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Inledning 

Detaljplanernas bakgrund 

Lalandia A/S och Motala kommun har undertecknat ett markanvisningsavtal som 

arbetats fram som ett led i en process mot en etablering av det danska semester-

konceptet i Sverige och Motala. Därmed får bolaget ensamrätt att förvärva 

området från kommunen samt möjlighet att få sitt koncept prövat i detaljplan. För 

att möjliggöra en etablering krävs att fem detaljplaner upprättas.  

Detaljplanernas syften 

Det gemensamma syftet för de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering 

av Lalandia inklusive cirka 500 semesterbostäder i Varamobaden, Motala. För de 

olika planförslagen redovisas respektive syfte nedan.  

Område 1 – Del av kv. Tvättsvampen 1 m.fl. Varamon 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en större besöksanläggning 

(semestercenter med sport- och nöjesaktiviteter samt simhallen) och byggnader 

för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder etc.)  

Område 2 – Folkets Park 1 m.fl. Varamon 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av semesterbostäder med 

tillhörande serviceanläggningar samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom 

området.  

Område 3 – Fjällskivlingen 1, Varamon 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.  

Område 4 – Del av kv. Toppmurklan, Varamon 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.  

Område 5 – Kv. Badgästen m.fl., Varamon 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.  
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Markägoförhållanden 

Marken ägs av Motala kommun och avses säljas till Lalandia A/S. Lalandia A/S 

avser bilda bostadrättsföreningar för respektive område och de enskilda 

semesterbostäderna planeras att säljas som bostadsrätter för tillfällig vistelse.  

Läget och areal 

Planområdena ligger i västra delen av Motala stad i södra Varamobaden, med en 

areal på totalt 282 500 kvadratmeter mark fördelat på fem områden enligt 

följande: 

Område 1 – Del av kv. Tvättsvampen 1 m.fl. Varamon:  cirka 130 000 m2. 

Område 2 – Folkets Park 1 m.fl. Varamon: cirka 120 000 m2. 

Område 3 – Fjällskivlingen 1, Varamon:  cirka 7 500 m2. 

Område 4 – Del av kv. Toppmurklan, Varamon: cirka 8 300 m2. 

Område 5 – Kv. Badgästen m.fl., Varamon: cirka 11 700 m2. 

 
Figur 1 Översiktskarta som visar etableringens läge i Motala kommun.   
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Miljökonsekvensbeskrivningens bakgrund och syfte 

Denna handling är en miljökonsekvensbeskrivning tillhörande miljöbedömningen 

av fem detaljplaner för Lalandia, i Varamon, Motala kommun. 

Enligt miljöbalken (1998:808, förkortad MB) 6 kap. och plan- och bygglagen 

(2010:900, förkortad PBL) 4 kap. 33 § ska en miljöbedömning upprättas för de 

planer och program vars genomförande innebär påtagliga miljökonsekvenser. 

Genomförandet av en miljöbedömning innebär flera steg, varav ett första steg är 

att identifiera och avgränsa relevanta aspekter som sedan tas upp i miljö-

konsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ingår i detaljplanens 

handlingar och kommer precis som denna bli föremål för samråd med allmän-

heten och berörda myndigheter. Samråd och granskning av MKB:n samordnas 

med samråd och granskning av själva planförslaget. Enligt 6 kap. 1 § MB är syftet 

med miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar 

utveckling främjas. 

Motala kommun har bedömt att ett genomförande av nu aktuella detaljplane-

förslag kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningar för 

respektive planområde gjordes 2017-09-26 av Motala kommun. 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning 

Avgränsning sett till miljöaspekter 

Enligt 6 kap. 11 § MB ska både konsekvenser, eventuella åtgärder samt rimliga 

alternativ till förslag på detaljplanen med hänsyn till dess syfte och geografiska 

räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas.  

Syftet med detta är att identifiera betydande positiv eller negativ miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 

djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, 

bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.   

En avgränsning beträffande MKB:s innehåll, omfattning och detaljeringsgrad har 

enligt 6 kap. 12 § MB genomförts för nu aktuellt detaljplaneförslag. MKB:n har 

begränsats utifrån platsens förutsättningar, planens syfte och de miljö- och 

riskfrågor som har identifierats till att omfatta följande frågor: 
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• Naturmiljö 

• Kulturmiljö 

• Rekreation och friluftsliv 

• Landskapsbild 

• Vattenmiljö 

• Hälsa och säkerhet 

• Sociala konsekvenser 

• Miljökvalitetsmål 

• Miljökvalitetsnormer 

Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter 

bedöms vara mest intressanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den 

planerade exploateringen. Även kumulativa effekter redovisas i den mån de kan 

förutses i nuläget.  

För varje sakområde görs följande bedömning i den samlade bedömningen: 

• Graden av miljökonsekvens 

• Konsekvensens geografiska omfattning 

Graden av konsekvens och konsekvensens geografiska omfattning markeras med 

färg enligt följande skala där exempelvis grönt betyder små konsekvenser eller 

mindre/lokal betydelse.  

Grad av konsekvens  

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
Positiva  

konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Tidsmässig avgränsning 

Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplaner sker parallellt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanerna kan därför behöva 

kompletteras/justeras vartefter det fortsatta planarbetet fortskrider. Detalj-

planerna kommer efter det att den antagits och vunnit laga kraft att gälla så länge 

den anses vara aktuell och till dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för 

samma geografiska område.  

Detaljeringsgrad vid bedömning 

Huruvida miljökonsekvenserna vid ett genomförande av detaljplanen är påtagliga 

är till viss del en tolkningsfråga, eftersom olika genomföranden är tänkbara inom 

detaljplanens ramar. I detta fall har bedömningen utgått från att Lalandia etablerar 

sig inom området med de förändringar som är kända och troliga. 

Geografisk avgränsning 

Ett genomförande av detaljplaneförslaget medför konsekvenser inte endast inom 

avgränsningen av detaljplanens yta utan även utanför. Konsekvenserna utanför 

planområdet är i detta fall påverkan på vatten- och luftmiljön, trafik, natur- och 

kulturmiljön, rekreation, landskapsbild samt buller.  

Redovisning av alternativ 

För att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå beskrivs ett huvud-

alternativ som är de konsekvenser som kan förväntas vid ett genomförande av 

detaljplaneförslaget. Ett nollalternativ beskrivs endast kortfattat. Bedömning av 

konsekvenser för det så kallade nollalternativet speglar den troliga utvecklingen 

om detaljplanen inte antas.  
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Planförslagen – Etablering av Lalandia  

Det koncept som Lalandia A/S avser etablera innefattar semestercenter med 

semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter. 

Inom området önskas möjlighet att uppföra cirka 500 semesterbostäder. 

Merparten av dessa är tänkta att uppföras på de fyra områden som ligger närmast 

Vättern medan vattenlandet placeras närmare riksväg 50. Här planeras även för en 

ny kommunal simhall i anslutning till Lalandias vattenland. Totalt beräknas cirka 

700 000 besökare per år besöka anläggningarna. 

Nedan redovisas förslagen för de fem detaljplanerna, som tillsammans utgör 

etableringen för Lalandia. 

De fem detaljplaneområdena är belägna i området mellan Varamobaden och 

riksväg 50 väster om Motala.se. 

 

Figur 2  Föreslagna detaljplaneområden för etableringen av Lalandia i 

Varamobaden, Motala.  
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Område 1 – Del av kv. Tvättsvampen 1 m.fl. Varamon 

Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning är naturmark, minigolfbana samt allmän parkering. 

 

Figur 3 Vy från Badstrandsvägen mot sydväst. 

Planförslag 

Enligt förslaget ska området planläggas för att möjliggöra för aktivitetsanläggning 

med badland samt en kommunal simhall. Rutschkanor planeras i tunnlar på 

byggnadens utsida. Aktivitetscentret inrymmer restauranger, butiker och 

sportaktiviteter. Faciliteterna föreslås förläggas inom kvarteret Tvättsvampens 

mitt och bestå av tre sammanhängande byggnadskroppar. Inom området planeras 

för parkeringsplatser som föreslås lokaliseras norr om Badstrandsvägen. 

Personalparkering, samt lastning och lossning föreslås ske med angöring från 

Delfinvägen. Öster om Varamovägen (idag minigolfbana) föreslås även 

hotellverksamhet.  

Inom ett område i västra planområdet bedöms ett flertal träd som skyddsvärda. 

Därmed föreslås prickmark där byggnader inte får uppföras. Inom nämnda 

område föreslås även marklovplikt för trädfällning i syfte att trygga trädbeståndet 

närmast Varamovägen. Marklovplikt gäller inom det utpekade området för tallar 

med en diameter större än 25 cm (78,5 cm i omkrets) mätt 130 cm från marken 

och för ekar med en diameter större än 40 cm (125,6 cm i omkrets mätt 130 cm 

från marken). 
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Figur 4 Plankarta område 1. 
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Figur 5 Illustration område 1. 

 

 

 
Figur 6 Snitt område 1. 
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Område 2 – Folkets Park 1 m.fl. Varamon 

Befintlig markanvändning 

Folkets Park-området, består av byggnader, varav den största är före detta Folkets 

Park-byggnaden med tillhörande parkområde. I anslutning till Folkets Park ligger 

Motalabadet som tidigare haft en utomhusbassäng samt Wetternbyn, som är en 

semesterby med 20 stugor. I sydost finns en parkering med 320 platser. Söder om 

parkeringen finns parkmark i form av en gräsyta. I nordväst finns en åker, som 

idag används för vallodling och passage på stigar genom området. Inom området 

finns även naturmark. 

 

Figur 7 Entrén till före detta Folket Park. 

Planförslag 

Planförslaget möjliggör cirka 340 semesterbostäder, fördelade på cirka 230 

småhus och cirka 110 lägenheter i flerbostadshus samt restaurang. Användningen 

blir O – Tillfällig vistelse. Inom planområdet planeras för parkering på gräsytan 

söder om befintlig parkering.  

Området planeras bli tillgängligt för allmänheten på gångstråk genom området. 

Befintlig naturkaraktär längs med stranden och i södra delen av planområdet 

föreslås behållas. Marklov krävs vid fällning av tallar med en diameter på 25 cm 

och ekar med en diameter på 40 cm. Några utpekade träd på kvartersmark får inte 

fällas Totalhöjden för byggnader blir 16 respektive 7,5 och 7,0 meter. 
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Figur 8 Plankarta område 2. 
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Figur 9 Illustration område 2 

 

 

 

 

Figur 10 Snitt B-B område 2. 

 

 
 

 

Figur 11 Snitt D-D område 2. 
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Område 3 – Fjällskivlingen 1, Varamon 

Befintlig markanvändning 

Idag finns 12 campingstugor i den östra delen av området. Stugorna ägs av 

kommunen och utarrenderas. I den västra delen finns ett bostadshus från 1920-

talet. Inom området finns gles tallskog med storvuxna träd. 

 

Figur 10 Befintliga campingstugor. 

 

Figur 11 Enbostadshus från 1920-talet. 
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Planförslag 

Inom området planeras för cirka 16 semesterhus som enfamiljshus. Hänsyn 

planeras att tas till siktlinjer med hänsyn till befintliga bostäder öster om 

planområdet. Cirka 25 parkeringsplatser planeras inom planområdet för 

fastighetens behov. Området planeras bli bilfritt med endast en räddningsväg. 

Användningen är O – Tillfällig vistelse. Största tillåtna byggnadsarea är 1 700 m2 och 

största totalhöjd åtta meter. 

Marklov krävs vid fällning av tallar med en diameter på 25 cm och ekar med en 

diameter på 40 cm. Några utpekade träd på kvartersmark får inte fällas 

 

Figur 12 Plankarta område 3. 
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Figur 13 Illustration område 3 

 

 

 
Figur 14 Snitt genom område 3 
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Område 4 – Del av kv. Toppmurklan, Varamon 

Befintlig markanvändning 

Inom området finns cirka 130 parkeringsplatser för besökande till Varamon. Intill 

parkeringen och mellan parkeringsytorna finns skogsmark och solitärträd, varav 

många är värdefulla stora tallar. Genom området finns en allmän gång- och 

cykelväg. 

 

Figur 15 Parkering i kvarteret Toppmurklan. 

 

Planförslag 

Inom området planeras för 19 semesterhus. Husen föreslås placeras fritt med 

hänsyn till värdefulla träd men utan hänsyn till siktlinjer för befintligt hus öster om 

planområdet. Befintligt hus öster om planområdet används som föreningslokal.  

Inom området planeras även för parkeringsplatser för planområdets behov.  

Användningen är O – Tillfällig vistelse. Största tillåtna byggnadsarea är 1 750 m2 och 

största totalhöjd åtta meter. Marklov krävs vid fällning av tallar med en diameter 

på 25 cm och ekar med en diameter på 40 cm. Några utpekade träd på 

kvartersmark får inte fällas 



2018-09-19 
 
 
 

   17 

 

 

Figur 16 Plankarta område 4. 
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Figur 17 Illustration område 4.  

 

 

 

Figur 18 Snitt område 4. 
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Område 5 – Kv. Badgästen m. fl., Varamon 

Befintlig markanvändning 

Inom området finns skog och cirka 40 parkeringsplatser för besökande till 

Varamon.  

 

Figur 19 Parkeringsytor och natur i kvarteret Badgästen. Utblick mot Vättern. 

 

Planförslag 

Inom området planeras för cirka 25 semesterhus. Illustrationsförslaget tar inte 

hänsyn till siktlinjer för befintliga bostäder öster om planområdet eftersom de är 

skymda av vegetationen i nuläget. Inom området planeras även ca 40 

parkeringsplatser för planområdets behov. Användningen är O – Tillfällig vistelse. 

Största tillåtna byggnadsarea är 2 200 m2 och största totalhöjd åtta meter. Marklov 

krävs vid fällning av tallar med en diameter på 25 cm och ekar med en diameter på 

40 cm. Några utpekade träd på kvartersmark får inte fällas 
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Figur 20 Plankarta område 5. 
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Figur 21 Illustration område 5. 

 

 

 
Figur 22 Snitt område 5. 
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Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inga nya detaljplaner upprättas som möjliggör en 

etablering av Lalandia och nuvarande förhållanden fortsätter att gälla. 

Markanvändning enligt gällande detaljplaner redovisas nedan under Gällande 

detaljplaner. I gällande detaljplaner är strandskyddet upphävt för de områden som 

omfattar de aktuella planområdena förutom för åkermarken väster om Folkets 

Park. 

Om ett genomförande av de föreslagna detaljplanerna uteblir sker troligtvis ingen 

etablering av Lalandia inom Motala kommun, vilket innebär att Motala kommun 

går miste om cirka 300 möjliga årsarbetstillfällen och ett betydande tillskott för 

besöksnäringen och turismen inom kommunen. Hur Varamoområdet kommer att 

utvecklas utan en etablering av Lalandia på platsen är svårt att sia om. Enligt 

översiktsplanen, planprogram och idéprogram för området finns möjligheter till 

utveckling av området med bland annat hotell, camping och verksamheter. I 

nollalternativet finns större möjligheter att behålla naturmark inom området och 

att utveckla det befintliga badet med service och parkeringsplatser i strandnära 

läge. 
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning 

Riksintressen och planer 

Detaljplanen redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen, planer, 

analyser och tidigare ställningstaganden som geografiskt sett berör planområdet. I 

efterföljande avsnitt redovisas endast de planeringsunderlag som bedömts som 

relevanta för konsekvensbedömningen. 

Riksintressen 

Turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken 

Samtliga planområden ligger inom området ”Vättern med öar och strand-

områden” som är ett utpekat område av riksintresse för turism och rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Riksintresseområdet är med hänsyn till de 

natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet av riksintresse. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 

det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte 

påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte 

hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påtagligt skada riksintresseområdets 

natur- och kulturvärden men den föreslagna exploateringen på naturmark inom 

strandskyddat område innebär en viss negativ påverkan på riksintresseområdet 

med hänsyn till det rörliga friluftslivet. Den föreslagna exploateringen ligger i 

anslutning till Motala stad och bedöms vara positiv för turism genom att en 

turistanläggning och övernattningsmöjligheter tillkommer inom området.  

Natura 2000, 4 kap miljöbalken 

Vättern är Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. Om en 

verksamhet påverkar ett Natura 2000-område på ett betydande sätt krävs tillstånd 

enligt 7 kap. 28 a§ MB. Enligt 7 kap. 28 b § MB får tillstånd enligt 7 kap. 28a § 

lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra 

pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den livsmiljö 

eller de livsmiljöer i området som avses att skydda eller medför att den art eller de 

arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan 

försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.  

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka Natura 2000-området 

Vättern på ett betydande sätt men exploatering på naturmark inom strandskyddat 

område är i någon mån negativt för Natura 2000-området med hänsyn till 



  
 2018-09-19 
 
 
 

 24 

påverkan på biologisk mångfald i anslutning till Natura 2000-området. Se även 

under Natur nedan. 

