63, 66, 67, 68, 69, 84, 85. 

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 

kommer att regleras.  

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.  

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

av marken. Inför granskningen prövas möjligheten till p-däck även på parkeringsytan markerad P1 väster 

om Badvägen. Detta förhållande förtydligas inför granskningen.   

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. 

- Yttrande 55 anser att respektavstånd saknas till befintlig bebyggelse från de nya byggna-

derna – hur stora blir avstånden? 

- Yttrande 58 anser att minst 75 m bör säkras mellan befintlig och ny bebyggelse. 
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- Yttrande 84 anser att den kommunala simhallen bör ligga mer centralt för bättre tillgäng-

lighet. 

Yttranden: 8, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 36, 38, 39, 54, 55, 58, 84. 

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 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 anvisade 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. 

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. 

 

 

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? 

- Yttrande 29 anser att föreslagen placering av vattenlandet är fel, att anläggningen borde 

ligga intill järnvägen eller på landsbygden förslagsvis vid Godegård eller Fågelsta. Det 

skulle gynna glesbygden och minska utsläpp och buller. 

- Yttrande 58 föreslår lokalisering vid Luxor utmed rv 50. 

- Yttrande 59 anser att stugorna inte måste ligga vid vattnet, utan att kommunen bör redo-

visa alternativa placeringar. 

- Yttrande 69 föreslår att huvudbyggnaden förläggs på den av kommunen ägda markytan 

direkt väster om rv 50. Det skulle kunna ge plats åt semesterbostäder på Tvättsvampen. 
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Yttranden: 17, 24, 27, 29, 30, 55, 58, 59, 67, 69 

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 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 anvisade 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 tillräcklig 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: 36, 43, 69 

Kommentar: Samrådsversionen av planen medger parkeringsdäck i högst två våningar på ytan med be-

teckning P2, norr om Badstrandsvägen. Till granskningen kommer lokaliseringen att preciseras och be-

gränsas och höjden anpassas så att den översta våningen blir ett öppet parkeringsdäck. Därmed kan bygg-

naden vara lägre. Till granskningen kommer även att prövas att p-däck får finnas på ytan med beteck-

ningenP1 väster om Badstrandsvägen. Även i detta läge kommer höjden och ytan att begränsas.  

 

27. Tema KULTURMILJÖ och SOCIALA FRÅGOR 

Långgolfen och stengärdesgården 

Yttrandena anser att Långgolfen på kv Tvättsvampen bör bevaras. Även fornlämningar riskerar 

påverkas. 

- Yttrande 24 pekar ut befintlig stengärdsgård som skyddsvärd 

Yttranden: 23, 24, 25, 26, 37, 43, 44, 45, 57, 64, 69  
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Kommentar: Marken som inrymmer den sk. Långgolfen (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. Beslutet om att avsluta golfverksamheten togs alltså av 

dåvarande ägaren redan vid försäljningen 2017. Kommunen bedömer att nyttan av den föreslagna etable-

ringen väger tyngre än den nuvarande verksamheten.  

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. 

 

Sociala frågor 

Yttrandena frågar sig vilka som har råd att besöka den nya anläggningen, och anser att det är 

ojämlikt att många inte kommer att ha råd att besöka den. 

Yttranden: 44  

Kommentar: Rättviseaspekter är intressanta och relevanta för samhället i stort. Det är dock ingen 

planfråga i den bemärkelsen att den inte går att reglera utifrån planlagstiftningen.  

 

28. Tema ÖVERSIKTLIG PLANERING 

Yttranden som anser att förslaget avviker från översiktsplanens inriktning för platsen: ”att bevara 

områdets karaktär eftersträvas” samt från inriktningen i planprogrammet. 

Yttranden: 43, 69 

Kommentar: Kommunen har återkommande arbetat med dokument i form av idéprogram, handlings-

planer för genomförande av idéprogram och detaljplaneprogram10 som visar på ambitionen att utveckla 

Varamo-området. Den utveckling som hittills skett är resultat av detta långsiktiga arbete. Exempel är 

tillkomsten av Badstrandsvägen och Badvägen samt tankarna om kommersiella och turismorienterade 

verksamheter och parkeringsytor i detta område. Med detta som bakgrund har kommunen bedömt att före-

slagen etablering i enlighet med markanvisningen ska prövas genom detaljplan. Övergripande inriktningar 

för Varamons utveckling som anges i ÖP06 motverkas inte och de värden som identifieras kan skyddas i 

tillräcklig grad. Länsstyrelsen stödjer kommunen i denna bedömning.  

