
 

 

 

            

           

            

               

         

            

           

         

           

 

            

           

      

 

        

         

  

 

         

 

 

            

             

       

 

 

       

            

 
  

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostäder på södra delen av fastigheten 

Buntmakaren 9. Detaljplanen medger även att handel får anordnas i bottenvåningen till 

bostadshuset och bostäder och/eller kontor får anordnas i våning 2. Bostäder får anordnas 

på våning 2 och uppåt. På norra delen av fastigheten redovisar detaljplanen att marken får 

användas till parkering. En byggrätt för ett parkeringshus redovisas i detaljplanen. 

Detaljplanen medger att bostadshuset får uppföras till en totalhöjd av 45 meter och 

parkeringshuset till en totalhöjd av 14,5 meter. Byggrätten för bostadshuset avser att ett 

skivhus, d.v.s. en smal och bred byggnad får uppföras till 15 våningars höjd. Det planerade 

bostadshuset kommer med sin höjd att få en framträdande roll i stadens siluett. 

Planområdet omfattar del av fastigheten Buntmakaren 9 och ligger beläget i centrala 

Motala. Området avgränsas av Skolgatan i väster, Drottninggatan i norr och Kungsgatan i 

söder. Motala kommun äger marken för planområdet. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan, ÖP 06 gällande förtätning 

med bostäder i centrum. Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att den nya detaljplanen 

inte medför betydande miljöpåverkan. 

Samråd genomfördes enligt reglerna för utökat förfarande 5 november - 14 december 

2018. 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning enligt reglerna för utökat förfarande på 

grund av stort allmänt intresse under tiden 27:e Maj – 24:e Juni. Granskningstiden har varit 

förlängd med anledning av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-

19. 

Under granskningstiden har planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar funnits 

tillgängligt i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala samt på kommunens hemsida. 



 

     

 

     

  

 

  

  

      

      

    

   

  

     

    

   

  

    

   

  

   

   

   

   

    

   

   

   

    

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under granskningen har följande skrivelser inkommit. 

Lantmäterimyndigheten Motala kommun 2021-06-21 Synpunkter 

Länsstyrelsen Östergötland 2021-06-24 Synpunkter 

Vatten- och avfallsnämnden 2021-06-15 Synpunkter 

Miljö- och hälsoskyddenheten 2021-06-21 Synpunkter 

Räddningstjänsten 2021-06-30 Ingen erinran 

Vattenfall eldistribution AB 2021-06-17 Synpunkter 

Skanova AB 2021-06-30 Synpunkter 

Bostadsrättsförening Motalahus 2021-06-22 Synpunkter 

Sakägare 1 2021-06-09 Synpunkter 

Sakägare 2 2021-06-23 Synpunkter 

Sakägare 3 2021-06-24 Synpunkter 

Sakägare 4 2021-06-24 Synpunkter 

Sakägare 5 2021-06-24 Synpunkter 

Sakägare 6 2021-06-24 Synpunkter 

Sakägare 7 2021-06-24 Synpunkter 

Sakägare 8 2021-06-28 Synpunkter 

Privatperson 1 2021-06-14 Synpunkter 

Privatperson 2 2021-06-24 Synpunkter 

Privatperson 3 2021-06-24 Synpunkter 

Privatperson 4 2021-06-24 Synpunkter 

Privatperson 5 2021-06-24 Synpunkter 

Privatperson 6 2021-06-24 Synpunkter 

Privatperson 7 2021-06-24 Synpunkter 

Privatperson 8 2021-07-06 Synpunkter 

http://www.motala.se/kommun


 

          

     
 

        

 

        

  

 

         

        

  

 

         

        

          

    

 

            

       

         

    

 

          

            

              

           

       

         

           

 

        

        

          

 

           

    

 

Inkomna synpunkter från granskningen redovisas nedan tillsammans med Plan- och 

byggenhetens kommentarer i kursiv stil. 

Lantmäterimyndigheten anser att stycket Markupplåtelser och ledningsrätter bör tas bort. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten noterar yttrandet och 

tar bort stycket. 