Naturvård enligt 3 kap miljöbalken 

Vättern är ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbalken. Se vidare under 

Naturmiljö nedan. 

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka riksintresset Vättern på ett 

betydande sätt men exploatering på naturmark inom strandskyddat område är i 

någon mån negativt för riksintresseområdet med hänsyn till påverkan på biologisk 

mångfald i anslutning till riksintresseområdet. Se även under Natur nedan. 

Yrkesfiske enligt 3 kap miljöbalken 

Vättern är ett riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap miljöbalken. 

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka riksintresset Vättern på ett 

betydande sätt. 

Kommunikationer enligt 3 kap miljöbalken 

Riksväg 50 öster om Varamon är riksintresse för kommunikationer. Även 

järnvägen till Motala är riksintresse. 

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka riksintressen för 

kommunikation på ett betydande sätt. Se även under Hälsa och Säkerhet, Trafik 

nedan. 

Totalförsvar enligt 3 kap miljöbalken 

Området omfattas av riksintresse gällande stoppområde höga objekt samt 

influensområde luftrum. Riksintresset gäller Malmens flottiljflygplats i Linköping 

och Karlsborgs flygplats. Inom stoppområde tillåts inga höga objekt. 

Bedömning 

Detaljplanen för kvarteret Tvättsvampen bedöms eventuellt påverka dessa 

riksintressen då bebyggelsen planeras bli högre än 20 meter. En av de föreslagna 

byggnaderna i kvarteret Tvättsvampen föreslås få en totalhöjd på +124 meter över 

nollplan (exklusive tekniska anordningar). Samråd bör ske med Försvarsmakten 

och Luftfartsverket. 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar enligt miljöbalkens 7 kapitel till att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
på land och i vatten.  
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När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet automatiskt och 
behöver därmed upphävas igen för att detaljplanen ska kunna genomföras.  

Det generella strandskyddet omfattar 100 meter på land och i vatten. Enligt beslut 
från Länsstyrelsen i Östergötlands län 2014-11-24, gäller strandskydd 100 meter 
inom området vid upphävande av gällande detaljplaner inom området. 

I Vättern finns ett utökat strandskydd på 300 meter och på land finns ett utökat 
strandskydd på 150 meter väster om befintliga detaljplaner inom området. Västra 
delen av område 2 berör det utökade strandskyddet för mark som inte tidigare är 
planlagd. Se figuren nedan. 

 
Figur 23 Utvidgat strandskydd.  

 

Planernas genomförande förutsätter ett upphävande av strandskyddet inom delar 

av planområdena eller att dispens från strandskyddet ges.   

En kommun får enligt plan- och bygglagen upphäva strandskyddet i en detaljplan 

om det finns särskilda skäl för det enligt miljöbalken 7 kap. 18 c-d §§.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 

från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 

dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 



  
 2018-09-19 
 
 
 

 26 

 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, eller 

 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med planen ska då väga 

tyngre än strandskyddsintresset. 

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en 

detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och 

byggnaderna säkerställa fri passage. Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, 

eller ge dispens från strandskyddet, för den del av det strandskyddade området 

som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de 

planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att 

strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Kravet 

på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin 

funktion måste ligga vid vattnet.  

Bedömning 

Planområdena (område 2, 3 4 och 5), ligger delvis inom strandskydd för Vättern.  

Strandskyddet föreslås upphävs i förslaget till detaljplan. De berörda delarna av 

planen där strandskyddet föreslås upphävas, påverkar följande naturområden: 

 

Område 2 – Folkets Park Kanten av natur längs med stranden, värdefullt 
framtidsområde för ek. 

Natur väster om Folkets Park, skogsridå. 

Natur i nordväst. 

Område 3: - Fjällskivlingen Natur i västra delen, tallar. 

Område 4: - Toppmurklan Smal remsa av natur i västra delen, tallar. 

Område 5: - Badgästen Natur i form av blandskog, tallar. 

 

Delar av de föreslagna planområdena är redan ianspråktagna vilket motiverar ett 

upphävande av/dispens från strandskyddet inom dessa delar.  

Det skäl som kan anses tillämpliga för upphävande av strandskyddet inom 

planområdena är punkten 1 enligt miljöbalken 7 kap. 18 c §: 

1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. 
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Gräsmarken/åkern inom område 2 är tillgänglig för allmänheten och genom-

korsas av stigar som syns på ortofoto/Googlemaps. Två stråk med allmän plats-

mark planeras genom denna åker/gräsmark. 

För vissa delar inom område 2 – Folkets Park, bedöms tillgängligheten till 

stranden öka då området i nuläget delvis är inhägnat. Allmänhetens tillgång till 

parkytor inom Folkets Park försvinner. 

För områden som inte är ianspråktagna görs bedömningen att det kan vara svårt 

att finna motiv för upphävande/dispens enligt 7 kap 18 c §, då semester-

bostäderna bedöms vara ett enskilt intresse som inte nödvändigtvis måste ligga 

inom strandskyddat område.  

Ett genomförande av detaljplanen hindrar inte fri passage utmed Vättern.  

Motala kommun och länsstyrelsen har bedömt att exploateringen kan betraktas 

som ett område som med ett särskilt skäl enligt punkt 6. behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett annat mycket angeläget intresse, eftersom semesterbostäderna har en stark 

koppling till etableringen av Lalandia inom området. Kommunen bedömer att 

upphävandet av strandskyddet är nödvändigt för att etableringen ska kunna 

genomföras. Kommunen och länsstyrelsen anser att intresset av att genomföra 

detaljplanen väger tyngre än strandskyddsintresset med hänsyn till de positiva 

effekterna av Lalandias exploatering. Se vidare i planbeskrivningen om 

strandskydd. 

Översiktsplan  

Gällande översiktsplan är ÖP 06 Motala möter framtiden, antagen 2006. Arbetet med 

at ta fram en ny översiktsplan för Motala kommun pågår. 

I gällande översiktsplanen anges att Varamobaden är en kvalité för Motala. Den 

föreslagna inriktningen är att bevara områdets karaktär samtidigt som satsningar 

bör göras för att stärka Varamon som attraktivt besöksmål. 

All bebyggelse måste anpassas till Varamons öppna karaktär av naturmark och till 

den viktiga funktion som området har som rekreationsområde och besöksmål. 

Det innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls nere och stora tomter är 

att föredra. 

Vad säger ÖP om aktuella detaljplanelagda områden 

För kvarteret Tvättsvampen (område 1), anges att förutsättningarna för att 

påbörja en utbyggnad av campinganläggning ska utredas. 

Vildmarksvägen (område 5) och Månvägen/Varamovägen (område 4) ska utredas 

med inriktningen att markanvändningen i första hand skall bidra till Varamons 

attraktivitet som besöksmål och rekreationsområde. 
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För Folkets Park-området (område 2) och för kvarteret Fjällskivlingen (område 3), 

förslås ingen förändring. 

Vad säger ÖP om aktuella områden som saknar detaljplan 

För åkermarken på Marieberg (område 2), anges att ett mindre område i direkt 

anslutning till befintlig villabebyggelse bör kunna planläggas för bostäder. 

Bedömning 

Förslaget till detaljplaner bedöms vara förenlig med översiktsplanenens 

intentioner och den förslagna exploateringen bedöms stärka Varamon som 

attraktivt besöksmål. Den föreslagna bebyggelsen kommer dock påverka områdets 

karaktär genom huvudanläggningens stora volym och det stora antalet 

tillkommande bostäder samt parkeringsplatser. Den öppna karaktären förslås 

behållas för områdena med semesterbostäder. För kvarteret Tvättsvampen avviker 

planförslaget från gällande ÖP.  

För åkermarken på Marieberg avviker planförslaget då det bedöms vara mer 

omfattande än vad översiktsplanen anger. 

Detaljplaneprogram för turism och fritidsverksamhet i Varamobaden 2010 

I programmet föreslås att område 3 - Fjällskivlingen används för verksamheter 

samt parkering för rörelsehindrade i södra delen.  

För kvarteret Toppmurklan föreslås användningen verksamheter, parkering och 

naturmark där hänsyn tas till skyddsvärda träd.  

För kvarteret Badgästen föreslås verksamheter, parkering och naturmark.  

Bedömning 

Förslaget till detaljplaner för kvarteren Fjällskivlingen, Toppmurklan och 

Badgästen skiljer sig från planprogrammet eftersom de föreslås planläggas för 

semesterbostäder istället för verksamheter, natur-parkering och natur. 

Semesterbostäderna har dock en stark koppling till den planerade verksamheten i 

kvarteret Tvättsvampen. 
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Planprogram för Badstrandsvägen mm Varamon 2010 

Enligt programmet föreslås camping/hotell, bostäder och verksamheter för västra 

delen av kvarteret Tvättsvampen. 

Bedömning 

Det aktuella planförslaget för kvarteret Tvättsvampen stämmer till viss del 

överens med planprogrammet genom att en verksamhet och hotell föreslås. 

Idéprogram 2009 

Ett idéprogram finns för Varamobaden från 2009. Mariebergsområdet föreslås 

kompletteras med småbåtshamn, sjöräddningsramp och flytbrygga. 

Mariebergsvägen utpekas som viktigaste infarten till Mariebergsuddens frilufts-

område och småbåtshamn med parkering och fördelningspunkt för trafik vid 

Folkets Park. En förbättrad kontakt mellan Folkets Park och Vättern föreslås 

samt att ett stråk i nordsydlig riktning anläggs mellan Råssnäs och Varamon. 

Badstrandsvägen föreslås som huvudinfart till Varamon med en entréplats med 

parkering i anslutning till Varamovägen. Badstrandsvägen förslås ändras så den 

mynnar i Granvägen som leder ut mot Vättern. Kvarteret Tvättsvampen anges 

som möjlig plats för handelsetablering eller hotell. Grönområden inom området 

föreslås behållas. Infrastrukturen föreslås utvecklas så att rundkörning blir möjlig 

med många ”nära” parkeringsplatser och angöringsmöjligheter. Kvarteren Fjäll-

skivlingen, Toppmurklan och Badgästen ingår i ett område där nya mindre 

handelsetableringar föreslås integreras på ett småskaligt sätt mellan stranden och 

Varamovägen. 

Bedömning 

Förslagen till detaljplan bedöms till viss del förenliga med idéprogrammets 

intentioner. 

Gällande detaljplaner 

Utöver de gällande detaljplaner som redovisas nedan gäller ÄDP 30, Ändring av 

detaljplan avseende marklovplikt för trädfällning i Varamon antagen 2008. 

Samtliga områden som nu är aktuella för Lalandias exploatering har gällande 

detaljplaner förutom området med åkermark och natur i västra delen av område 2. 

Område 1 – del av kv. Tvättsvampen 1 m.fl. Varamon 

För den västra delen av området gäller detaljplan 298, kv. Tvättsvampen m. fl., 

södra delen av södra Varamon antagen 1985. Den huvudsakliga användningen är 

campingplats, men även campingstugor, fritidsområde, park/plantering väg och 

parkering.  

I östra delen finns gällande detaljplan 299, Badstrandsvägen antagen 1985. 

Användningen är väg och park.  
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I sydost finns gällande detaljplan 261, Södra Varamon Motala antagen 1977. 

Användningen är park/plantering. 

För Badstrandsvägen finns detaljplan 628, del av Agneshög 3:1 Badstrandsvägen, 

Varamon antagen 2011. 

Område 2 – Folkets Park 1 m.fl. Varamon 

För delen som omfattar Folkets Park, finns en befintlig detaljplan 558, Kvarteret 

Folkets park och Gustavsvik mm, Marieberg antagen 2005. Användningen för 

aktuell del är kultur och hotell/vandrarhem, friluftsområde med bad, park samt 

parkering. Åkermarken i väster och större delen av naturmarken i sydväst är inte 

planlagd. 

Område 3 – Fjällskivlingen, Varamon 

Området omfattas av befintlig detaljplan 297, Kv. Fjällskivlingen m.fl. antagen 

1985. Användningen för aktuell del är fritidsområde i den västra delen och 

campingstugor i den östra delen. 

Område 4 – Toppmurklan, Varamon 

Området omfattas av befintlig detaljplan 297, Kv. Fjällskivlingen m.fl. antagen 

1985. Användningen för aktuell del är parkering och park/plantering samt allmänt 

ändamål. 

Område 5 – Kv. Badgästen, Varamon 

Området omfattas av befintlig detaljplan 273, Mellersta Varamon och riksväg 50 

antagen 1980. Användningen för aktuell del är parkering och park/plantering. 
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Tillstånd och anmälningsplikt enligt MB 

Vattenverksamhet 

Anläggande av bryggor kan vara tillstånds eller anmälningspliktigt enligt 
miljöbalken. Om bryggan anläggs på högst 3 000 m2 bottenyta, behöver inte 
tillstånd för vattenverksamhet sökas, utan en anmälan enligt 19 § i förordningen 
om vattenverksamhet (SFS 1998:1388) ska göras. 

Natura 2000 

Om en verksamhet påverkar ett Natura 2000-område på ett betydande sätt krävs 

tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ MB. Enligt 7 kap. 28 b § MB får tillstånd enligt 7 kap. 

28a § lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med 

andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den 

livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skydda eller medför att den 

art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett 

betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Se även 

under Riksintressen och Natur. 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Simhall/badanläggning är anmälningspliktigt enligt 38 § Förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även solarier och eventuell 

behandling med stickande och skärande redskap (exempelvis tatuering), ska 

anmälas enligt miljöbalken. 

 

 

 

 

  



  
 2018-09-19 
 
 
 

 32 

Naturmiljö 

Den värdefulla naturen inom Varamoområdet beskrivs i det kommunala 

naturvårdsprogrammet. De värdefulla områdena är Vättern, Mariebergsudden, 

natur vid Folket Park, allé vid Gustavsvik (Björkallé) samt grova träd. Dessutom 

finns länsstyrelsens inventering av ekområden. En grönstrukturanalys finns för 

kommunen, se Rekreation och friluftsliv nedan. Nedan redovisas den värdefulla 

naturen och bedömningar av planförslagens konsekvenser på den värdefulla 

naturen. 

Natura 2000-område enligt fågel- och habitatdirektivet 

Vättern är Natura 2000-område enligt fågel och habitatdirektivet. Natura 2000 

innebär att alla EU-länder ska vidta åtgärder för att naturtyper och arter i nät-

verket ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus. Det innebär att de ska finnas 

kvar långsiktigt.  

Målsättningen för naturtyperna är lika för hela Vättern. Samtliga mål innebär på 

något sätt ett kallt, klart, näringsfattigt och välbuffrat vatten. Vid den senaste 

undersökningen bedömdes bevarandestatusen för naturtyperna vara gynnsam men 

det saknas tillfredsställande underlag för att bedöma statusen och trenderna.  

För fåglar i artdirektivet och de typiska fågelarterna bedöms bevarandestatusen 

som gynnsam för samtliga arter utom två. Samtliga arter har stabil eller ökande 

trend utom silvertärna som uppvisar försämrad trend. 

För fiskar i artdirektivet och de typiska fiskarterna bedöms bevarandestatusen som 

gynnsam för samtliga arter utom två (röding och harr) som bedöms ha ej gynnsam 

status och vars trender dessutom bedöms vara osäkra. Samtliga övriga trender 

bedöms vara minst stabila. 

Bedömning 

Exploatering av strandområden och mänsklig tillförsel av humusämnen, partiklar, 

näringsämnen eller miljöfarliga ämnen anges som ett exempel på hot mot Vätterns 

status. För bevarandeåtgärder anges att generellt bör bevarandet huvudsakligen 

kunna ske genom grundskyddet i form av strandskydd, prövnings- och hänsyns-

regler. Bland specifika bevarandeåtgärderna nämns bland annat att naturliga 

omgivningar bör eftersträvas och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

bör tillämpas där så är möjligt vid all ny-/ombyggnation.  

Förslaget till exploatering innebär att ökade mängder föroreningar tillförs Vättern 

genom att nya områden hårdgörs vilket leder till en ökad dagvattenavrinning till 

Vättern. Föreslagen exploatering inom strandskyddat område och genom utsläpp 

av dagvatten bedöms som negativt för Natura 2000-området i någon mån. Rening 

av dagvattenutsläppet minimerar dock påverkan på vattenförekomsten. Se även 
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om Natura 2000 och strandskydd under Riksintressen och planer samt Tillståndsplikt 

och anmälningsplikt enligt MB ovan.  

Vättern - riksintresse för naturvård 3 kap miljöbalken. 

Vättern är en sjö som ligger i en förkastning. Sjön har förstklassig vattenkvalitet 

och intressant fauna, som utgör en utomordentligt värdefull och skyddsvärd 

naturmiljö. Vättern är välkänd för sitt klara och rena vatten samt vätternrödingen. 