Kommunal fysisk detaljplanering är en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och mellan olika 

enskilda intressen. Det är under detaljplaneprocessen som de olika föreställningarna om värden vägs mot 

varandra. Kommunen bedömer att den föreslagna etableringen är så pass viktigt för Motala som helhet och 

att exploateringen på kv Tvättsvampen ska få ta plats och utgöra ett landmärke. Den verksamhet som 

ska inrymmas i byggnaden har också krav för sina funktioner vilket i hög grad måste beaktas i planlägg-

ningen. Planläggning är en förhandling med givande och tagande där alla inte kommer att bli helt nöjda. 

Att de byggnader som detaljplanen medger hamnar inom rimlighetens gränser säkerställs genom bestäm-

melser på plankartan som anger begränsningar i höjd, volym och exploateringsgrad. Sedan samrådet har 

                                                           
10

 Planprogram för Badstrandsvägen mm, Varamon, Motala kommun, godkänd i Kommunstyrelsen 2010-09-28 samt Detaljplaneprogram 

för turism- och fritidsverksamhet i Varamobaden, Motala kommun. Godkänd av Kommunstyrelsen 2010-10-19. 
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höjden för huvudanläggningen nyanserats ytterligare, Lägenhetshotellen/semesterbostäderna i områdets 

västra del har sänkts till fyra våningar (två huskroppar) resp. tre våningar (en huskropp). 

 

Tekniska frågor, geoteknik mm 

Yttrandena påtalar att marken i området är sank och därmed olämplig för byggnation. Att pål-

ning föreslås som grundläggningsmetod anses bekräfta att marken är olämplig att bebygga. 

Yttranden: 18, 19, 20, 21, 22, 36 

Kommentar: Den översiktliga geotekniska utredningen som legat till grund för samrådshandlingarna 

visar på de geotekniska förhållanden som måste beaktas i projektering och byggnation. I projekteringsfasen 

utförs ytterligare mer detaljerade undersökningar av grundläggningsförhållandena på platsen. En planbe-

stämmelse som anger maximal last kommer att anges på plankartan för de områden där det krävs. 

 

29. ÖVRIGA KOMMENTARER 

Yttrande 4 vill säkra att träden intill den egna fastigheten bevaras, så att påverkan minimeras.  

Kommentar: Det avsedda naturområdet och träden söder om Tvättsvampen ligger utanför planområdet 

och kommer inte att påverkas. 

Yttrande 9 föreslår att planeringen redan nu tar höjd för utveckling av vattenrelaterad verksam-

het, t ex brygga, gästhamn, båtuthyrning. Därtill krävs möjlighet till lokaler, egna byggnader eller 

möjlighet att hyra av Lalandia. Ta gärna med vattenområdet i planeringen redan nu. Till yttrandet 

bifogas idéskisser. 

Kommentar: Kommunen tackar för skisserna som kan bli intressanta för kommande utveckling av 

Varamon. De kommer dock inte att utgöra del av det pågående planarbetet.  

Yttrande 41 undrar vem som tar kostnaden för ytterligare utredningar? Ger undantagen för 

denna exploatering (ta ner träd, uppföra högre hus) lättnader även för övriga boende?  

Kommentar: Under planarbetet tar kommunen kostnaderna för de utredningar som krävs. Den värde-

ring som kommunen låtit göra för den aktuella marken inkluderar ett sk. förväntningsvärde11. Områden 

utanför nu föreslagen detaljplan omfattas av de bestämmelser och principer som gäller i respektive detalj-

plan. 

Yttrande 43 och 68 undrar om radon och när kompletteringar om geoteknik kommer. Hur säk-

ras radonsäkert utförande? Anser att projektet medför betydande miljöpåverkan. Undrar även 

när arkeologisk utredning blir klar.  

Kommentar: Geotekniska utredningar visar att området omfattas av mark med hög risk för radon. 

Den kunskapen förs vidare till exploatörerna genom planbeskrivningen, men ska inte finnas med på 

plankartan eftersom det är Boverkets byggregler som styr när det blir dags att bygga. 

                                                           
11

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

kostnader för planarbete och utredningar ingår i detta förväntningsvärde. 
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Den geotekniska utredningen har kompletterats och utgör underlag för de ställningstaganden som görs inför 

granskningen.  

”Betydande miljöpåverkan” är ett begrepp som definieras genom bedömning i miljöbedömningen och med 

stöd i Miljöbalken. Att det blir en påverkan på miljön betyder inte med automatik att det är en ”bety-

dande miljöpåverkan” i miljöbalkens mening.  

Arkeologisk slututgrävning av identifierad boplatslämning är beställd och startar under hösten 2018. Hur 

lång tid arbetet tar beror på fyndens omfattning. 