Länsstyrelsen vill att komplettering gällande dispensansökan för fällning av alléträd skickas 

in innan ansökan kan avgöras. Tydligare motivering gällande särskilda skäl och 

kompensationsåtgärder. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten har kompletterat 

dispensansökan med ytterligare motivering för fällning av alléträd och placering för 

ersättningsträd. Länsstyrelsen har beviljat kommunens kompletterande ansökan med krav på 

villkor som kommunen ska uppfylla. 

Vatten- och avfallsnämnden vill att ytterligare text läggs till efter första stycket Vatten och 

spillvatten: ”Byggnationen som tillåts är hög, vattentrycket anses därför inte kunna 
tillgodoses för den höga byggnationen, vilket medför att fastighetsägaren måste ordna 

tryckstegring i fastigheten.” 

Ytterligare text önskas lägga till efter första stycket under Vatten och spillvatten: ”Om 
verksamheten i fastigheten medför utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från normalt 

hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att gränsvärdena i ” Riktlinjer för utsläpp av 
avloppsvatten från verksamheter” inte överskrids innan utsläpp sker till det kommunala 
spillvattennätet. Förlivsmedelsverksamheter innebär det att en fettavskiljare, enligt standard 

SS-EN-1825 behöver installeras. Fastighetsägaren är ansvarig för att detta sker. Installering 

av fettavskiljare i kök ska planeras i samband med bygglov om verksamheten kräver det..” 

Under rubriken Tekniska frågor/Vatten och avlopp önskas följande text läggas till. ”Vid högre 

byggnation måste fastighetsägaren kontrollera behovet av vattentryck för planerad 

byggnation för att säkerställa val av tryckstegring i fastigheten.” 

För grönytans bjälklag bör det undersökas om planbestämmelsen för konstruktionen ska 

finnas med i plankartan. 

http://www.motala.se/kommun


 

         

             

          

            

          

 

         

          

           

 

 

             

   

 

                

    

 

        

         

 

            

    

 

        

      

           

          

       

 

      

         

       

          

   

 

 

  
 

              

           

Följande tillägg önskas gällande skyfall- och översvämningsrisker kopplat till taket ”Finns 
ingen problematik inom planområdet eller i anslutning till planområdet när det gäller risk 

för översvämning vid skyfall. Vid utformning av gröna taket måste hänsyn tas till avrinning 

vid skyfall för att undvika instängt område på bjälklaget speciellt mot huset och dess 

ingång/utgång till det gröna taket och tillse en kontrollerad avrinning från byggnaden.” 

I planbeskrivningen gällande miljökvalitetsnormer är det otydligt vad som gör att 

föroreningssituationen förbättras. Tydligare framföring att taket blir delvis täckt av grönyta 

samt att parkering sker i ett parkeringshus, vilket bidrar till förbättring av 

föroreningsinnehållet. 

Avfallsenheten önskar ta del av bygglovshandlingar när det är aktuellt, för att få mer 

detaljer kring sophanteringslösningen. 

Intäkt i form av anslutningsavgift kommer att tas ut och uppskattas till 800 000-2 000 000 

kr beroende på slutgiltig byggnation. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten noterar yttrandet och 

tillägg av önskad text har arbetats in i planbeskrivningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inga invändningar mot att detaljplanen antas i enlighet 

med granskningsförslaget, men presenterar uppdaterad text gällande miljökvalitetsnormer. 

Bestämmelsen gällande startbesked kopplat till föroreningar har försvunnit i 

granskningshandlingarna. Förtydligande gällande punkten där förhöjda halter PAH-H bör 

läggas till. Miljö- och hälsoskyddsenheten föreslår att punkten för förhöjda PAH-H-halter 

avgränsas och att förorenade massor skickas till godkänd anläggning eller redogör för 

annan användning som inte kräver känslig markanvändning. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Bestämmelsen gällande startbesked är 

borttagen då användningen av marken har förändrats, från bostäder med känslig mark till 

parkeringshus med mindre känslig mark. Startbesked kopplat till föroreningar behövs därför 

inte längre, riktvärdena för mindre känslig mark överskrids inte. Tillägg av text kopplat till 

PAH-H förorening läggs till. 