Sjön utnyttjas både som dricksvattentäkt och som recipient för avloppsvatten. 

Vättern är ett mycket fint exempel på sjö anlagd i gravsänka. Sjöbäckenet har 

uppstått genom förkastningsrörelser i berggrunden för ungefär 280 miljoner år 

sedan. Bildningssättet har skapat en mycket djup sjö. Siktdjupet är ca 12 m. 

Vätterns fina vattenkvalitet tillsammans med det mycket kalla vattnet har skapat 

förutsättningar för en krävande fauna. I sjön finns minst 28 fiskarter. Mest känd är 

vätternrödingen. Öring, sik, siklöja och harr är andra laxfiskar, vilka liksom 

rödingen har stora krav på vattenmiljön. Abborre, gädda och lake trivs också i 

sjön. I faunan ingår ett antal s k glacialmarina relikter. Till dessa räknas röding, 

siklöja, nors och hornsimpa samt fem arter kräftdjur och en fiskparasit.  

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex 

föroreningsutsläpp.  

Bedömning 

Bedömningen är densamma som för Natura 2000-området Vättern, se ovan.  

Eklandskap och tallar 

Väster om planområdet för område 2 - Folkets Park finns Mariebergsudden. 

Udden utgör en nyckelbiotop och är utpekad som nationellt intresse i det 

kommunala naturvårdsprogrammet samt utgör ett särskilt prioriterat 

landskapsavsnitt för ek/ädellövskog som pekats ut av Länsstyrelsen i Öster-

götlands län. Åkermarken i den västra delen av område 2 ingår i detta 

landskapsavsnitt. Norra Mariebergsudden och ett område i sydvästra delen av 

område 2 utgör dessutom värdekärnor för ek enligt länsstyrelsens inventering. Se 

figur 25. 

Utöver det värdefulla eklandskapet och värdekärnorna, finns följande utpekade 

framtidsområden för ek inom eller i anslutning till de föreslagna planområdena.  

• Ekområdena ”Luxorrondellen-Jätten” och ”Furulid” berör område 1.  

• Ekområdet ”Marieberg” berör område 2.  

• Ekområdet ”Varamon” tangerar område fyra. 

En inventering av grova träd inom området är gjord under perioden 1997-2008. 

Bevarandsvärda tall- och ekmiljöer omfattas av utökad marklovplikt enligt Ändring 

av detaljplan avseende marklovplikt för trädfällning i Varamon. Träden som omfattas av 
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den utökade marklovplikten är inmätta och de stjärnmärkta träden är särskilt 

värdefulla. 

Motala kommun har även mätt in alla ekar och tallar i de föreslagna detaljplane-

områdena som ett underlag till detaljplanearbetet. Trädens omkrets, rödlistade 

arter och håligheter har noterats. En generell skyddsavståndsuträkning har gjorts 

för ekar och tallar genom att multiplicera stamdiametern med 12.1 Kommunen har 

även markerat områden där tallar står mer klustrat, områden med hög talltäthet. 

Dessa områden är särskilt värdefulla att bevara då man ska spara många tallar på 

en mindre yta. Särskilt värdefulla tallar som är gamla och grova och/eller har 

rödlistade arter knutna till sig och ofta är karaktäristiska för Varamon. Dessa träd 

är särskilt angeläget att spara. 

Varamoområdet har många tallar med ovanligt stor del grova träd med pansar-

bark. Det finns även rödlistade arter knutna till dessa tallmiljöer, exempelvis 

tallticka. Dock finns det stor brist på död ved i form av tallågor i Varamoområdet. 

Vätterns strand är ett större spridningsstråk för arter kopplade till tallar. Varamo-

området är en del i detta spridningsstråk. 

En rotkartering av tallar har gjorts som underlag till detaljplanearbetet, Rotkartering 

av tallar Varamon, Motala, Trädkonsult i Skåne AB, 2017-10-09. Rotkartering har 

utförts på sex tallar med lite olika ståndort. Syftet med karteringen var att under-

söka tallarnas rotutbredning för att sedan kunna ta hänsyn till detta vid placering 

av byggnader och andra anläggningar som kan påverka tallarnas rotsystem. 

Resultatet av rotkarteringen visar på att alla tallar har ett väl förgrenat, men ytligt 

rotsystem. Grovleken på rötterna avtar med avståndet från stammen och vid 4-5 

meter från stammen är de flesta rötter mindre än 4 cm i diameter. Trädkonsult i 

Skåne AB, rekommenderar att schaktning inte sker närmare än 10 meter från 

stammarna räknat, särskilt inte på vindsidan på grund av att det är oerhört viktigt 

att behålla de rötter som håller emot vinden. Rekommendationen ges med hänsyn 

till att tallarna i Varamon växer i sandjord till ren sand samt att de är höga och 

vindutsatta. 

                                                 
1 The British Standards Institution (2012) och Australia Committee Standards (2009) tar ut 
skyddsavstånd genom att mäta stamdiametern och multiplicera den med 12, trädskyddszon = 
stamdiameter (DBH) x 12. 
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Figur 24 Grov tall och ek 

Skogsområdet sydväst om Folkets Park används som skolskog för Mariebergs-

skolan som ligger söder om Folkets Park. 

Bedömning 

Planförslagen kan innebära att flera grova träd måste avverkas.  

I område 2 – Folkets Park föreslås en gångväg genom värdekärnan för ek i 

sydvästra delen av planområdet. Stor hänsyn till naturmiljön måste tas vid 

anläggandet av denna gångväg. Planförslaget för område 2 berör även kanten av 

framtidsområde för ek i norra delen av planområdet. Se även under Område 2 – 

Folkets Park nedan. Hänsyn till befintliga träd inom framtidsområdet för ek har 

tagits. Eken inom naturområdet i nordvästra hörnet av område 2 har undantagits 

från exploatering. Eken är en viktig länk mellan värdekärnorna vid Gustavsberg 

och Marieberg.  

Det är viktigt att större naturområden har kontakt med varandra genom att 

mindre områden eller solitära träd finns mellan de större områdena, för att 

spridning av arter ska kunna ske.  

För att värdena i ekskogen ska bestå, behöver skogen hävdas genom bete eller 

slåtter/röjning. Död ved bör läggas ut inom områdena till nytta för bland annat 

insekter som är beroende av död ved. Plantering av träd bör ske som 

kompensation för de träd som avverkas. Ekar, tallar och grova lövträd som 

avverkas bör läggas som död ved i Varamoområdet. 
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Figur 25 Karta som visar värdefull natur. Riksintresset för turism och rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken redovisas inte i figuren på grund av att 

området täcker hela kartbilden.  

Artskyddsförordningen (2007:845) 

Alla ekar som har rödlistade arter, håligheter eller misstänks ha håligheter är 

skyddade enligt artskyddsförordningen och får inte skadas.  

Bedömning 

Ihåliga träd inom området, särskilt ädellöv, har stor chans att hysa fridlysta arter 

och är därför skyddade enligt artskyddsförordningen. 

Generellt biotopskydd (miljöbalken 7 kap 11 §) 

Så kallat generellt biotopskydd utgörs av vissa små biotoper som är skyddade som 

biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i jord-

brukslandskapet och har minskat starkt till följd av effektiv markanvändning. De 

kvarvarande biotoperna utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i 

övrigt påverkat landskap. Följande biotoptyper är skyddade i hela landet: 

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 
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• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme 

Bedömning 

Inom planområdena finns följande biotoper som är skyddade: 

Område 1: stengärdesgård 

Område 2: björkallé, stenröse, pilallé samt en allé med lönn och alm.  

Fladdermöss 

De biotoper som finns i området i form av gamla ekar med håligheter och närhet 

till Vättern, gör att det kan finns sällsynta fladdermusarter inom området.  

Bedömning 

En fladdermusinventering rekommenderas inklusive en bedömning av vilken 

påverkan exploateringen kan få för fladdermöss i området. 

Parkslide – en invasiv art 

Parkslide växer på en eller flera platser inom område 2 – Folkets Park och inom 

område 3 – Fjällskivlingen. Parkslide, Fallopia japonica, är en främmande art i 

landet som kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. Dess rötter och 

underjordiska stammar växer snabbt och kan tränga igenom asfalt, dränering, 

betong och avlopp. Artens förekomst har också negativa effekter på biologisk 

mångfald. Parkslide tränger ut inhemska arter genom att täcka stora områden och 

påverkar såväl växter som djur i strandmiljöer. Arten har etablerat sig som ett 

aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Om man gör det tidigt 

när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara 

mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år. Det 

finns information från olika håll om hur parkslide bekämpas, Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län har exempelvis en bra broschyr.  

 



  
 2018-09-19 
 
 
 

 38 

 

Figur 26 Känd utbredning av parkslide. Ytterligare förekomster kan finnas.  

Naturvärdesinventering 

En naturvärdesinventering har gjorts inom föreslagna detaljplaneområden inom 

Varamoområdet, Naturvärdesinventering i Varamoområdet, Staffan Carlsson, Motala 

kommun, oktober 2017, januari 2018 och juni 2018. Naturvärdesinventeringen har 

utförts enligt bedömningsgrunder Svensk standard (ftSS199000:2014). Följande 

naturvärdesklasser har använts: 

Naturvärdesklass 1: högst naturvärde: störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt 

högt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett 

stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. 

Flera biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av 

en hotad Natura-2000 naturtyp blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och 

ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden 

som referens.  

Naturvärdesklass 2: högt naturvärde: stor betydelse för biologisk 

mångfald. 
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Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt 

biotopvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som 

livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket 

artrikare än omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finas på platsen. 

Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej hotad) blir biotopvärdet påtagligt. 

Naturvärdesklass 3: påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för 

biologisk mångfald. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med viss till påtagligt biotop-

värde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en 

kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka 

rödlistade arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotop-

kvaliteter ska finnas på platsen. 

Naturvärdesklass 4: visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst 

artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa 

enstaka naturvårdsarter och /eller enstaka biotopkvaliteter. 

I figuren nedan visas resultatet från naturvärdesinventeringen inom föreslagna 

detaljplaneområden inom Varamoområdet.  
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Figur 27 Resultat av naturvärdesinventering inom föreslagna detaljplaneområden 
inom Varamoområdet.  

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen påverkar samtliga naturvärdesobjekt utom område 

2, 9 och 14. Inom respektive planområde nedan redovisas resultat för respektive 

naturvärdesobjekt. 
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Natur inom område 1 – del av kv. Tvättsvampen 1 m.fl. Varamon 

Inom område 1 finns naturvärdesobjekt 5, 6, 7 och 8 som beskrivs nedan. 

Dessutom redovisas värdefull natur i figuren nedan. 

 
Figur 28 Värdefull natur inom område 1 – Tvättsvampen 1 m.fl. Se även figur 27. 
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Naturvärdesobjekt 5 – Parkmiljö vid minigolfbana 

Området består av en minigolfbana med tillhörande parkeringsyta på gräsmark. 

Området är torrt till friskt med känslan av gräs- och ljunghed. Marken är på-

fallande hårdpackad. Många grova och gamla tallar och björkar växer inom 

området. Trädskiktet består främst av tall och björk med inslag av ek, asp och 

rönn. Inom området är föryngringen dålig, större delen av tallarna är gamla och 

grova. Busk- och markskikt består mest av gräsytor med fibblor, blåbär och ljung. 

Området kantas mot sydost av ett mindre dike där klibbal, ek och asp växer in. 

Naturvärdesobjektet har vissa biotopvärden i form av grova träd samt död ved, 

som motiverar detta naturvärde.  

 

Figur 29 Tallar vid minigolfbanan i nordvästra delen av område 1. 
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Naturvärdesobjekt 6 – Lövsumpskog 

Området består av fuktiga sumpmarksområden runt ett dike som sträcker sig i 

nordväst till sydostlig riktning. Klibbal dominerar trädskiktet men det finns även 

måttligt med björk och asp. Mot öst växer en björkplantering. Busk och markskikt 

består av humleblomster, säv, hallon, nypon, gräsmossa, nävor, fräkenväxter, 

vågig sågmossa och träjon. Stubbhorn växer rikligt i hela området. Det finns 

rikligt med död ved, främst mindre grenar men även några större lågor.  

Naturvärdesobjektet har flertalet biotopkvaliteter som motiverar klassningen. Får 

dessa kvaliteter utvecklas i framtiden kan biotopvärdet öka ytterligare. 

 

Figur 30 Diket som går genom hela sumpskogen har relativt mycket död ved. Foto 
från naturvärdesinventeringen. 
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Naturvärdesobjekt 7 – Stråk med grova träd 

Ett stråk med äldre grova lövträd går längs med ett dike, kant i kant med mini-

golfbanan i nordväst. Trädskiktet består av klibbal, lönn, ek, skogsalm, rönn, 

fågelbär, hägg och fläder. Vissa av träden, speciellt klibbalarna, är gamla och 

grova. På en gammal lönn växer trädporella och kornskruvmossa. Lundartad 

skuggig miljö vilket ger ett artfattigt busk- och fältskikt. Måttligt med bohål finns i 

några av de grova träden. De biotopkvaliteter som förekommer och förekomst av 

signalarter i området motiverar klassningen. 

 

Figur 31 Gammal lönn med trädporella och kornskruvsmossa. Foto från 
naturvärdesinventeringen. 
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Naturvärdesobjekt 8 – Frisk blandlövskog 

Området består av en flerskiktad lövskog som ligger mellan en stengärdesgård och 

en gammal åker. Trädskiktet består av ek, björk, sälg, fågelbär, rönn, asp och apel. 

Många av ekarna är grövre och en gammal sälg är även ett hålträd. Buskskiktet 

består till stor del av hassel men även mycket sly av asp, ek, lönn och fågelbär. 

Nypon, hallon och hagtorn förekommer också frekvent. Markskiktet är artrikt och 

här finns bland annat violer, ärenpris, pyrola, skogsnäva, kransmossa, pösmossa, 

humleblomster, johannesört, vårfryle, smultron, gökärt samt bred- och smal-

bladigt gräs. Inom området finns det enstaka död ved, mest i form av mindre 

träddelar. Området är mycket viktigt som spridningsstråk för arter kopplade till 

ädellöv och främst ek i både nordsydlig och östvästlig riktning. 

Naturvärdesobjektet har flera biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk 

mångfald och tillsammans med ett visst artvärde för naturvärdesobjektet 

motiverar detta naturvärdesklassen. 

Delar av detta område är utpekat som framtidsområde för ek av länsstyrelsen, se 

figur 28 ovan. Detta område är en viktig spridningslänk i Motalas eklandskap. 

Stengärdesgården omfattas av biotopskydd.  

 

Figur 32 En stig löper utefter stengärdesgården. Foto från 
naturvärdesinventeringen. 
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Bedömning av påverkan på natur inom område 1 

Genomförandet av planen kommer att medföra en minskning av naturvärdena 

inom området. Däggdjur, insekter och andra småkryp kommer att påverkas 

negativt av att miljön i sig minskar eller försvinner.  

De naturvärden som påverkas är parkmiljön vid minigolfbanan, lövsumpskogen 

(naturvärdesobjekt 6), stråket med grova träd (naturvärdesobjekt 7) samt delar av 

den friska blandlövskogen (naturvärdesobjekt 8).  

Tas för många grova träd ner, så kommer det att få en negativ påverkan på 

spridning och rörelsemönster för de arter som är kopplade till träden.  

Framtidsområdet för ek inom område 1 är en värdefull spridningslänk för ekland-

skap både i östvästlig och nordsydlig riktning. Om skogen minskar med stor 

omfattning, skulle det vara negativt för spridning och rörelsemönster hos de arter 

som är kopplade till denna miljö. Om framtidsområdet för ek inom område 1 

avverkades så riskerar värdekärnor för ek isoleras på grund av ökad fragmentering.  

Planförslaget berör framtidsområdet för ek. Större delen av området får 

beteckningen Natur och de inmätta ekarna berörs inte. 

I gällande detaljplan nr 261 (Södra Varamon, Motala 1977), har framtidsområde 

för ek i figur 28 ovan, beteckningen park/plantering. Se även under Gällande 

detaljplaner ovan. 
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Område 2 – Folkets Park 1 m.fl. Varamon 

Inom område 1 finns naturvärdesobjekt 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.  

Dessutom redovisas värdefull natur i figuren nedan. 

 

Figur 33 Värdefull natur inom område 2 – Folkets Park 1 m.fl. Se även figur 27.   
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Naturvärdesobjekt 9 – Björkallé 

Området består av en björkallé som korsar Mariebergsgatan. Olika grovlekar men 

förhållandevis grova. Allén börjar söder om Folkets parks parkering och fortsätter 

sedan på andra sidan vägen upp till ekområdet i väst. Det generella biotopskyddet 

samt vissa biotopvärden i allén motiverar klassningen. 