I stort sett hela Motala är högriskområde för radon. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  Geotekniska 

utredningen anger det och kunskapen förs vidare genom planhandlingarna. Olika tekniska krav som 

ställs på byggnader anges i Boverkets byggregler, BBR och ska därför av princip inte finnas som bestäm-

melse på plankartan.  

Yttrande 45 önskar att det istället byggs småskaliga bostäder (villor/radhus/ett fåtal cam-

pingstugor) och kommunalt badhus. Vore positivt med fler småskaliga näringsidkare istället för 

en stor.  

Kommentar: Varken ÖP 06 eller gällande detaljplan för Kv Tvättsvampen anger bostäder. I enlighet 

med det beslutade markanvisningsavtalet är det den föreslagna etableringen som ska prövas i detaljplanen. 

Yttrande 48: Anläggningen borde ha solpaneler för bättre miljö. Risk för olyckor kan ge ökade 

krav för badlandsanläggningar.  

Kommentar: Detaljplanen förhindrar inte solpaneler. Kommunen kan inte heller kräva det. Det är 

verksamheten själv som måste avgöra om solpaneler ska sättas upp eller inte.  

Verksamheternas risk för olyckor vid bad och lek är ingen planfråga utan hanteras inom ramen för drif-

ten. Lalandias badanläggning kommer inte att hantera klor utan transporterar och lagrar industrisalt. 

Kloret tillverkas sedan genom elektrolys i en sluten process på plats. Hur den kommunala simhallen 

kommer att arbeta med kloreringen är ännu inte bestämt. 

Yttrande 67: Yttrandet är en omfattande genomgång av synpunkter på projektet, framför allt 

trafikalt där det ingår skisser. Yttrandets huvudfrågor har sammanfattats i den tematiska sam-

manställningen men alla enskilda frågor är inte sammanfattade här, för dem hänvisas till yttrandet 

i dess helhet. Bland förslagen finns bl a att döpa om Delfinvägens förlängning till Delfinvägen.  

Kommentar: Kommunen tackar för skisserna som blir användbara i det fortsatta arbetet med den ak-

tuella trafikapparaten och diskussionen med Trafikverket. Kommunen noterar namnförslaget och för det 

vidare till namngivningsgruppen. 

Yttrande 5 frågar om sakägaravgränsningen i norra Varamon eftersom personen inte fått sakä-

garutskick.  

 Kommentar: Den aktuella gatan har inte bedömts tillhöra sakägarkretsen. Personen infor-

merades om sin rättighet att yttra sig som berörd av den föreslagna etableringen.  
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MILJÖBEDÖMNING 

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande delat Plan- och miljönämndens bedömning att detaljpla-

nen kan antas medföra betydande miljöpåverkan med avseende på landskapsbild. För det aktu-

ella området är det den så kallade huvudbyggnaden som planeras för att innehålla inomhus bad-

landskap, fritidsaktiviteter, restauranger mm samt en kommunal simhall som utgör denna bety-

dande miljöpåverkan enligt miljöbalkens mening. Som ett resultat av denna bedömning har 

kommunen inför granskningen kompletterat de 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 skyddsbestäm-

melser redan i samrådskedet och dessa bestämmelser kvarstår. 

Kommunen har inför granskningen även förtydligat argumentationen om att den föreslagna 

byggnaden är en väsentlig del av det koncept som prövas i sin helhet i fem separata detaljplaner. 

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.  

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 en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Miljöbedömningen fortgår parallellt med planarbetet och dess analyser och slutsatser påverkar 

planens innehåll och utformning så att negativa konsekvenser minimeras.  

En miljökonsekvensbedömning (MKB) är ett kunskapsunderlag och inte ett beslutsdokument. 

Dokumentet syftar till att kommunen ska kunna ta kunskapsbaserade beslut om den tänkta eta-

bleringens påverkan på miljön i relation till vad som rimligen kan antas hända om planförslaget 

inte genomförs, det sk. nollalternativet. I detta fall finns en gällande detaljplan som ska tänkas in i 

detta noll-alternativ. 

 

SAMMANFATTNING 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar på plankartan: 

 Planbestämmelser utformas och placeras på plankartan med tanke på kommande digitalisering.  

 Uppgifter om referenssystem, koordinatuppgifter och höjdangivelser tillförs.  

 En bestämmelse om fördröjning och rening av dagvatten från parkeringsytor tillförs.  

 En planbestämmelse om att dagvattensystemen ska kunna stängas av tillförs.  

 En planbestämmelse om att startbesked inte får ges innan föroreningen har åtgärdats tillförs.  