Ingen erinran 

Vattenfall vill att revidering görs i planhandlingarna så att det framgår att kablar måste 

flyttas och att flytt genomförs av Vattenfall men bekostas av exploatör. 

http://www.motala.se/kommun


 

 

     

    

 

        

         

     

 

      
 

           

         

         

 

 

      

        

         

         

    
 

            
           

            
 

        

             

          

       
 

              

        

 

 

       

          

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten förtydligar 

planhandlingarna utefter önskad revidering. 

Skanova önskar att bibehålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. Tvingas 

undanflyttningsåtgärder eller skydd av kablar att vidtas för exploateringen förutsätter 

Skanova att initierande part bekostar åtgärden. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten noterar yttrandet. 

Bostadsrättsföreningen Motalahus ställer sig kritiska till den effekt som kommer påverka 

föreningens boende. Parkeringshusets höjd ger insyn till de boende på Drottninggatan samt 

försämrad utsikt och mindre sol. Motförslag som föreningen anser vara bättre presenteras i 

yttrandet. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten noterar föreningens 

yttrande. Avståndet mellan planområdet och Drottninggatan bedöms vara tillräckligt för att 

inte skapa betydande insyn till bostadsrättsföreningen. Inom Motalas befintliga stadsmiljö är 

avstånd mellan fastigheter ofta närmre. Synpunkt föranleder inte ytterligare revideringar i 

detaljplanen. 

Sakägaren anser att befintliga höghus i gamla stan bör styra framtida centrala projekt, 
sakägaren ställer sig kritisk till projektets eventuella byggnadshöjd och utformning, att ett 
höghus inte ska efterlikna något från miljonprogrammet eller vara fantasilöst. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Höjdens lämplighet har prövats inom ramen 

för detaljplanen. Genom att ställa krav på en variation i fasaden undviks stora enhetliga ytor 

som kan anses som negativ gestaltning. Synpunkten föranleder en planbestämmelse om 

variation i fasadens material/textur samt text i planbeskrivningen. 

Sakägaren är orolig för de allmänna parkeringarna och att de kommer ersättas av 

boendeparkeringar. För sakägarens verksamheter är det viktigt med lättillgängliga 

parkeringar. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Fastigheten ska tillgodose boendeparkeringar 

samt allmänna parkeringar motsvarande antalet som inryms inom fastigheten idag. 

http://www.motala.se/kommun


 

            

             

           

 

 

        

     

       

 

              

              

          

 

               

            

      

      

 

     

        

           

         

       

      

 

          

        

         

             

          

       

 

           

             

          

        

 

    

       

     

Sakägaren anser att förslaget bör omarbetas utifrån PBL, 2 kapitlet, §3 och §6. Sakägaren 

anser att alternativet för ett lägre våningsantal bör vara det primära alternativet för projektet 

samt att större hänsyn ska tas för verksamheter och boendes parkeringsmöjligheter i 

centrum. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Höjdens lämplighet har prövats inom ramen 

för detaljplanen. Planförslaget möjliggör för större parkeringsmöjligheter än befintlig 

markparkering. Synpunkten föranleder inga ytterligare revideringar i plankartan. 

I ett gemensamt yttrande har sakägare 3, 4, 5 och 6 samt privatperson 2, 3, 4, 5 och 6, 

uttryckt hur planen inte passar in i stadsbilden för centrala Motala. Höjden på 45 meter 

anses vara alldeles för högt och inte passa in i solfjäderstadens stadsbild. 

I yttrandet föreslås det att behovet av parkeringsmöjligheter i centrum är av stor vikt och 

att enbart ett större parkeringshus borde uppta ytan för fastigheten. I första hand bör 

parkeringsmöjligheter för allmänheten prioriteras, i samband med nya fossilfria bilar 

behövs möjligheten till laddning att finnas. 

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande stads- och 

landskapsbildsanalys har tagits fram, analysens rekommendationer har legat till grund för det 

framarbetade planförslaget. Planen anses gå i linje med stadsplanen för solfjäderstaden och en 

återbyggnation av kvarteret hjälper till att tydliggöra stadsplanens yttre gräns. Fastigheten ska 

tillgodose boendeparkeringar samt allmänna parkeringar motsvarande antalet som inryms 

inom fastigheten idag. Synpunkter föranleder inga ytterligare revideringar i plankartan. 