 

Figur 34 Björkallén söder om parkeringen. Foto från naturvärdesinventeringen. 
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Naturvärdesobjekt 10 – Strandskog med småvatten 

Området sträcker sig runt stugbyn och fortsätter mot väst längs med Varamons 

strand. Det består mest av trädbevuxen sandmiljö och då främst av ek och tall, 

många av dem grova. Mot öst finns det även två dagvattendammar med till- och 

avrinning i små bäckar. Trädskiktet består främst av tall och ek men asp, sälg, 

björk, rönn och klibbal förekommer. Busk- och fältskikt består bland annat av 

hästhov, brännässla, kirskål, kaveldun, hallon, parkslide, örnbräken, bredbladigt 

gräs och sly av trädarterna i naturvärdesobjektet. Området är viktigt 

spridningsstråk för både arter kopplade till ekar och tallar. Flera naturvårdsarter 

förekommer vilket ger ett påtagligt artvärde och tillsammans med de olika former 

av värdeelement och värdestrukturer som finns i naturvärdesobjektet motiverar 

detta naturvärdesklassen. 

 

Figur 35 En av de större ekar som finns i naturvärdesobjektet. Foto från 
naturvärdesinventeringen. 
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Naturvärdesobjekt 11 – Pilallé 

Området består av en pilallé som ligger inne i Folkets park-området. Endast det 

generella biotopskyddet motiverar denna klassning. 

Naturvärdesobjekt 12 – Lundartad ekdunge 

Hela området är lundartat och innehar flertalet massiva ekar. Några av dessa är 

hålträd. Tillsammans med dessa växer det även större hasselbuketter. Buskskiktet 

är sparsamt och består mest av ekföryngring och hasselsly. Fältskiktet är av typ 

lundvegetation och sparsamt för årstiden. Det består av humleblomster och 

bredbladigt gräs men har som de flesta lundmiljöer säkerligen mer blommande 

växter på våren. Det finns signalarter och rödlistade arter i området, många 

kopplade till de grova ekarna men även flera marksvampar. Ett högt artvärde som 

genereras av stora förekomster av naturvårdsarter/rödlistade arter tillsammans 

med ett högt biotopvärde i form av massiva gamla ekar, en lång kontinuitet och 

en viktig biotop för eklandskapet motiverar naturvärdesklassen. 

Exempel på rödlistade arter som finns i området är fjällskivling (nära hotad), 

olivbrun spindling (nära hotad), ljus ängsfingersvamp (nära hotad), liten lundlav 

(nära hotad), orange rödrock samt ekguldblomfluga som var rödlistade som nära 

hotade fram till 2015. Området är utpekat av länsstyrelsen som en värdekärna för 

ädellöv, och ingår även i viktiga ädellövsnärverk och spridningslänkar. 

 

Figur 36 Naturvärdesobjekt 12. 
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Naturvärdesobjekt 13 – Lövbeklädd åkerkant 

Området ligger mellan en åker och ett gångstråk och består av en relativt öppen 

yta med kraftig igenväxning av kvävegynnade arter. Tistel, brännässla, kirskål och 

stinksyska är några av de arter som täcker hela fältskiktet. Buskskiktet utgörs 

främst av hallon och nypon. Trädskiktet är relativt glest och består av ek, asp, 

skogsalm, fågelbär och björk. Några av björkarna är grova och har bohål. Ekarna 

är relativt grova och har många spik/nållavar. Naturvärdesobjektet har ett visst 

biotopvärde kopplat till de grova träden vilket motiverar klassningen. 

 

Figur 37 Naturvärdesområde 13. Naturmark i västra delen av föreslaget 
planområde. 
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Naturvärdesobjekt 14 – lövallé med ihåliga träd 

Naturvärdesobjektet består av en lövallé som sträcker sig från ekområdet 

(naturvärdesobjekt 12) i sydöst till Kaprifolgatan i nordväst. Allén består av cirka 

40 träd där störst andel är alm följt av björk, lönn, ek och sälg. Grovleken varierar 

men många av almarna är gamla och grova med gott om bohål/håligheter. 

Savflöden förekommer rikligt och på många av träden återfinns många signalarter, 

speciellt gott om lönnlav. 

 

Figur 38 Naturvärdesobjekt 14, lövallé i bakgrunden. Naturvärdeobjekt 12 till 
höger i förgrunden. 

 

Naturvärdesobjekt 15 – Odlingsröse 

Odlingsröst är cirka 30 m2 stort och ligger intill naturvärdesobjekt 13. 

Odlingsröset omfattas av det generella biotopskyddet. 
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Bedömning av påverkan på natur inom område 2 

Genom naturvärdesobjekt 12, värdekärnan för ek i sydvästra delen av plan-

området, vid Gustavsberg, föreslås en gångväg anläggas. Hänsyn till naturmiljön 

måste tas när gångvägen anläggs.  

I kanten av naturvärdesobjekt 10, framtidsområdet för ek i norra delen av 

planområdet föreslås placering av semesterhus. Hänsyn har tagits till befintliga 

träd.  

Eken inom naturvärdesobjekt 13, naturområdet i nordvästra hörnet av område 2 

har undantagits från exploatering. Eken är en viktig länk mellan värdekärnorna vid 

Gustavsberg och Marieberg.  

Planförslaget berör även en pilallé (naturvårdsobjekt 11) och ett stenröse 

(naturvårdsobjekt 15). Allén och stenröset omfattas av generellt biotopskydd. 

Delar av planområdet omfattas av 100 meter strandskydd samt 150 meter utökat 

strandskydd. Delar av området är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Fri passage 

lämnas för allmänheten närmast strandlinjen. Se även under Strandskydd ovan. 

I gällande detaljplan nr 558 (Kvarteret Folkets park och Gustavsvik mm, 

Marieberg antagen 2005), är användningen för aktuell del kultur och 

hotell/vandrarhem, friluftsområde med bad, park samt parkering. Åkermarken i 

väster och större delen av naturmarken i sydväst är inte planlagd. 
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Gemensam figur för område 3 – Fjällskivlingen, område 4- -Toppmurklan 
och område 5 – Badgästen 

 

Figur 39 Värdefull natur inom område 3 – Fjällskivlingen, område 4 – 

Toppmurklan och område 5 – Badgästen. Se även figur 27. 
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Område 3 – Fjällskivlingen 

Naturvärdesobjektet sammanfaller med område 3 – Fjällskivlingen. Dessutom 

redovisas värdefull natur i figur 39 ovan. 

Naturvärdesobjekt 4 – Stugby 

Området består av en liten stugby som ligger inklämd bland många tallar. 

Trädskiktet består mest av stora och grova tallar samt björk, klibbal och rönn. 

Större delen av tallbeståndet är grovt. Busk- och fältskiktet är sparsamt och består 

mest av rönnsly. Annars är det en skött gräsyta med undantag för den sydöstra 

delen av området som har ett orört, vildvuxet markskikt. Död ved i form av 

talltorrakor med bohål. Signalarterna tallticka som växer på gamla tallar och 

grovticka, en marksvamp, finns i området. Naturvärdesobjektet har visst 

biotopvärde i de gamla grova tallarna och tillsammans med de signalarter som 

påträffats motiverar det ett påtagligt naturvärde. 

 

Figur 40 Naturvärdesobjekt 4. 
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Bedömning av påverkan på natur inom område 3 - Fjällskivlingen 

Inom planområdet finns flera värdefulla tallar med utökad marklovplikt, cirka 90 

tallar är inmätta av kommunen inom området. Planområdet sammanfaller med 

naturvärdesobjekt 4, se beskrivningen ovan.  

Genomförandet av planen kommer att medföra en påverkan på naturvärdes-

objektet genom att träd kommer att försvinna.   

För de delar av planområdet som exploateras, bör så många träd som möjligt 

sparas och värdefulla träd samt träd i utkanten prioriteras för att minimera 

påverkan på insekter och småkryps rörelsemönster mellan träd i området. 

Kompensationsåtgärder i form av nyplantering bör göras. Ekar, tallar och grova 

lövträd som avverkas bör läggas som död ved i Varamoområdet.  

Hela planomådet ligger inom strandskydd men fri passage finns mellan 

planområdet och stranden. Se även under Strandskydd ovan.  

I gällande detaljplan, nr 297 (Kv. Fjällskivlingen m.fl. antagen 1985), är 

användningen fritidsområde i den västra delen och campingstugor i den östra 

delen. 
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Område 4- -Toppmurklan  

Naturvärdesobjektet sammanfaller med område 4 – Toppmurklan. Dessutom 

redovisas värdefull natur i figur 39 ovan. 

Naturvärdesobjekt 3 – Tallblandskog i parkmiljö 

Området är torrt till friskt och ligger runt en grusparkering och även vissa delar 

har använts som parkering (gräsbevuxen). Trädskiktet består främst av tall med 

inslag av björk, ek, rönn och asp. Buskskiktet består främst av sly och föryngring 

av rönn, lönn, ek och asp. Även vissa förvildade häckväxter finns. Fältskiktet 

består mest av nävor, husmossa, liljekonvalj, kvastmossa, bredbladigt gräs samt 

ljung och blåbär. Enstaka död ved i form av torraka av tall. Den rödlistade 

signalarten tallticka som bara växer på mycket gamla tallar finns i området. Även 

blanksvart trämyra som förknippas med framför allt gamla träd finns i området. 

Naturvärdesobjektet har vissa biotopvärden i form av grova tallar och enstaka död 

ved. Inom området finns även rödlistade arter samt signal-/indikatorarter som 

indikerar områden med höga naturvärden. Detta motiverar ett påtagligt 

naturvärde. 

 

Figur 41 Naturvärdesobjekt 3. 
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Bedömning av påverkan på natur inom område 4 - Toppmurklan 

Inom planområdet finns flera värdefulla tallar med utökad marklovplikt, cirka 80 

tallar är inmätta av kommunen inom området. Planområdet sammanfaller med 

naturvärdesobjekt 3, se ovan. 

Genomförandet av planen kommer att medföra en minskning av naturvärde-

sobjektet genom att träd kommer att försvinna.   

För de delar av planområdet som exploateras, bör så många träd som möjligt 

sparas och värdefulla träd samt träd i utkanten bör prioriteras för att minimera 

påverkan på insekters och småkryps rörelsemönster mellan träd i området. 

Kompensationsåtgärder i form av nyplantering bör göras. Ekar, tallar och grova 

lövträd som avverkas bör läggas som död ved i Varamoområdet. 

Allmänheten kommer även i fortsättningen kunna passera genom planområet 

längs med den nordsydliga gång- och cykelvägen, som kommer att flyttas och 

läggas väster om fastigheten.  

Delar av området omfattas av stranskydd, se även under Strandskydd ovan. 

För gällande detaljplan nr plan 297 (Kv. Fjällskivlingen m.fl. antagen 1985), är 

användningen parkering och park/plantering samt allmänt ändamål. 
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Område 5 – Badgästen 

Naturvärdesobjekt ett ingår i område 5 – Kv. Badgästen och naturvärdesobjekt 

två gränsar till detta planområde. Dessutom redovisas värdefull natur i figur 39 

ovan. 

Naturvärdesområde 1 – Blandskog med grova tallar 

Området ligger mellan villaområden och består av en blandskog av torr till frisk 

typ med många grova tallar. I mitten av området ligger en parkering och en 

strandtallskog och asfaltväg gränsar mot väst respektive öst. Trädskiktet består av 

tall, björk, lönn och ek. Enstaka grova aspar samt bärande träd av rönn och 

fågelbär finns. Buskskiktet består mest av sly från rönn, lönn, sälg och ek med 

inslag av hallon, Markskiktet är gräsrikt med inslag av blåbär- och lingonris, 

vårfryle, liljekonvalj, praktlysing och humleblomster. Enstaka död ved finns. 

Naturvärdesobjektet har vissa biotopvärden i form av grova tallar med bohål samt 

bärande träd i form av rönn och fågelbär. 

Naturvärdesområde 2 – Strandtallskog 

Området består av en parkmiljö/sandmiljö som är gräsbevuxen (klippt). Ett 

ovanligt stort antal grova tallar växer inom området hela vägen fram till 

strandkanten. Trädskiktet består av tall, busk- och fältskikt saknas med undantag 

för klippt smal och bredbladigt gräs. Naturvärdesobjektet har vissa biotopvärden 

kopplade till de grova tallarna i området samt den sandmiljö med blottad sand 

som i viss mån förekommer. 

 

Figur 42 Naturvärdesobjekt 1. 
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Bedömning av påverkan på natur inom område 5 – Badgästen 

Naturvärdesobjekt ett ingår i planområdet och naturvärdesobjekt två gränsar till 

planområdet. 

Inom planområdet finns flera värdefulla tallar med utökad marklovplikt, cirka 65 

tallar är inmätta av kommunen inom området.  

Ett genomförandet av planen kommer att medföra en minskning av 

naturvärdesobjektet genom att träd och vegetation kommer att försvinna. 

För de delar av planområdet som exploateras, bör så många träd som möjligt 

sparas och värdefulla träd samt träd i utkanten bör prioriteras för att minimera 

påverkan på insekters och småkryps rörelsemönster mellan tallar och ekar i 

området. Kompensationsåtgärder i form av nyplantering bör göras. Ekar, tallar 

och grova lövträd som avverkas bör läggas som död ved i Varamoområdet.   

Delar av området omfattas av stranskydd, en fri passage finns mellan planområdet 

och stranden. Se även under Strandskydd ovan. 

För gällande detaljplan, nr 273 (Mellersta Varamon och riksväg 50 antagen 1980), 

är användningen parkering och park/plantering. 
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Kulturmiljö 

Område 1 – Tvättsvampen har varit obebyggt förutom en byggnad i den norra 

delen av dagens parkering norr om Badstrandsvägen. Inom område 1 finns två 

fornlämningar i form av boplatser. Fornlämningarna kommer att avgränsas och en 

arkeologisk undersökning kommer att göras. Etapp 1 av undersökningen har 

påbörjats. 

2014 gjordes en arkeologisk utredning inom fastigheterna Varamobaden 1:68, 

Fingersvampen 11 samt Agneshög 3:1, Varamon vid Vättern, Utredning inom 

fastigheterna Varamobaden 1:68, Fingersvampen 11 samt Agneshög 3:1, Motala socken och 

kommun, Östergötland, Leif Karlenby, Arkeologgruppen AB rapport 2014:37, Arkeologisk 

utredning etapp 1 och 2. Utredningsområdet sammanfaller i stort sett med område 1 

– Tvättsvampen. Efter inventeringen framgick att det inte fanns några lämningar 

som var synliga ovan mark men möjliga boplatslägen identifierades inom området. 

 

Figur 43 Röda markerade områden visar fornlämningar. Källa: 

Riksantikvarieämbetet.  
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Innan Folkets Park byggdes, inom planområde 2, var det åkermark på platsen 

enligt Häradskartan från 1870-talet och flygbilder från 1948 och 19592. Vägen 

söder om Folkets Park är gammal och finns med på dessa kartor. Vägen ledde 

fram till gården Marieberg, där det nu finns villor. Intill denna väg, söder om 

Folkets Park, låg gården Gustavsvik. Ladugården låg norr om vägen, i Folkets 

Park-områdets sydvästra hörn, medan boningshuset låg söder om vägen. Vägen 

ligger i gränsen för område 2 – Folkets Park, och avses behållas. 

Folkets Park med park och byggnader från 1975 utgör en kulturhistorisk miljö. 

Tidigare har det även funnits en scen på platsen. Byggnaderna och parken 

planeras att rivas för att planförslaget ska kunna genomföras. Inom Folkets 

Parkområdet finns flera konstverk som avses flyttas. 

Östergötlands museum har gjort en antikvarisk dokumentation, Motala Folkets 

Park och Fjällskivlingen 1, Antikvarisk dokumentation, 2018:201, mars 2018. I 

dokumentationen görs en kulturhistorisk bedömning. I dokumentationen finns 

även information och museets synpunkter på de konstverk som finns i Motala 

Folkets Park.  

Folkets park har ett lokalhistoriskt värde. Parken utgör minnen från konserter, 

uppträdanden, danser, spel och lekar för olika åldrar. Parkhallen har ett 

arkitektoniskt värde där arkitekterna Erik Uppling och Eric Fylking även är kända 

för att ha ritat flera Folkets Hus och folketsparksbyggnader runt om i Sverige. 

Folkets park med Parkhallen är mycket tidstypisk i sitt arkitektoniska uttryck och 

med val av material med mörkt tegel stora fönsteröppningar samt uppdelning av 

huskroppar i tre delar. Förutom Parkhallen finns ytterligare byggnader som har ett 

stort kulturhistoriskt värde. Östergötlands museum rekommenderar 

återanvändning, återbruk av material och inredning och rekommenderar guidade 

visningar, försäljning av material samt insamling av det immateriella kulturarvet i 

form av minnen och upplevelser. Se vidare i den antikvariska dokumentationen. 