 En planbestämmelse anger att byggnader och grundläggning ska placeras och utföras med hänsyn till mar-

kens stabilitet och godtagbara marklaster. 
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 En planbestämmelse som reglerar (fristående) skyltning vid huvudanläggningen tillförs. 

 Planbestämmelse om höjdsättning av huvudanläggningens olika delar tillförs.  

 Planbestämmelse att minst 10 % av parkeringsytorna ska vara tillgänglig för infiltration tillförs  

 Planbestämmelse om att andel genomsläpplig yta ska vara minst 40 % av fastighetsarean tillförs plankar-

tan för området mot Varamovägen (område 1B). 

 Ökat utrymme för gatumark till cirkulationsplatsen Badstrandsvägen/Badvägen tillförs.  

 Utrymme för en fullbredds gång- och cykelväg (3.0 m) från cirkulationsplatsen Badstrandsvä-

gen/Badvägen längs med Badstrandsvägens södra sida till huvudentrén säkerställas på plankartan.  

 Utrymme för en tillkommande gång- och cykelväg från Delfinvägen förbi och nära intill anläggningens 

östra sida tillförs.  

 Transformatorstation enligt Vattenfalls föreslagna mått tillförs plankartan. 

 Lämpliga fastighetsindelningar ses över. 

 De områden som omfattar semesterbostäder får en planbestämmelse som förbjuder inhägnad. 

 Lägenhetshotellen sänks till max 4 vån (2 huskroppar) med bestämmelse på plankartan 

 Lägenhetshotell sänks till max 3 vån (1 huskropp) med bestämmelse på plankartan 

 P-däck även på parkeringsytan väster om Badvägen tillförs. 

 Begränsningar i höjd och utbredning av dessa p-däck tillförs. 

 För område 1B tillförs bestämmelse om endast källarlösa hus. 

 

Genomfört samråd föranleder följande kompletteringar i planbeskrivningen: 

 Marklovplikten kopplas till krav på kompensationsåtgärder och sanktioner vid olovlig fällning.  

 Kompensationsåtgärderna förtydligas i planbeskrivningen. Förslag på text finns  

 De områden på plankartan som omfattar markanvändning O, tillfällig vistelse, kommer att hanteras som 

KM. 

 Hur Räddningstjänstens tillgänglighet har beaktats förtydligas.  

 Ytor för dagvattendammar, rörmagasin och infiltrationsytor redovisas på illustrationskarta i PB 

 Att arkeologisk slututgrävning för angiven punkt kommer att ske förtydligas.  

 En utökad geoteknisk analys har utförts och den ger de kompletterande data som efterfrågas tillförs.  

 Avfallsenhetens förslag till text under rubriken "avfall", tillförs.  

 Nätenhetens förslag till text under rubriken Teknisk försörjning gällande "Vatten och spillvatten" samt 

"Dagvatten" tillförs.   

 Text angående cirkulationsplats Badstrandsvägen/Vintergatan tillförs.  

 Text baserad på förprojektering av infarten för personal- och varutransporter till Lalandia, passage från 

gång- och cykelväg till fastigheten Orion 1 samt svängrörelser på Delfinvägen mot Tvättsvampen samt Ag-

neshögs verksamhetsområde tillförs.  

 Kartan från den nya naturvärdesinventeringen (NVI) förs in.  

 Texten om marklovplikt för trädfällning ses över   

 Text om miljökvalitetsmål (utförda miljöutredningar) förtydligas.  

 Text om betydande miljöpåverkan vs annan miljöpåverkan förtydligas  

 Text om Kulturvärden förtydligas  

 Konceptförhållandet mellan huvudanläggning och semesterbostäder förtydligas.  

 Text om högriskområde radon förtydligas  
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I övrigt justeras och kompletteras plan- och genomförandebeskrivningarna i enlighet med denna 

samrådsredogörelse och med övriga synpunkter framkomna under och efter samrådet om 

detaljplaneförslaget. 

 

 

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

 

Om kravet på att begränsa exploateringen enligt förslag inte tillgodoses: 

Motala Biologiska förening (yttrande 56) 

 

Om kravet på begränsningar i höjd och exploateringsgrad inte tillgodoses: 

Yttranden: 8, 29, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 58, 63, 66, 67, 68, 69 

 

Om kravet på att Aquadomens markbehov istället ska användas för bostäder inte tillgo-

doses: 

Intresseföreningen Varamons Vänner (yttrande 44) 

Yttrande 45. 

 

 

Lena Petersson Forsberg 

Planchef 

Samhällsbyggnadsenheten 

Motala kommun 

 