Sakägaren är positivt inställd till ett parkeringshus men uttrycker oklarheter gällande antalet 

allmänna parkeringsplatser. Parkeringen är i dagsläget viktigt för de centrala 

verksamheterna och sakägaren vikten att bibehålla antalet allmänna parkeringar, då 

verksamheternas kunder kommer delvis från andra orter och har ett behov av centrala 

parkeringar. För att inte välja bort de kunderna hoppas sakägaren att allmänna 

parkeringsplatser kommer fortsätta att finnas på Buntmakaren. 

Under byggnadstiden ser sakägaren att handeln kommer att påverkas negativt, att infarten 

från Kungsgatan i väst inte blockeras och att hänsyns tas för centrums tillgänglighet. Under 

byggnationen kommer sannolikt all allmänna parkeringar att försvinna, här ser sakägaren 

att ett likvärdigt alternativ bör finnas innan byggstart. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Antalet allmänna parkeringar på 

Buntmakaren ska förbli densamma som innan, blivande fastighetsägare ansvarar för att 

tillgodose parkeringsbehovet för såväl boende och allmänheten. 

http://www.motala.se/kommun


 

 

         

        

     

 

          

          

           

       

    

 

            

        

             

         

        

 

       

           

        

    

 

          

    

 

        

 

        

     

 

              

            

   

 

         

     

 

Sakägaren poängterar att den genomförda stads- och landskapsanalys saknar utblickspunkt 

från högre liggande bebyggelse, utsiktsparken läggs fram som exempel. Sakägaren föreslår 

ett våningsantal på 8 våningar. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Projektet har föregåtts av en stads- och 

landskapsbildsanalys som har utgått från flertalet olika utblickspunkter, även om önskad 

utblickpunkt ej finns med har kommunen ett tillräckligt stort underlag genom stads- och 

landskapsbildsanalysen för att bedöma planförslagets lämplighet. Synpunkt föranleder inga 

ytterligare revideringar i analysen eller plankartan. 

Personen är kritisk till planförslaget och menar att stadsbilden för solfjäderstaden riskerar 

att störas. Skuggning från huset kommer påverka närområdet, särskilt under 

vintersolståndet. Höga hus har en tendens att påverka vinden och skapa över- och 

undertryck. Utsikten från utsiktsparken kommer att påverkas negativt av planförslaget. Att 

byggnadens västra fasad saknar fönster ger en mindre attraktiv gestaltning. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planen har tagit hänsyn till gestaltningsfrågan, 

planbestämmelse och skrivelse gällande fasadernas utformning har lagts till i plankartan och i 

planbeskrivningen. Höjdens lämplighet har prövats inom ramen för detaljplanen. Synpunkter 

föranleder inga ytterligare revideringar i detaljplanen. 

Samtliga privatpersoner har undertecknat yttrandet som inkom tillsammans med sakägare 

3, 4, 5 och 6, se tidigare bemötande. 

Personen är negativt inställd till planförslaget för ett 15-våningshus. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Höjdens lämplighet har prövats inom ramen 

för detaljplanen. Synpunkten föranleder inga ytterligare revideringar i plankartan. 

Personen är kritisk till ett höghus på buntmakaren och önskar att gamla stans byggnader 

hade använts som referens för byggnadshöjden samt att byggnaden inte passar in i 

stadsbilden för solfjäderstaden. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Höjdens lämplighet har prövats inom ramen 

för detaljplanen. Synpunkten föranleder inga ytterligare revideringar i plankartan. 

http://www.motala.se/kommun


 

 

 

        

         

      

 

      

  

 

     

     

        

        

   

        

          

      

 

 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

        

 

   

  

    

  

   

     

   

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 2021.06.24 inte framfört några invändningar 

mot samhällsbyggnadsnämndens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättas. 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar på plankartan: 

-

Genomförd granskning föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

- Text gällande Markupplåtelser och ledningsrätter tas bort. 