  

                                                 
2 
http://motalakommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ce2fdd2cbd244798a
bf945d9b8a94e23 
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Figur 44 Folkets Park. Överst till vänster östra entrén. Överst till höger stora 
trapphuset till stora danssalongen. Nederst till vänster stora danssalongen. 
Nederst till höger del av parken. Foto: Östergötlands museum. 

En kulturlämning finns inom Folkets Park i form av en husterass på 5x20 meter 

och ca 0,5 meter hög kant av sprängda stenar. På lämningen finns några 

betongplattor och söder om lämningen ett stående betongrör. Idag är lämningen 

beväxt med stora träd. Åldersbestämning saknas. 

Inom område 3 - kvarteret Fjällskivlingen finns ett bostadshus men för övrigt är 

området obebyggt på kartan från 1948. Bostadshuset är byggt på 1920-talet. Villan 

avses rivas. Östergötlands museum har endast gjort en översiktlig beskrivning i 

nuläget.  

Område 4- -Toppmurklan är obebyggt på kartan från 1948. I kvarteret 

Toppmurklan finns ett husgrundshörn i betong från tidigare ekonomibyggnad 

från 1948. Öster om detta område har en stenåldersyxa hittats. 

Område 5 – Badgästen, är indelat i tomter på kartan från 1948, och vid den tiden 

var några av tomterna bebyggda. 

På Häradskartan från 1870-talet finns strandskog väster om vägen som idag är 

Varamovägen och området mellan Vättern och vägen är obebyggt.  
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Figur 45 Häradskartan 1870-tal 
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Bedömning 

Folkets Park har ett stort kulturhistoriskt värde enligt den antikvariska 

dokumentationen som utförts av Östergötlands museum. Hela anläggningen har 

ett samhällshistoriskt värde som visar på de ambitioner och riktlinjer som 

folkrörelsen hade under 1970- och 80-talen. Rivning innebär att området och 

byggnaderna med stort kulturhistoriskt värde försvinner från platsen. 

Folkets Park har besökts av många människor i olika sammanhang och platsen 

har haft en stor social betydelse genom åren. Många motalabor har minnen från 

Folkets Park och därför har den ett värde även ur den aspekten. Att spara något 

från anläggningen på eller intill platsen kan vara av stort värde eftersom det 

underlättar för människor att minnas och få information om platsens historia vid 

ett besök på platsen.  

Följande mindre byggnader har museal karaktär och bör enligt Östergötlands 

museum vårdas och användas så deras karaktär inte förvanskas utan i 

fortsättningen på ett pedagogiskt sätt kan berätta om sin funktion. 

• Gamla biljettkiosken från det äldsta Folkets Park som lär vara från 1904. 

• Gatukök/kiosk 

• De båda entrékioskerna till parken. 

Det är positivt om detaljplanen möjliggör att bostadshuset i kvarteret Fjäll-

skivlingen från 1920 kan sparas istället för att rivas. Det är även positivt om huset 

flyttas till annan plats inom området. En utförlig dokumentation bör göras innan 

rivning. 
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Rekreation och friluftsliv 

Riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken 

Samtliga planområden ligger inom området ”Vättern med öar och strand-

områden” som är ett utpekat område av riksintresse för turism och rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Området är med hänsyn till de natur- och 

kulturvärden som finns i området, i sin helhet av riksintresse. Se under 

Riksintressen ovan. 

Strandskydd 

Förslaget innebär att strandskyddet upphävs. Förslaget innebär att allmänhetens 

tillgång till Folkets Parkområdet och strandområdet inom vissa delar minskar, 

medan det ökar genom att staketet mellan Folkets Park-området och stranden tas 

bort. Tillgängligheten längs med strandlinjen samt genom området kommer 

fortsatt att vara god för allmänheten genom att fri passage lämnas för allmänheten 

närmast strandlinjen. Se vidare under Strandskydd ovan.  

Viktigt område för friluftslivet 

Stranden längs med Varamobukten och vattenområdet i Varamobukten är utpekat 

som viktigt område för friluftslivet enligt länsstyrelsens webbgis. 

Leder 

Stigen på Mariebergsudden är även en del av Östgötaleden. Östgötaleden planeras 

inom kort att även anläggas en bit längs med Varamons gångstråk. Vätternleden 

och Sverigeleden är cykelleder som går i gränsen av områden 1, 2, 4 och 5 samt 

genom en del av område 2. 
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Figur 46 Föreslagna detaljplaner samt leder och stigar inom området. Hela stranden 

längs med Varamoviken utgör badplats. Punkten för badplats är centralt 

placerad på stranden som även sträcker sig norr om kartutsnittet. 

Grönstrukturanalys 

För det pågående arbetet med en ny översiktsplan för kommunen finns Grön-

strukturanalys Motala stad, underlag för ÖP 2017, granskningshandling 2017-07-07, White, 

Calluna och Radar. Analysen är uppdelad i två delar där den ena delen är en 

ekologisk/biologisk analys av stadens grönstruktur och i den andra delen är 

grönområden identifierade utifrån ett rekreativt perspektiv. Parametrarna för det 

rekreativa perspektivet är tillgång och tillgänglighet samt upplevelsevärden.  

I Varamoområdet finns områden för ädellövträd och enskilda ädellövträd. 

Spridningslänkar mellan ädellövträdsnätverket redovisas, se figur 47 nedan. 
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Figur 47 Ädellövträdsnätverk. Grönt=livsmiljöområden med ädellövträd. Svart 

linje=spridningslänk. Källa: Calluna 

Grönstrukturen inom området ingår i den blå-gröna strukturen längs med Vättern 

och är klassad som stadsnära natur eller som stadsdelspark. Strategin för 

Varamoområdet är att den blå-gröna strukturen längs med Vätterns strand ska 

utvecklas.  

 

Figur 48 Grönstruktur. Den västra 5:an visar den blågröna strukturen längs med 

Vättern. Källa: Calluna.  



2018-09-19 
 
 
 

   69 

Skolskogen, som delvis ligger inom område 2 intill Mariebergsskolan redovisas. 

Stranden inom hela Varamoområdet anges vara lättillgänglig och någon stor 

trafikbarriär finns inte.  

För område 1 anges upplevelsevärdena ”orördhet mystik” och ”aktivitet 

utmaning”. ”Aktivitet utmaning” anges även för Varamobadet. För Mariebergs-

udden anges upplevelsevärdena ”frihet rymd”, ”skogskänsla”, ”aktivitet 

utmaning” och ”artrikedom naturpedagogik”. Förtätningsområde ”boende” anges 

för gräsmarken inom område 2 och förtätningsområde ”i huvudsak verksamhet” 

anges för delar av område 1 och för område 5. 

Friluftsplan och handlingsplan för friluftslivet 

En friluftsplan och en handlingsplan för friluftslivet i kommunen finns från 2013. 

Antagen av Tekniska nämnden 2013-02-21. I handlingsplanen finns beskrivningar 

av viktiga friluftsområden i kommunen, samt förslag på åtgärder. I handlings-

planen redovisas de tre områdena Varamon, Marieberg och Jätten, som berör de 

aktuella planförslagen. Aktuella stråk som redovisas och bör stärkas i handlings-

planen är stråken mellan Marieberg och Varamon samt mellan Marieberg och 

Jätten. I nedanstående redovisning för planområdena ingår information från 

handlingsplanen som är relevant för det aktuella planarbetet. 

Område 1 – del av kv. Tvättsvampen 

Jätten kallas skogsområdet i den östra delen av område 1 – Tvättsvampen. På 

toppen av Jätten finns en utsiktsplats och området används som pulkabacke. 

Området anges fungera som en förbindelselänk till Varamon. Inom västra delen 

av område 1 - Tvättsvampen, finns en minigolfbana på den plats där hotell 

planeras. 

I handlingsplanen för friluftsliv anges att förutsättningar för bibehållet 

friluftsvärde i området är att befintliga stigar och stråk om möjligt bevaras, liksom 

andra värden för friluftslivet såsom pulkaåkning. Det anges även att det bör vara 

möjligt att passera genom området i nordsydlig riktning och att tillgängligheten 

från bostadsområdena inte bör försämras. De öppna ytorna bör bibehålls öppna 

enligt handlingsplanen. Rekommendationen i handlingsplanen är att området 

kring pulkabacken utvecklas med anordningar för friluftslivet och att stignätet 

utvecklas för att förstärka dess funktion som länkar till Varamon. 

Område 2 – Folkets Park 

Marieberg är naturområdet väster om område 1 – Folkets Park, inklusive västra 

delen av område 1. Marieberg består av värdefull lövskog med bland annat äldre 

ekar. Centralt i Mariebergsområdet finns åkermark som sköts som slåttermark. I 

södra delen finns en värdekärna för ek. Mariebergsområdet med stigar fungerar 

som rekreationsområde och här finns grillplats. I handlingsplanen för friluftsliv 

anges att det värdefulla ekområdets naturvärden inte bör försämras. 
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Tillgängligheten från ekområdet till stranden och till bostadsområdena bör inte 

försämras. Det anges även att vägar eller andra exploateringsföretag inte bör 

förläggas i Mariebergsområdet eller så nära att allvarliga störningar uppstår samt 

att bebyggelse inte bör tillkomma inom Mariebergsområdet.  

I handlingsplanen anges att ökat underhåll av stignätet och en förstärkning av 

gångstråket mellan Marieberg och Varamon är önskvärd.  

 

Figur 49 Stranden i den södra delen av området. 

Område 3 – Fjällskivlingen, område 4- -Toppmurklan och område 5 – Badgästen inom 

Varamon 

Varamon är Nordens största insjöbad. Badet är ett EU-bad med utmärkt 

badvattenkvalité. Sandstranden i Varamon sträcker sig ett par kilometer i 

nordsydlig riktning, vilket även gör den till ett populärt promenadstråk året runt. 

Handlingsplanen för friluftsliv anger att vid en enkätundersökning 2010 framkom 

att Varamon var ett av de mest frekvent besökta friluftsområdena i Motala. 

Förutom bad och strövtåg förekommer en rad friluftsaktiviteter året om i 

området. Sommartid håller till exempel vind- och kitesurfare till här, liksom 

kanotister, och vintertid lämpar sig Varamoviken bra för skridskoåkare.  

I handlingsplanen anges att tillgängligheten från bostadsområdena och till 

strandzonen inte bör försämras samt att vattenkvaliteten inte bör försämras.  
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Gångstråken mellan Marieberg och Varamon, samt mellan Djurkälla (norr om 

Varamon) och Varamon bör förstärkas enligt handlingsplanen för friluftsliv. 

Bedömning 

Den lokala grönstrukturen och sociala rörelsestrukturen inom Varamon kommer 

påverkas eftersom man föreslår exploatering som till viss del berör oexploaterade 

ytor och parkmark. Värdefull natur, natur inom strandskyddat område samt grova 

träd är värdefulla för rekreation och ger positiva upplevelsevärden till området.  

Grova träd bör om möjligt sparas vid exploatering på naturmark. Vid avverkning 

bör nyplantering ske. Hänsyn till träd har tagits vid framtagning av illustrationen 

till planförslaget. 

Natur inom värdekärna för ek samt inom framtidsområde för ek har undantagits 

från exploatering i planförslaget.  

Allmänhetens tillgång och tillgänglighet till område 2 säkerställs genom att ett 

flertal stråk och gång- och cykelvägar anläggs i nordsydlig och östvästlig riktning. 

Gångstigen längs med stranden kommer finnas kvar. Se även under Strandskydd 

ovan. Gångstigen genom område 1 kommer att göras till en gång- och cykelväg. 

Planförslaget för kvarteret Fjällskivlingen innebär att den del av området som är 

planlagt för fritidsområde inte kommer kunna brukas av allmänheten. I kvarteret 

Toppmurklan finns grova träd som har betydelse för upplevelsen av området.  

Den grönyta som tas i anspråk i kvarteret Badgästen kan inte länge användas av 

allmänheten men allmänheten kommer även i fortsättningen att kunna passera i 

östvästlig riktning genom området. 

Den föreslagna etableringen inom området innebär troligtvis en stor ökning av 

antalet besökare till Varamobadet. För att badet ska förbli trivsamt och säkert och 

för att inte badvattenkvalitén ska försämras krävs troligtvis fler toaletter, sopkärl, 

bil- och cykelparkeringsplatser samt matställen.  

Med tanke på det ökade antalet besökare till området, bör friluftslivets behov ses 

över inom området. Behovet kan gälla tillgänglighet och service med exempelvis 

parkeringsplatser, stigar, cykelbanor, bänkar och grillplatser. Vid anläggandet bör 

risken för slitage särskilt beaktas. 

Inom Folkets Park finns en lekpark som kommer att flyttas från området, vilket 

innebär en minskad tillgång på allmänna lekplatser i närområdet. Inom samma 

område planeras lekplatser för semesterbostädernas behov. Behovet av allmänna 

lekplatser inom området bör utredas i samband med planarbetet. 

.  
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Landskapsbild 

Område 1 – del av kv. Tvättsvampen 

Som underlag till detaljplanearbetet har en landskapsanalys tagits fram för 

kvarteret Tvättsvampen, Kv Tvättsvampen Landskapsanalys ÅF 2018-02-19.  

Området värden är knutna till helhetsmiljön i det historiska landskapet med 

Jätten, tallskogen, bebyggelsen och strandmiljön. Här finns såväl kulturhistoriska 

spår med stengärdesgården som biologiska och rekreationsvärden. Dessa kan 

delvis gå förlorade vid en större exploatering i området. Områdets värden är också 

knutna till bebyggelsen främst genom områdets betydelse för de boende.  

Det aktuella området utgör en viktig entré till Varamobaden och det första 

intrycket har stor betydelse för upplevelsen av miljön och området som besöks-

mål. Hur omfattande påverkan på landskapsbilden blir beror till stor del på hur 

mycket etableringen smälter in i landskapet. Samspelet med omgivningen är 

betydelsefull för att minimera alltför stora kontraster i landskapet. Hur en 

anläggning uppfattas har betydelse för den upplevda bilden för allmänheten och 

besökare. Ses anläggningen som en tillgång i området med ett rekreativt värde kan 

det forma betraktarens bild mer positivt.  

Se vidare i landskapsanalysen. 

Figurerna nedan visar fotomontage av Lalandias huvudanläggning i område 1. 

 

Figur 50 Fotomontage område 1. Sett från nordost. Källa: Lalandia A/S. 
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Figur 51 Fotomontage område 1. Sett från norr. Källa: Lalandia A/S. 

 

Figur 52 Fotomontage område 1. Sett från nordväst. Källa: Lalandia A/S. 

 

Bedömning 

I landskapsanalysen finns slutsatser för huvudanläggningen och mål för 

landskapsanpassning. Anläggningens påverkan på landskapsbilden bedöms som 

stor. Tornet på anläggningen blir ett landmärke som kommer påverka landskaps-

bilden från olika utblickar. Anläggningen kommer att vara ett nytt inslag i området 

och kontrasten i landskapet bedöms bli stor i förhållande till den småskaliga 

bebyggelsen. Det finns en utmaning i utformningen av områdets södra del, 

huvudanläggningens baksida gentemot bostadsområdet. Området bedöms som en 

tillgång för närboende att ströva i. med den föreslagna etableringen kommer en 

stor del av denna mark sannolikt att försvinna. Upplevelsen av den nya miljön kan 

även tänkas bli mer otrygg då anläggningens baksida blir riktad mot 

bostadsområdet. Se vidare i landskapsanalysen. 

  



  
 2018-09-19 
 
 
 

 74 

Område 2 – Folkets Park  

Västra delen av planområdet utgörs av en åkermark som används för vallodling. 

Åkermarken ingår i Mariebergsområdet och ligger på bergets sydostliga sluttning. 

Åkermarken ingår i ett mosaikartat landskap tillsammans med lövskog och 

ytterligare en åker för vallodling högre upp på Marieberget. De två åkermarkerna 

hänger ihop med varandra och avgränsas delvis av två villatomter och naturmark 

vid stranden.  

På figurerna 53 och 54 nedan syns den aktuella åkern i bakgrunden respektive 

förgrunden och på figur 55, syns de båda åkrarna på andra sidan Varamoviken.  

Se även i planbeskrivningen där fotomontage från Kaprifolvägen mot Varamo-

viken visas. 

 

Figur 53 Vy från Marieberg mot norr. I bakgrunden syns åkern där 
semesterbostäder planeras att byggas inom område 2. 
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Figur 54 Vy mot Marieberg från söder. I förgrunden syns åkern där 
semesterbostäder planeras att byggas inom område 2.  

 

Figur 55 Vy från norr mot Marieberg. 
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Bedömning 

Söder om planområdet finns befintliga bostäder. Deras vy ut mot vattnet kommer 

förändras i och med att en tidigare öppen yta bebyggs. Vyn mot området syns 

mycket tydligt från bland annat Varamobaden där mycket folk uppehåller sig. Stor 

del av området är idag obebyggt, föreslagen semesterby kommer därför att 

påverka landskapsbilden påtagligt. Exploateringen på åkermarken bör utformas 

med särskild hänsyn till landskapsbilden. 

Fjällskivlingen 

Förslaget för Fjällskivlingen kommer innebära en förändring av landskapsbilden 

då en befintlig villa från 1920 samt 12 campingstugor försvinner. Även en del av 

befintlig naturmark försvinner.  

Bedömning 

Bebyggelsens skala planeras delvis att avvika från omgivande byggnader då husen 

kan få en totalhöjd på åtta meter. Förslaget innebär viss skymd sikt mot Vättern 

för byggnaderna öster om planområdet. Sikten för bakomliggande hus har inte 

varit helt fri tidigare på grund av vegetation och befintliga semesterhus. Påverkan 

på landskapsbilden minskar av att bebyggelsen placeras öppet och att många av de 

befintliga träden planeras att bevaras. 

Toppmurklan 

Förslaget för Toppmurklan kommer innebära en förändring av landskapsbilden 

då ett tidigare obebyggt område bebyggs med 19 semesterhus. Den allmänna 

parkeringen och naturmarken försvinner. 

Bedömning 

Bebyggelsens skala planeras delvis att avvika från omgivande byggnader då husen 

kan få en totalhöjd på åtta meter. Förslaget innebär viss skymd sikt mot Vättern 

för byggnaderna öster om planområdet. Sikten för bakomliggande hus har inte 

varit helt fri tidigare på grund av vegetation.  

Påverkan på landskapsbilden minskar av att bebyggelsen placeras öppet och att 

många av de befintliga träden planeras att bevaras. 
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Badgästen 

Förslaget för Badgästen kommer innebära en förändring av landskapsbilden då ett 

tidigare obebyggt område bebyggs med 25 semesterhus. Den allmänna 

parkeringen och naturmarken försvinner.  

Bedömning 

Bebyggelsens skala planeras delvis att avvika från omgivande byggnader då husen 

kan få en totalhöjd på åtta meter. Förslaget innebär viss skymd sikt mot Vättern 

för byggnaderna öster om planområdet. Sikten för bakomliggande hus har inte 

varit helt fri tidigare på grund av vegetation.   
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Vattenmiljö 

Planområdet ligger inom delavrinningsområdet Rinner till utloppet av Vättern 3 samt 

berör ytvattenförekomsten Vättern-Storvättern.  

Vättern 

Vättern är Natura 2000-område enligt fågel- och habitatdirektivet. Se vidare under 

Riksintressen och Natur. 

Dricksvattentäkt 

Vätten är dricksvattentäkt. Vattenskyddsområdet går 50 meter från Vätterns 

strand. Det finns föreskrifter (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2014-01-30) för 

vattenskyddsområdet gällande dagvatten, avlopp, snöupplag, cisterner, 

vägunderhåll, bekämpningsmedel, transportbehållare mm. 

Grundvatten 

Planområdet ligger på grundvattenförekomsten Motala-Klockrike, som är en 

sedimentär bergförekomst. Strax öster om planområdet finns en grundvatten-

förekomst (SE648922-501877) i form av en sand och grusförekomst som 

överlagrar den sedimentära bergförekomsten. 

Se vidare under Miljökvalitetsnormer nedan. 

Dagvatten 

Som underlag till detaljplanearbetet och MKB:n har en dagvattenutredning tagits 

fram, Dagvattenutredning 5 detaljplaner för etablering av Lalandia i Varamobaden, Motala 

kommun, 2018-03-06, Förhandskopia 2018-02-27, Vatten och Samhällsteknik. 

I området finns ett flertal utmaningar när det gäller dagvattenhanteringen för den 

framtida etableringen. Med god utformning av dagvattensystemet bedöms det gå 

att hantera dessa utmaningar. Största riskerna är översvämningsrisk på grund av 

instängda lågpunkter inom planområdena. Det ställer stora krav på höjdsättning 

och utformning av hus, entréer mm. För huvudanläggningen i område 1 är det 

viktigt att erforderlig fördröjning skapas för att inte riskera översvämning eller 

negativ påverkan nedströms. Kapaciteten i ledningsnätet nedströms styr behovet 

och då det planeras ny ledningsdragning behöver man säkerställa att behovet av 

fördröjning när mer information om ny ledningsdragning finns. En nödvändig 

förutsättning är att befintlig dagvattenledning läggs om i område 1. 

Området har sannolikt till stor del goda möjligheter till lokalt omhändertagande av 

dagvatten genom infiltration. Detta ska bekräftas genom geoteknisk undersökning 

på de enskilda platserna. Dock finns undantag, där det stora undantaget är område 

1, där en stor andel av ytan planeras att hårdgöras. Här behövs komplettering med 

                                                 
3 SMHI:s namn på delarinningsområdet norr om Motala ström. 
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annan åtgärd för att kunna hantera de flöden och föroreningsmängder som 

förväntas uppstå. Åtgärd som föreslås är en dagvattendamm för fördröjning och 

rening av dagvattnet samt tillkommande åtgärder uppströms dammen för 

fördröjning. 

I de fall markföroreningar påträffas vid markundersökningar, begränsar det 

möjligheten till infiltration på den platsen. 

I område 2, 3, 4 och 5 är det infiltrationskapaciteten som styr hur stor andel av 

marken som kan göras hårdgjord. På delar av området kommer det att krävas att 

infiltrationslösningar görs upphöjda ovan mark för att dagvattnet inte ska avrinna 

på ytan. Det kommer att behövas avskärande diken och dränerande stråk.  

I område 1, 4 och 5 finns det eventuellt behov av fördröjning av skyfall då 

områdena är instängda och ingen sekundär avrinningsväg finns. Avrinningstråk 

passerar över planområdet. Detta löses genom god höjdsättning och anläggande 

av ytor för fördröjning. Se vidare i dagvattenutredningen. 

 

Figur 56 Befintlig dagvattenhantering och avrinningsområden.  
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Bedömning 

Bedömningen enligt dagvattenutredningen är att etableringen kommer generera en 

högre föroreningsbelastning än i nuläget, men att den med föreslagna åtgärder inte 

kommer att förändra Vätterns statusklassning.  

Viktigaste åtgärder, förutom föreslagna åtgärder, är att minska uppkomsten av 

föroreningarna. Det kan innebära: 

• att måna om att välja miljövänliga material vid byggnation 

• att minska transporter inom området 

Trots ovan beskriva problem bedöms området ha relativt goda förutsättningar för 

lokalt omhändertagande av dagvatten och med rätt åtgärder och rätt utformning 

är etableringen genomförbar. 
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Hälsa och säkerhet 

Trafik 

Som underlag till planarbetet har en trafikutredning tagits fram, Trafikutredning 

Varamon, Motala, Tyréns, 2018-02-13. Trafikutredningen syftar till att utreda den 

planerade utbyggnadens påverkan på trafiknätet och ge förslag på eventuella 

åtgärder. 

Vägtrafik 

Till följd av etableringen med Lalandias aquadome/aktivitetscenter och den 

kommunala simhallen. kommer en trafikökning att ske. Utöver detta tillkommer 

lastning och lossning vid anläggningen och hotellen. Tillfarten till semester-

bostäderna vid Folkets Park kommer ske via Mariebergsgatan, där det även ligger 

förskola, skola, vårdcentral och bostäder.  

Bedömning 

Enligt utredningen uppstår inga Trafikproblem fram till 2021 under lågsäsong. 

Under högsäsong beräknas köer uppstå i korsningen Badstrandsvägen/-

Vintergatan på grund av korsningens utformning då östergående trafikflöde på 

Badstrandsvägen är underordnad trafiken på Vintergatan. Enligt trafikutredningen 

bedöms inte en ombyggnad av korsningen vara nödvändig till 2021 eftersom 

trafiksituationen fingerar under lågsäsong och det inte anses rimligt att 

dimensionera en korsning efter högsäsongens maxtimme. Till 2040 måste dock 

åtgärder genomföras i korsningen Badstrandsvägen/Vintergatan för att undvika 

kapacitetsproblem. Trafikutredningens trafiksimuleringar visar att det kommer 

vara god framkomlighet på riksväg 50 år 2040, och att inga kapacitetsproblem 

uppstår. 

Bedömning Mariebergsskolan 

Konsekvenserna avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet runt skolan antas bli 

små då trafiken till Lalandias område 2 huvudsakligen är koncentrerad till de 

sommarmånaderna när Mariebergsskolan är stängd. Eventuellt kan man tydliggöra 

att hastighetsgränsen förbi skolan är 30 km/h genom hastighetssänkande åtgärder 

på Mariebergsgatan som idag är lång och rak.  

Parkering 

Planförslagen innebär att de allmänna parkeringarna för besökare till Varamo-

baden inom dessa områden tas i anspråk för Lalandias etablering och de planerade 

semesterbostäderna. I kvarteret Tvättsvampen, Folkets Park, Fjällskivlingen och 

Badgästen tas de befintliga allmänna parkeringarna i anspråk. Sammanlagt 

försvinner 548 stycken allmänna parkeringsplatser. Förutom de parkeringsplatser 

som visas i figuren nedan kommer det att ordnas parkeringsplatser för rörelse-

hindrade i strandnära lägen. 
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Figur 57 Lalandias planerade parkeringsplatser, lämpliga platser för allmän 

parkering samt platser där vidare utredning om möjlighet att ordna 

parkering krävs. 

Bedömning 

Enligt ÖP 06 bör parkeringsmöjligheterna inom området förbättras. Förslaget 

innebär att allmänna parkeringsplatser försvinner, men dessa kommer att ersättas 

på andra ytor. Eventuellt kommer antalet allmänna parkeringsplatser även att 

utökas. Förändringen innebär en försämrad tillgänglighet för besökare till området 

genom att avståndet mellan parkering och stranden/rekreationsområden ökar. 
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Gång- och cykeltrafik 

Gång och cykelvägnätet i Varamoområdet är idag väl utbyggt längs med de större 

gatorna väst om riksväg 50, med undantag av Månvägen som är utpekad i 

cykelplanen som en länk som ska kompletteras. Längs delar av cykelvägnätet 

väster om Badvägen/Bispgatan saknas tydliga och gena kopplingar i väst-östlig 

riktning som sammankopplar strandområdet med den befintliga gång- och 

cykelvägen längs Badvägen/Bispgatan.  

Bedömning 

Enligt trafikutredningen är det viktigt att förstärka kopplingen i väst-östlig riktning 

mellan strandområdet och gång- och cykelvägen längs med Badvägen/Bispgatan.  

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns till område 2, Folkets Park, men inte till övriga delen av 

området.  

Bedömning 

Försörjningen av kollektivtrafiken till området planeras att ses över tillsammans 

med Östgötatrafiken, vilket är bra. I trafikutredningen föreslås en ny rutt för 

busslinje 303 längs med Bispgatan, Badvägen och Badstrandsvägen. En om-

läggning av rutten kräver dock även en ombyggnad av cirkulationsplatsen i 

korsningen Badvägen/Badstrandsvägen. 

Buller 

Trafikbuller 

Som underlag till planarbetet har en trafikbullerutredning gjorts, Trafikbuller-

utredning Varamon, Motala – översiktliga beräkningar, Tyréns, 2018-02-19. Etableringen 

av Lalandia medför en trafikökning och därmed även mer vägtrafikbuller. 

Bostäderna i området ligger i de flesta fall på ett avstånd från vägar så att 

bullernivån vid bostadsfasader i de flesta fall klarar 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, 

vilket var riktvärdet för nya bostäder under perioden 1997-2015. De översiktliga 

beräkningar som gjorts visar på ökade bullernivåer i området intill Mariebergs-

vägen där det finns skola och förskola. Ljudnivåerna på förskolegården höjs och 

delar av gården kommer få ljudnivåer som överskrider riktvärdet för förskolegård, 

som är 50 respektive 55 dB(A) för olika delar av gården.  

I området kring Bispgatan ligger bostäder nära vägen och flera av dessa bostäder 

får ökade bullernivåer så att 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå överskrids.  
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Figur 58 Beräknad ljudutbredning 2040. Ekvivalent ljudnivå Leq 2 meter över mark 
i dB(A). Utdrag ut Tyréns rapport 2018-02-15, bilaga AK01. 

Bedömning 

Trafikbullerutredningen anger att ett förslag till åtgärd kan vara sänkt hastighet 

och begränsning av tung trafik nattetid. 
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Verksamhetsbuller  

Huvudanläggningen planeras att utgöras av stora slutna byggnader med mekanisk 

ventilationsanläggning och eventuellt andra installationer som kan orsaka ljud 

utanför anläggningen. Transporter med lastbil förväntas ske till och från 

huvudanläggningen och till hotellen. 

Bedömning 

För den här typen av buller, verksamhetsbuller finns riktvärden i Boverkets 

Rapport 2015:21, Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 

av bostäder - en vägledning. I samband med bygglovsprövning/bygglovanmälan bör 

frågan om ljuddämpning av fläktar och liknande tas upp. Vid eventuella klagomål 

när anläggningen är i drift, finns möjlighet att reglera ljudnivå enligt miljöbalken 

om riktvärdena överskrids. 

Buller från fritidsaktiviteter 

Huvudanläggningen planeras i huvudsak bli sluten.  

Bedömning 

När många människor leker eller när sportaktiviteter pågår kan omgivningen bli 

störd. Om verksamheten är tillfällig uppstår oftast inte någon olägenhet enligt 

miljöbalken, men i detta fall kommer anläggningen vara öppen året runt och så 

gott som dagligen, och då kan det finnas en risk. 

Planen innebär även att ett ökat antal personer kommer att besöka platsen och 

röra sig i området. Folk sitter ute på kvällarna och umgås. Sammantaget innebär 

detta en förändrad ljudbild i området som kan leda till att närboende blir störda 

eftersom man är van vid att området är lugnt utom på sommaren. Tidigare 

förekom dock musik och ljud från folksamlingar när Folkets Park var i drift. 

För denna typ av ljud är det svårt att göra beräkningar i förväg men en bedömning 

skulle kunna göras genom att mäta ljudnivåerna vid Lalandias befintliga 

anläggningar och anpassa resultaten till planområdet och på så sätt få uppskattade 

ljudnivåer och förväntad spridning av ljudet vid en anläggning i Varamon. 

Alternativt kan mätning och beräkning göras om klagomål skulle komma när 

anläggningen är i drift. Riktvärden för denna typ av ljud saknas men bedömning 

och beslut om eventuella åtgärder görs enligt miljöbalken.  
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Bländande ljus 

Större anläggningar som exempelvis sportanläggningar och köpcentra är ofta 

upplysta med exempelvis strålkastare eller fasadbelysning. I detta fall finns 

bostäder i närheten som eventuellt kan påverkas. 

 

Figur 59 Fotomontage nattbild, område 1. Sett från nordost. Källa: Lalandia A/S. 

 

Bedömning 

Frågan om risk för störande ljus från huvudanläggningen inom kvarteret 

Tvättsvampen bör tas upp i samband med bygglovsprövningen. Fasadbelysningen 

bedöms i huvudsak vara riktad mot norr där det inte finns några bostäder i 

närheten. Om störningar uppstår kan tillsyn göras enligt miljöbalken. 
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Översvämning 

En översvämningskartering för skyfall finns från 2016, Översvämningskartering 

Motala, Sweco Enviroment AB, 2016-09-05. Karteringen visar att regnvatten rinner 

in till området och ner mot Vättern. 

 

Figur 60 Topografiskt instängda områden och ytliga avrinningsvägar. Blå linje visar 
ungefärlig utbredning av detaljplaneområden. Urklipp från bilaga till 
översvämningskarteringen. 
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Bedömning 

Västra delen av kvarteret Tvättsvampen ligger inom ett tillrinningsområde och här 

finns ett stort lågområde i form av ett sumpartat skogsområde. Kvarteren 

Fjällskivlingen, Toppmurklan och Badgästen ligger inom tillrinningsområden. 

Lågpunkter finns inom kvarteret Badgästen, väster om kvarteret Toppmurklan 

och inom kvarteret Fjällskivlingen. Folkets Parkområdet ligger också inom ett 

tillrinningsområde med en lågpunkt centralt inom området. Vid skyfall riskerar 

lågområden att bli översvämmade. Se vidare i dagvattenutredningen.  

Transporter med farligt gods 

I närheten av området löper riksväg 50 som är transportled för farligt gods. Väg 

50 ligger cirka 250 meter öster om närmaste planområde, område 1. Planerade 

byggnader inom det närmsta planområdet ligger drygt 250 meter från väg 50. 