- Villkor för ersättningsträd arbetas in i planbeskrivningen. 

- Önskad text från Vatten- och avfallsnämnden läggs till. 

- Stycket gällande PAH-H förtydligas. 

- Förflyttning av Vattenfalls ledningar bekostas av exploatör. 

- Vid flytt av Skanovas ledningar bekostar initierande part eventuell flytt. 

- Tillägg gällande fastighetens gestaltning och egenvärde. 

1. Länsstyrelsens undersökningssamråd, 2018-12-10 

2. Länsstyrelsens yttrande, 2021-06-24 

3. Minnesanteckningar från samrådsmötet, 2018-11-16 

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

 Bostadsrättsförening Motalahus. 

 Sakägare 3. 

 Sakägare 3, 4, 5 och 6. 

 Sakägare 8. 

 Privatperson 1. 

 Privatperson 2, 3, 4, 5 och 6. 

 Privatperson 7. 

http://www.motala.se/kommun
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 Privatperson 8. 
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Minnesanteckningar från Samrådsmöte för Detaljplanen för del av Buntmakaren 9. 

Tid: 16 novemeber 

Plats: KS-salen kommunhuset 

Närvarande: 6 st besökare från allmänheten, representant från MAF-arkitekter. Henrik Edstam, 3 st 

medarbetare. 

Synpunkter och åsikter som togs upp under mötet: 

 Om buntmarken byggs ut enligt samrådsförslaget försvinner hälften av de allmänna 

markparkeringarna, det skapar oro. Det är den bästa platsen att parkera i centrum idag. Det 

är hit man kommer först. 

 Det upplevs svårt att hitta parkeringar idag. 

 Handlarna är beroende av att ha parkeringar i direkt anslutning till centrumkärnan. 

Försvinner dessa parkeringar kommer Systembolaget att flytta till Bråstorp. 

 Parkeringsnormen som används i samrådsförslaget diskuteras. Motivet till att sänka p-

normen, diskuterats. Samt vart gränsen för sänkt p-norm ska gälla inom centrum. 

Samrådsförslaget är beroende av att en sänkt p-norm blir av. 

 Parkeringsutredning håller på att tas fram. Där kikar man på beläggningen i centrum. 

Utredningen kommer vara klar i vår 2019. Parkeringsutredningen kommer titta på vilken p-

norm som kommunen kommer att eftersträva i nybyggnadsprojekt i Motalas olika 

stadsdelar. 

 Diskussioner kring underbyggt p-hus med bostäder ovanpå diskuteras, både för den aktuella 

platsen men också för andra aktuella fastigheter som kan byggas ut på sikt. Kommunen 

föreslår att skyltning behöver ses över, till parkeringar i centrum. Bland annat bättre 

skyltning till Gallerian och dess parkering på taket. Det finns gott om lediga p-platser där. 

 Öppna upp utfarter så det finns fler möjligheter att åka logiskt genom centrum. Det är 

mycket enkelriktade gator i centrum. 

 Kommunen pratar om att det finns tankar om att höja befintliga p-hus tex P-huset Akasian. 

 In/utfarten markparkeringen i samrådsförslaget diskuteras. Drottninggatan har redan mycket 

köer, vissa tider på dygnet. Flytta in och utfart till Kungsgatan. Bättre flöden säger någon. Det 

påtalas också att det behöver utredas hur mycket ökade trafikrörelser det blir med 

exploateringen och hur det blir för markparkeringen. Det behöver ses över i fortsatt 

planering. Skylta parkeringar bättre. Bygg en till våning med p-däck för den nya 

exploateringen, för att ha kvar fler allmänna parkeringar. 

 Förtätning med bostäder innebär fler människor i centrum vilket kan bidra till ett positivt 

stadsliv. 

 Brand: Räddningstjänsten medverkar i planarbete. 

Vid Pennan 

Emma Wester 


	Granskningsutlåtande
	26. Länsstyrelsens samrådsyttrande
	39. Länsstyrelsens yttrande Buntmakaren
	Anteckningar Samrådsmöte Buntmarkeren 20181116