Bedömning 

Enligt översiktliga riskbedömingar brukar transportvägar för farligt gods ha ett 

utredningsavstånd på 150 meter och ett konsekvensavstånd från olyckor på 100 

meter. Eftersom dessa avstånd överstigs med stor marginal bedöms transporter av 

farligt gods på väg 50 inte utgöra en risk eller medföra en påverkan på något av 

planområdena.  

Industrier i närområdet 

Det saknas industrier i närområdet som bedöms ha någon påverkan på 

planområdena. 

Förorenad mark 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Motala kommun utfört 

översiktliga miljötekniska undersökningar inom område 1 och område 2, 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Lalandia i Varamobaden, Motala kommun, 

rapport 2018-01-15, Vatten och Samhällsteknik AB. Syftet med undersökningarna har 

varit att utreda om markföroreningar finns dels inom förmodat utfyllda 

delområden, dels inom befintliga öppna ytor som används eller tidigare använts 

som jordbruksmark, dels i asfalten på en större parkeringsyta inom område 2 samt 

dels i bottensedimentet i befintliga dagvattendammar inom område 2. 

Enligt tolkning av historiska flygfoton, har både område 1 och område 2 tidigare 

till stora delar utgjorts av jordbruksmark. Motalabadet anlades i början av 1970-

talet, innefattande påverkan såsom grävning/fyllning etc. inom stor del av östra 

område 2. Den stora parkeringsytan tillkom troligtvis i samband med anläggandet 

av utomhusbadet och stugbyn eller då Folkets park byggdes i slutet av 70-talet. 

Bedömning 

Enligt den miljötekniska undersökningen visade analysresultaten från genomförda 

undersökningar på begränsad förekomst av föroreningar i höga halter. Halter över 
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KM/MKM-riktvärden förekommer i fyllnadsjorden i höjdryggen i den sydöstra 

delen av område 1, och källan till de förhöjda halterna bedöms vara de avfalls-

rester (asfalt, olja) som noterats i fält, se figuren nedan. Dock har inga halter över 

platsspecifika riktvärden påvisats. 

 

Figur 61 Provpunkter med föroreningsgrad samt potentiellt förorenat område 
(befintlig höjdrygg/f.d. schaktmasseupplag) inom område 1. 

Enligt uppgift från Motala kommun kommer den befintliga höjdryggen till största 

delen behållas/bevaras medan den till mindre del sannolikt kommer behöva 

grävas bort till förmån för in-/utfartsvägar till Lalandiaområdet. Utifrån resultaten 

från den översiktliga undersökningen vid jämförelse mot platsspecifika riktvärden 

bedöms fyllnadsmassorna i höjdryggen kunna ligga kvar utan att utgöra oaccep-

tabel risk för människors hälsa och miljön. Däremot bör de eventuella jordmassor 

som grävs ur kontrolleras/provtas för att avgöra om dessa kan återanvändas inom 

område 1 eller om de behöver transporteras bort för särskilt omhändertagande. 

Schaktmassor med halter under generella riktvärden för MKM bör kunna åter-

användas inom område 1. Dock, om asfaltsrester eller annan misstänkt 
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föroreningsförekomst, t.ex. oljeförorening, noteras vid eventuell schaktning i 

höjdryggen bör dessa avskiljas och transporteras till godkänd avfallsanläggning. 

Vad gäller asfalten på den större parkeringen inom område 2 så bedöms denna 

utifrån analysresultaten vara fri från stenkolstjära och bör således kunna åter-

användas fritt i bärlager och slitlager.  

Vad gäller föroreningshalterna i sedimenten i dagvattendammarna så bedöms 

dessa varken innebära oacceptabel påverkan på recipienten Vättern i dagsläget 

eller begränsa markanvändningen vid eventuell muddring av dagvattendammarna 

och användning av sedimenten i mark-/anläggningsarbeten. 
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Sociala konsekvenser  

Planförslagen innebär både positiva och negativa sociala konsekvenser.  

Positiva konsekvenser är ökad turism och näringsverksamhet samt fler 

arbetstillfällen till kommunen.  

För de som har möjlighet att besöka den planerade anläggningen inklusive den 

kommunala badanläggningen, erbjuds rekreation, möjlighet att simträna, fysisk 

aktivitet samt upplevelser och socialt umgänge, vilket är positivt. 

Förslaget är negativt för det rörliga friluftslivet och rekreation/lek, eftersom en del 

naturmark och parkmark föreslås exploateras och parkeringar intill frilufts-

områden försvinner. För de delar kring Folkets Park som i nuläget är inhägnade 

kommer tillgängligheten att öka, vilket är positivt.  

Rivningen av Folkets park är negativt för kulturmiljön ur ett socialt perspektiv 

eftersom anläggningen tidigare har fyllt en social funktion och många har minnen 

knutna till platsen. 

Det är negativt för besökare till Varamobadet i den mening att strandnära 

parkeringar försvinner, vilket minskar tillgängligheten. Parkeringarna ersätts av 

andra som ligger längre från strandområdet. 

Förslaget innebär att restauranger ges möjlighet att tillkomma inom området för 

semesterbostäder, men samtidigt minskar möjligheten till restaurangetablering 

inom andra områden där enbart bostäder planeras.  

Den föreslagna etableringen ger underlag för kollektivtrafik, vilket är positivt 

eftersom sådan saknas till Varamobaden förutom till Folkets Parkområdet. En 

busslinje till badet ökar tillgängligheten och minskar bilberoendet, vilket är positivt 

ur olika aspekter.  

Enligt den trafikutredning som är gjord, se ovan under Trafik, förväntas inte den 

ökade trafiken till området innebära något egentligt problem. Trafikökningen 

förbi skola/förskola vid Marieberg söder om område 2 – Folkets Park, kommer i 

huvudsak att uppstå sommartid då skolan är stängd.  
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Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande 

preciseringar och etappmål som beskriver den kvalité och det tillstånd för Sveriges 

miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.  

Miljökvalitetsmålen är vägledande för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. 

Följande områden finns det miljökvalitetsmål för. 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft. 

3. Bara naturlig försurning. 

4. Giftfri miljö. 

5. Skyddande ozonskikt. 

6. Säker strålmiljö. 

7. Ingen övergödning. 

8. Levande sjöar och vattendrag. 

9. Grundvatten av god kvalité. 

10. Hav i balans, levande kust & skärgård. 

11. Myllrande våtmarker. 

12. Levande skogar. 

13. Ett rikt odlingslandskap. 

14. Storslagen fjällmiljö. 

15. God bebyggd miljö. 

16. Ett rikt växt- och djurliv. 

I denna MKB redovisas de miljökvalitetsmål inklusive konsekvenser som bedöms 

relevanta för planförslaget.  

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig.  

För att nå målet krävs såväl kraftfulla internationella som nationella åtaganden och 

förverkligandet av dessa. En stor utmaning både nationellt och i länet är att 

effektivisera transporterna samt minska transporternas energianvändning och 

klimatutsläpp. 

Bedömning 

Transporterna till och från Lalandia förväntas till stor del ske med bil, vilket i regel 

medför utsläpp av växthusgaser. För att minimera påverkan kan Lalandia och 

kommun arbeta aktivt för att bilen inte ska användas vid transporter i närområdet 

genom exempelvis utlåning av cyklar och säkra gång- och cykelvägar. Vid 



2018-09-19 
 
 
 

   93 

marknadsföring är det även viktigt att informera om att det är möjligt att resa till 

Motala med tåg. En laddstation inom området underlättar för elbilanvändarna. 

Huvudanläggningen i kvarteret Tvättsvampen får stora takytor som med fördel 

kan användas för placering av solceller, vilket skulle kunna bidra till anläggningens 

energiförsörjning. I övrigt bör det vara möjligt att ansluta anläggningen och 

bostäderna till Motalas fjärrvärmenät som finns intill område 1 och 2. 

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas. 

Det är fortfarande nödvändigt att minska trafikmängden för att uppnå miljö-

kvalitetsmålet. Utvecklingen i miljön är i huvudsak positiv men det är svårt att 

klara vad som ska uppnås för kväveoxid och partiklar. För att minska halterna av 

partiklar PM10 krävs åtgärder för att minska trafiken inom vissa gatuavsnitt i 

tätorterna.  

Bedömning 

I Motala överskreds miljökvalitetsnormen 2013 vad gäller dygnsmedelvärde i 

gaturum men 2014-2016 klarades miljökvalitetsnormerna för partiklar PM10 och 

för kväveoxider och bensen. Efter mätningarna 2013 flyttades trafiken på 

Drottninggatan, där mätningarna gjordes, till den nya bron över Motalaviken, 

vilket är positivt för luftkvalitén i Motala centrum. En översiktlig beräkning med 

nomogram indikerar att mer utförliga beräkningar bör göras för att se hur 

Lalandiaexploateringen förväntas påverka luftkvalitén i Motala. 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-

främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade styrmedel och det går inte 

att se en tydlig trend i miljön.  

Halterna av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i fisk överskrider EU:s 

gränsvärden i Vättern precis som i övriga svenska vatten. För flera ämnen uppnås 

inte god kemisk status för Vättern. Det är giftiga ämnen som bland annat 

tungmetaller, dioxiner och PFOS. Orsaken till föroreningarna är bland annat 

förorenad mark som läcker gifter till yt- och grundvatten. Vad gäller kvicksilver så 

har tidigare atmosfärisk deposition en stor påverkan. Kvicksilver finns lagrad i 

skogsmark och kan läcka ut vid avverkning av skog. Föroreningar kan även nå 

Vättern via dagvattenavrinning.  
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Bedömning 

Planförslaget har lett till att en markmiljöundersökning har gjorts inom de 

områden där fyllnadsmassor finns. I fyllnadsmassor finns alltid en risk för 

markföroreningar, beroende på varifrån massorna kommer. Om halterna av 

föroreningar är för höga krävs sanering innan marken kan byggas med exempelvis 

bostäder. En marksanering är positiv för miljökvalitetsmålet. Avverkning av träd 

och ökad hårdgörning av mark medför att mer föroreningar släpps ut till Vättern. 

Vid rening av dagvatten och minimering av hårdgjorda ytor kan mängden 

föroreningar minimeras men en ökning är ofrånkomlig när naturmark exploateras. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Östergötland 

är hårt drabbat av övergödning och det går inte att se en tydlig förbättring i 

miljön. 

Vättern är inte övergödd men Östersjön tillförs kväve från Vättern via Motala 

ström. En betydande del av det kväve som når Östersjön via Motala ström 

kommer från luftnedfall på bland annat Vättern. Biltrafik och sjöfart är huvud-

sakliga källor till kväveoxidutsläpp.   

Bedömning 

Utsläpp av dagvatten från verksamhetsområden innebär en påverkan med bland 

annat gödande ämnen på mark och vatten. Gödande ämnen från dagvatten 

kommer till viss del indirekt från fordons utsläpp av kväveoxid. För att minimera 

påverkan från planområdet planeras dagvatten från hårdgjorda ytor renas. 

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020, med i dag beslutade 

styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. 

Effekterna av fysisk påverkan och övergödning på Östergötlands vattenmiljöer är 

omfattande även om inte Vättern är övergödd. Bevarande och skydd av värdefulla 

natur- och kulturmiljöer kopplat till sjöar och vattendrag är även viktigt.  

Östergötlands län försörjs till 70 procent av ytvatten och klimatförändringarna 

innebär risker för försämrad råvattenkvalitet i länets ytvattentäkter. 
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Bedömning 

Vättern har en god ekologisk status men uppnår inte god kemisk status på grund 

av miljögifter. Vätterns vattenkvalité är avgörande för den biologiska mångfalden i 

sjön och dess ekosystem. En exploatering av naturmark intill sjön medför 

oundvikligen att mer föroreningar tillförs sjön genom ökad dagvattenavrinning. 

Ökningen av föroreningsmängden sker även om dagvattnet renas. Ökningen av 

föroreningsmängden är negativ för sjön i ett långsiktigt perspektiv även om 

halterna av förorenande ämnen är låga. Om förorenad mark saneras i samband 

med en exploatering är det däremot positivt genom att eventuell urlakning av 

markföroreningar på sikt kan minska. Det är även viktigt att värdefull strandnära 

natur sparas vid en exploatering.  

Grundvatten av god kvalité 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Målet kommer inte att uppnås till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Trenden 

för utvecklingen i miljön är svagt positiv eftersom kunskaperna om grundvattnets 

kvalitet och kvantitet succesivt förbättras, samtidigt som fler insatser görs för att 

skydda grundvattnet. Tillståndet för länets grundvatten är generellt bra. Mätdata 

från de större grundvattenmagasinen, s.k. grundvattenförekomster, visar att det 

finns gott om bra grundvatten i länet. Generellt behöver grundvattnet beaktas mer 

och ges större tyngd inom bland annat samhällsplanering. 

Bedömning 

Planområdet berör en grundvattenförekomst i den sedimentära berggrunden och 

gränsar till en grundvattenförekomst i ett sand- och gruslager som överlagrar 

berggrunden. Grundvattenförekomsten i sand- och gruslagret sträckte sig i den 

tidigare klassningen in under planområdet i sand- och gruslagret som har en större 

utbredning än nuvarande vattenförekomst. Den översiktliga geotekniska 

undersökningen (Hylanders geo-byrå AB, 2017-10-18), har visat på lerjord under 

de ytliga jordlagren under större delen av området, vilket begränsar infiltration till 

de djupa jordlagren. Detta gör att risken för påverkan på grundvattnet genom 

olyckshändelse bedöms som liten. 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Det går inte att 

se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.  
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Områden med rekreationsvärden riskerar att i högre omfattning tas i anspråk vid 

planering och byggande. De ekosystemtjänster som grönområden tillhandahåller, 

exempelvis rekreation och naturvärden, buffert för ökade mängder dagvatten samt 

i viss mån vattenrening kan då få stå tillbaka för exploatering. För kulturvärden i 

bebyggd miljö är skyddet svagt. Allt färre byggnader ges ett formellt skydd och 

antalet rivningsförbud minskar. Värdefull jordbruksmark tas i anspråk.  

Viktiga frågor för en hållbar utveckling i länet är bland annat infrastruktur för 

laddstolpar, kollektivtrafik och gång- och cykelstråk i anslutning till kollektiv-

trafiken. 

Bedömning 

Planförslaget innebär bland annat att naturmark och park inom strandskyddat 

område tas i anspråk för nya bostäder, vilket är negativt för biologisk mångfald 

och rörligt friluftsliv och rekreation/lek. Tillgängligheten kring Folkets Park-

området ökar när befintligt stängsel tas bort. Förslaget innebär att befintliga 

parkeringsplatser inom området tas i anspråk för nya bostäder, vilket minskar 

tillgängligheten till stränder och friluftsområden. Planförslaget är negativt ur 

kulturmiljösynpunkt eftersom det innebär en rivning av Folkets Park, som är en 

värdefull kulturmiljö. Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer dock att 

finnas i anslutning till badet. Ur miljösynpunkt och för de boende i området är det 

positivt om parkeringsplatser för besökare till badet placeras längre ifrån stranden, 

men samtidigt tillkommer parkeringsplatser i strandnära lägen för Lalandias 

semesterbostäder. Planförslaget innebär positiva effekter på turism och 

besöksnäringen samt ger nya arbetstillfällen. Den planerade anläggningen Lalandia 

ger möjlighet till rekreation, fysisk aktivitet och upplevelser för de som har 

möjlighet att besöka anläggningen, vilket är positivt. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.  

Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Miljömålet är inte är möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade styrmedel.  

Trenden för utvecklingen i miljön är svagt negativ. Trenden är negativ för många 

arter, det gäller bland annat arter som lever på gamla träd, död ved och sol-

beroende arter som lever i öppna tall- och lövskogar eller i torra betesmarker. En 

viktig naturtyp som håller på att försvinna är breda skogsbryn med olika 

blommande träd och buskar.  
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I Östergötland finns höga biologiska värden i eklandskapet. Det är viktigt att 

dessa marker hävdas genom bete eller slåtter.  

Det är viktigt att tätortsbor har tillgång till närbelägna och biologiskt rika 

naturområden för vardagsaktiviteter och upplevelser. De viktigaste faktorerna 

som påverkar tillgången till tätortsnära natur är kommunernas planering, 

exploatering samt skötsel av parker och andra stadsnära naturområden. 

2015 ska minst 10 000 hektar värdekärnor av ekmiljöer hävdas genom bete eller slåtter, så att 

den biologiska mångfalden upprätthålls på landskapsnivå. (Länseget mål) 

Målet uppnåddes inte. 

2015 ska minst 90 procent av länets hotade arter ha behållit eller ökat sina populationer 

jämfört med 2005. (Regionaliserat mål) 

Målet uppnåddes inte trots betydande insatser från naturvårdsmyndigheter och 

markägare. Detta gäller till exempel för ekmiljöer, kalkkärr och gamla träd.  

Senast 2015 ska länets tätortsbor inom gångavstånd ha tillgång till biologiskt rika 

naturområden för vardagsaktiviteter och upplevelser. (Länseget mål) 

De viktigaste faktorerna som påverkar möjligheterna att nå målet är 

kommunernas planering, exploatering och utbildning vid skötsel av parker och 

andra stadsnära naturområden. 

Bedömning 

Planförslaget innebär att naturmark inom strandskyddat område tas i anspråk för 

nya bostäder, vilket är negativt för miljökvalitetsmålet. Inom naturmarken som 

föreslås för exploatering finns värdefulla tallar och ett antal av dessa föreslås 

avverkas. Förslaget innebär att delar av framtidsområden för ek inom område 1 

och 2 berörs i mindre grad. Kompensationsåtgärder i form av utläggning av död 

ved och återplantering av träd i närområdet är viktigt.  
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Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer finns för: 

• vattenförekomster 

• utomhusluft 

• fisk- och musselvatten 

• omgivningsbuller 

För detta planområde är endast miljökvalitetsnormer för vatten och luft relevant 

att beskriva. Miljökvalitetsnormerna för buller gäller endast för större vägar eller 

för större städer än vad som finns i närheten av planområdet och är därmed inte 

aktuellt.  

Luft (SFS 201:527) 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 

miljön. Det finns MKN för flera ämnen, bland annat kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid och partiklar (PM 10).  

Motala kommun har kontrollerat luftkvalitén i urban tätort sedan vinterhalvåret 

1986/87 med olika intervall inom IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL):s 

urbanmätning. Urbannätet bygger på ett samarbete mellan ett antal svenska 

kommuner och IVL. Motala är även med i Samverkansförbund för Östergötland 

(SLÖ) och behöver därför inte kontrollera alla parametrar genom egen mätning. 

År 2013 överskreds miljökvalitetsnormen vad gäller dygnsmedelvärde i gaturum 

och som en följd av detta gjordes en kontinuerlig mätning av partiklar PM10 i 

gaturum under 2014-2016. Mätningarna för 2014-2016 visade att miljökvalitets-

normerna klarades. Årsmedelvärdet för PM10 var 15,6 µg/m3 och dygns-

medelvärdet var 30 µg/m3. Gaturumsmätningarna av kväveoxid samt bensen, 

visade ett årsmedelvärde mindre än nedre utvärderingströskeln. 

Beskrivning och planförslag 

Det är främst trafiken som bedöms ge upphov till hälsofarliga utsläpp i form av 

kvävedioxider (NO2), partiklar (PM) och lättflyktiga organiska ämnen (VOC).  

Beräkning av luftföroreningar - avgaser4 

En översiktlig beräkning av luftföroreningarna från vägtrafiken har gjorts enligt 

SMHI:s nomogrammetod, se tabell 1 nedan.  

Andelen fordon per genomsnittsdygn har antagits vara ca 4 500 stycken efter 

etableringen av Lalandia 2040. Andelen tung trafik beräknas bli 1 %. För nuläget 

                                                 
4 Enligt Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2 (rev 2004), SMHI, 2001. 
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2017 var det ca 2 400 fordon enligt trafikmätning och andelen tung trafik 1 %. 

Beräkningen avser påverkan från Badstrandsvägen, på en plats 25 meter från 

vägen. Emissionsfaktor för tätort 20105 har använts och vägen har bedömts som 

öppen i beräkningsmodellen.  

Tabell 1 Beräkning av luftföroreningar.  

Partiklar PM10 2017 2040  
MKN

6 
Övre utv. 
tröskel 

Undre utv. 
tröskel 

Lokalt haltbidrag µg/m3 1 2  

Bakgrundsbidrag µg/m3 13 13 

Total årsmedelhalt µg/m3 14 15 40 14 10 

Kväve NO2      

Lokalt haltbidrag µg/m3 1 2  

Bakgrundsbidrag µg/m3 15 15 

Total årsmedelhalt µg/m3 16 17 40 32 26 
 

Under samrådstiden har en mer noggrann beräkning gjorts av PM10 i SIMAIR7 av 

Motala kommun, Plan- och miljöförvaltningen, se tabell 2 nedan. Beräknings-

punkterna ligger 5 meter från Badstrandsvägen. 

Tabell 2 Beräkning av PM10 i SIMAIR. 

Partiklar PM10 2017 2030  MKN8 
Övre 
utv. 
tröskel 

Undre 
utv. 
Tröskel 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 1 Punkt 2  

Total årsmedelhalt 
µg/m3 

7,7 8,1 9,9 10,5 40 28 20 

90-percentil, 
dygnsvärden 

11,8 12,5 16,9 16,9 50 35 25 

 

Bedömning 

Eftersom nomogrammet indikerade värden över undre utvärderingströskeln för 

partiklar, gjordes en mer noggrann beräkning i SIMAIR, för att ge ett bättre 

underlag för jämförelse mot miljökvalitetsnormerna. Beräkningen som redovisas i 

tabell 2 ovan visar att förväntade halten av PM10 beräknas ligga under de nedre 

utvärderingströsklarna, både vad gäller årsmedelhalten och dygnsvärdet. 

  

                                                 
5 233 mg/fkm för partiklar och 0,7 g/fkm för NOx 
6 Miljökvalitetsnorm 
7 SIMAIR är ett SMHI:s webbaserade system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra 
regionala aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar. 
8 Miljökvalitetsnorm 
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Vatten (SFS 2004:660) 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har Vatten-

myndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen.  

Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 

respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt 

lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan. 

Vättern-Storvättern 

Planområdet gränsar till ytvattenförekomsten Vättern-Storvättern (SE646703-

142522). 9Vattenförekomsten har 2017 klassats som ytvatten med god ekologisk 

status och kvalitetskravet är god ekologisk status 2021. Det finns en risk att 

statusen inte uppnås 2021 och 2027. De miljöproblem som anges är miljögifter, 

förändrade habitat genom fysisk påverkan och morfologiska förändringar och 

kontinuitet. Påverkanskällorna anges vara reningsverk, industrier, förorenade 

områden, atmosfäriskt nedfall samt dammar, barriärer och slussar. 

Vattenförekomsten har 2017 klassats som ytvatten som inte uppnår god kemisk 

ytvattenstatus. God status uppnås inte för prioriterade ämnen.  

Kvalitetskravet är god ytvattenstatus 2021, med undantag för kvicksilver/-

kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar som har mindre stränga krav 

samt tributyltennföreningar som har en tidsfrist till 2027. Det finns en risk att 

statusen inte uppnås 2021 och 2027. 

Motala-Klockrike10 

Planområdet ligger på grundvattenförekomsten Motala-Klockrike (SE648851-

146082) som är en sedimentär bergförekomst. Vattenförekomsten har 2017 

klassats som grundvatten med god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ 

status och klarar därmed kvalitetskraven. Det bedöms inte finnas någon risk att 

statusen inte uppnås 2021.  

SE648922-501877  

Strax öster om planområdet finns en grundvattenförekomst (SE648922-501877) i 

form av en sand och grusförekomst som överlagrar den sedimentära berg-

förekomsten. Vattenförekomsten har 2017 klassats som grundvatten med god 

kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status och klarar därmed 

kvalitetskraven. Påverkanskällor bedöms vara betydande påverkan från 

                                                 
9 Miljökvalitetsnorm 2017-09-06-arbetsmaterial-förlängning av förvaltningscykel 2. 
10 Miljökvalitetsnorm. 
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transporter, infrastruktur och urban markanvändning. Det bedöms finnas en risk 

att den kemiska statusen inte uppnås 2021, men ingen risk för den kvantitativa 

statusen.  

Bedömning 

För att minimera påverkan på vattenförekomsterna bör dagvattnet från verk-

samhetsytor renas. Andelen hårdgjorda ytor inom området bör om möjligt inte 

öka utan att åtgärder vidtagits i form av exempelvis fördröjning och rening. 

Byggskedet 

Befintliga träd, natur och vegetation som ska sparas måste skyddas på lämpligt sätt 

under byggtiden. Särskilt viktigt är det att beakta framtagna skyddsavstånd för att 

inte skada trädens rötter. Ingrepp i naturmiljön bör ske på lämplig tid med hänsyn 

till häckningstid för fåglar. Samråd bör ske med kommunens ekologer. 

Med tanke på recipientens känslighet och närheten till recipienten är det mycket 

viktigt att hantera byggdagvatten på lämpligt sätt. Risk för att recipienten kan 

påverkas av damm och nedskräpning bör även beaktas. Samråd bör ske med 

tillsynsmyndigheten.  

Under byggtiden kan störningar förekomma i form av transporter, buller och 

damm. Störningarna är av de slag som normalt kan förekomma inom en 

byggarbetsplats. Störningarna bedöms ha förutsättningar att bli acceptabla med 

hänsyn till avstånden till befintliga bostäder om hänsyn tas. Riktvärden finns för 

byggbuller i Naturvårdsverkets allmänna råd för byggplatser, NFS 2004:15. 
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Sammanfattning och samlad bedömning   

Det gemensamma syftet för de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering 

av Lalandia inklusive 500 semesterbostäder i Varamobaden, Motala. Den framtida 

användningen som planförslagen möjliggör är O – Tillfällig vistelse, R – besöks-

anläggning, nöjespark, badhus, Natur samt P – Parkering. 

Översiktsplan och program 

Förslaget till detaljplan bedöms delvis vara förenligt med översiktsplanen antagen 

2006.  

Riksintressen 

Vättern är Natura 2000-område, riksintresse för naturmiljön, yrkesfiske samt 

dricksvattentäkt. Riksväg 50 väster om Varamon är riksintresse för 

kommunikationer. Varamoområdet är riksintresse för turism och friluftsliv. 

Planförslaget bedöms påverka några av dessa intressen i någon grad. Den 

föreslagna exploateringen ligger i anslutning till Motala stad och bedöms vara 

positiv för turism genom att en turistanläggning och övernattningsmöjligheter 

tillkommer inom området.  

Grad av konsekvens för riksintressen 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Strandskydd 

Området berörs av strandskydd vid Vättern. Vättern blir fortsatt tillgänglig genom 

fri passage längs med stranden och användningen av marken längs med stranden 

föreslås i huvudsak som i nuläget vara naturområde. För att möjliggöra plan-

förslaget krävs att strandskyddet upphävs för delar av områdena. Ett upphävande 

kan till viss del motiveras med att delar av de strandskyddade områdena är 

ianspråktagna sedan tidigare men för naturområden som föreslås exploateras med 

semesterbostäder görs bedömningen att det kan vara svårt att finna motiv i lag-

stiftningen om strandskydd. Motala kommun och länsstyrelsen har bedömt att 

exploateringen kan betraktas som ett område som med ett särskilt skäl enligt 

punkt 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Grad av konsekvens för strandskyddet 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

Natur 

De grova träd som finns inom Varamoområdet är inmätta och en naturvärdes-

inventering har gjorts. Planförslaget tar hänsyn till en värdekärna för ek som är av 

högsta naturvärde och till de framtidsområden för ek som finns inom området. 

Marklov krävs vid fällning av tallar med en diameter på 25 cm och ekar med en 

diameter på 40 cm. Några utpekade träd på kvartersmark får inte fällas. Att 

exploatera strandskogen mellan Vättern och Varamovägen på fastigheterna 

Fjällskivlingen, Toppmurklan och Badgästen, innebär att man exploaterar en del 

av den sista delen av den strandskog som sedan länge har funnits mellan Vättern 

och Varamovägen. Särskilt de grova träden är viktiga för upplevelsen av den skog 

som tidigare funnits inom hela området mellan Vättern och Varamovägen. Dessa 

mindre områden är var för sig inte lika viktiga som de delar de utgör av den sista 

resten av strandskogen. 

Grad av konsekvens för naturmiljö 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Kultur 

Folkets Park har ett stort kulturhistoriskt värde enligt den antikvariska 

dokumentationen som utförts av Östergötlands museum. Hela anläggningen har 

ett samhällshistoriskt värde som visar på de ambitioner och riktlinjer som 

folkrörelsen hade under 1970- och 80-talen. Rivning innebär att området och 

byggnaderna med stort kulturhistoriskt värde försvinner från platsen. 

Grad av konsekvens för kulturmiljö. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Rekreation och friluftsliv 

Den lokala grönstrukturen och sociala rörelsestrukturen inom Varabon kommer 

påverkas eftersom man föreslår en omfattande exploatering på delvis 

oexploaterade ytor och genom exploatering av Folkets Parkområdet. Befintliga 

stigar inom området planeras att behållas och nya stigar planeras att anläggas, 

vilket är positiv. Anläggande av nya stigar bör ske med hänsyn till natur, 

tillgänglighet och risk för slitage.  

Den föreslagna etableringen inom området innebär troligtvis en stor ökning av 

antalet besökare till Varamobadet. För att badet ska förbli trivsamt och säkert och 

för att inte badvattenkvalitén ska försämras krävs troligtvis fler serviceinrättningar 

för besökarna.  

Grad av konsekvens för rekreation och friluftsliv. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Landskapsbild 

Huvudanläggningens påverkan på landskapsbilden bedöms som stor. Tornet på 

anläggningen blir ett landmärke som kommer påverka landskapsbilden från olika 

utblickar. Anläggningen kommer att vara ett nytt inslag i området och kontrasten i 

landskapet bedöms bli stor i förhållande till den småskaliga bebyggelsen. 

Semesterbostädernas påverkan på landskapsbilden för åkermarken i västra delen 

av område 2 bedöms bli stor eftersom den nya bebyggelsen påverkar vyn mot 

Vättern från Marieberg och från Varamobadet mot Marieberg. 

Grad av konsekvens för landskapsbild. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Vattenmiljö 

Etableringen bedöms generera en högre föroreningsbelastning på Vättern jämfört 

med nuläget, men att den med föreslagna åtgärder inte kommer förändra vatten-

förekomstens statusklassning. 

Påverkan på Vätterns vattenkvalitén kan tyckas försumbar eftersom sjön är så stor 

men det bör beaktas att även andra strandområden runt Vättern riskerar att 

exploateras på sikt vilket långsiktigt riskerar att påverka sjöns vattenkvalité. För att 

minimera påverkan på Vättern planeras rening av dagvatten ske inom området. 

Det är även viktigt med åtgärdsplaner för övriga områden där dagvatten orenat 

leds ut till Vättern. 

Grad av konsekvens för vattenmiljö. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Hälsa och säkerhet 

Under högsäsong beräknas köer uppstå i korsningen Badstrandsvägen/-

Vintergatan på grund av korsningens utformning då östergående trafikflöde på 

Badstrandsvägen är underordnad trafiken på vintergatan. Till 2040 måste åtgärder 

genomföras i korsningen Badstrandsvägen/Vintergatan för att undvika 

kapacitetsproblem. Trafikutredningens trafiksimuleringar visar att det kommer 

vara god framkomlighet på riksväg 50 år 2040, och att inga kapacitetsproblem 

uppstår. Konsekvenserna avseende tillgänglighet och trafiksäkerhet runt 

Mariebergsskolan antas bli små då trafiken till Lalandias område 2 huvudsakligen 

är koncentrerad till de sommarmånaderna när Mariebergsskolan är stängd. 

Trafikökningen kommer att orsaka mer trafikbuller och luftutsläpp inom området. 

Grad av konsekvens för miljömål. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Miljömål 

För de relevanta miljökvalitetsmålen bedöms planförslaget ge en negativ påverkan. 

För målet om Giftfri miljö och för God bebyggd miljö bedöms påverkan även bli 

positiv.  

Grad av konsekvens för miljömål. 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 
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Betydande miljöpåverkan 

Verksamheten bedöms orsaka betydande miljöpåverkan med avseende på 

strandskyddet, landskapsbilden och kulturmiljön. Den betydande miljöpåverkan 

har bedömts som måttlig. Miljöpåverkan bedöms även ske på naturmiljön, rörliga 

friluftslivet, trafikmiljön samt Vättern med hänsyn till ökad dagvattenavrinning 

vilket medför en ökad belastning med föroreningar från dagvattnet trots rening. 

Påverkan på trafikmiljön innebär försämrad tillgänglighet för besökare till 

Varamobaden eftersom de strandnära parkeringarna försvinner.  

Förslaget innebär positiva konsekvenser för rekreation, turism och besöks-

näringen i Motala kommun då planförslagen möjliggör en nyetablering av en stor 

bad- och sportanläggning inklusive semesterbostäder och restauranger. 

Uppföljning 

Enligt 6 kap. 18 § MB ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig 

kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan 

som antagits faktiskt medför. 

Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om 

sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga 

åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Lag (2004:606). 

Kalmar den 19 september 2018 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 
 
 
 
Catarina Lund   Ida Blomqvist  
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