
 

 

          

             

        

        

           

        

          

      

 

       

       

       

 

         

          

       

 

    

        

 

 

        

         

 

         

          

          

       

 

      

          

       

 
  

  

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Mässhaken 9 m. fl. Syftet med 

detaljplanen är att tillskapa ett ökat antal bostäder i centrala Motala genom en 

förtätning inom kvarteret Mässhaken samt att möjliggöra för 

centrumverksamhet i bottenplan. Kvarteret är idag utbyggt med bostäder i 2-3 

plan runt en större gård och bedöms vara relativt lågt exploaterad kvartersmark 

med förutsättningar för förtätning av bebyggelsen. Detaljplanen ska säkerställa 

att fortsatt goda kvaliteter avseende gårdsmiljön bibehålls samt att ny 

bebyggelse har en acceptabel skuggpåverkan gentemot omgivande bebyggelse. 

Totalt planeras för cirka 60-70 nya lägenheter. Den befintliga bebyggelsen, 

förutom det nordligaste huset längs Borgmästaregatan, bevaras. Höjden för de 

nya punkthusen i detaljplanen regleras till 7-9 våningar. 

Planområdet är beläget i området Zederslund, omedelbart norr om Motala 

stadskärna och omfattar fastigheterna Mässhaken 9, 10 och 11, samt delar av 

Mässhaken 2 och 15 inom kvarteret Mässhaken. 

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP 06. 

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att den nya detaljplanen inte medför 

betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd enligt reglerna för 

standardförfarande under tiden 5 oktober – 16 november 2020. 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning enligt reglerna för 

standardförfarande under tiden 31 januari – 28 februari 2022. 

Samrådstiden har varit förlängd med anledning av att samrådsmöte inte hölls 

på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19. 

Under samrådstiden har planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar 

funnits tillgängligt i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala, och på 

huvudbiblioteket, Repslagaregatan 1 i Motala, samt på kommunens hemsida. 

http://www.motala.se/kommun


 

     

 

    

      

    

     

   

     

     

   

     

    

   

   

     
 
 

     
     
      

   
      

     
       

   
 
 

 

Under samrådet har följande skrivelser inkommit. 

1. Länsstyrelsen Östergötland 2020-11-11 synpunkter 

2. Statens geotekniska institut (SGI) 2020-11-16 synpunkter 

3. Trafikverket 2020-11-10 ingen erinran 

4. Vatten- och avfallnämnden 2020-10-22 synpunkter 

5. Lantmäterimyndigheten 2020-11-13 synpunkter 

6. Miljö- och hälsoskyddsenheten 2020-11-11 synpunkter 

7. Plan- och byggenheten 2020-11-16 synpunkter 

8. Räddningstjänsten 2020-11-18 synpunkter 

9. Vattenfall Eldistribution AB 2020-11-11 synpunkter 

10. Sakägare 1 2020-10-30 synpunkter 

Under granskningen har följande skrivelser inkommit. 

1. Länsstyrelsen Östergötland 2022-02-25 ingen erinran 
2. Östgötatrafiken 2022-02-23 ingen erinran 
3. Vatten- och avfallsnämnden 2022-02-08 synpunkter 
4. Lantmäterimyndigheten 2022-02-28 synpunkter 
5. Plan- och byggenheten 2022-02-28 ingen erinran 
6. Skanova AB 2022-02-18 synpunkter 
7. Vattenfall Eldistribution AB 2022-02-07 ingen erinran 

http://www.motala.se/kommun


 

        

      
 

 

        

      

      

 

      

       

         

      

       

       

     

 

         

              

          

     

       

           

       

          

         

      

 

       

          

       

     

 

       

        

     

        

       

       

Inkomna synpunkter under samrådet redovisas nedan tillsammans med Plan-

och byggenhetens kommentarer i kursiv stil. 

Länsstyrelsen framför att de så som framgår av tidigare 

undersökningssamråd att de delar kommunens bedömning att 

genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen uppmärksammar att planområdet ligger inom 

influensområde luftrum för Malmens flottiljflygplats samt för Karlsborgs 

övningsflygplats samt att planområdet ligger även inom stoppområde för 

höga objekt som begränsar byggnaders byggnadshöjd. Länsstyrelsen 

bedömer att förslaget inte påverkar riksintresset för influensområde 

luftrum för Malmens flottiljflygplats eller Karlsborgs övningsflygplats 

samt stoppområdet för höga objekt. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har hanterat dagvattenfrågan i planen 

på ett bra sätt och de bedömer att MKN för inte kommer att äventyras 

eller försämras förutsatt att dagvattnet omhändertags så som beskrivs i 

planbeskrivningen. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att 

dagvattenutredningen och planbeskrivningen anger olika recipienter för 

dagvattnet och föreslår att det för framtida orientering vore bra att de olika 

vattenförekomsterna anges vid namn och ID. Länsstyrelsen anser även att 

kommunen behöver redogöra för hur förekomsten är klassad idag och om 

den är påverkad på så kallad kvalitetsfaktornivå, finns nivåer som är sämre 

än god status, till exempel särskilda förorenade ämnen. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Benämning av recipienter har 

justerats med namn och ID i dagvattenutredningen samt i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har kompletterats med klassning av förekomsten och 

påverkan på kvalitetsfaktornivå. 

Länsstyrelsen anser att en sand- och grusförekomsten (WA87456290), 

belägen under den bergförekomst (WA31160323) som nämns i 

planbeskrivningen, även behöver redovisas i planbeskrivningen. Enligt 

Länsstyrelsens information bedöms statusen vara god för båda 

förekomsterna, men med låg tillförlitlighet på grund av få mätningar. 

Länsstyrelsens anser att planhandlingarna behöver kompletteras med en 

http://www.motala.se/kommun


 

       

         

           

   

 

    

       

       

         

 

        

         

           

 

    

       

     

  

 

        

       

     

 

          

     

 

       

       

          

       

 

          

        

       

 

    

     

 

       

           

          

bedömning om hur tillkommande dagvatten kommer att påverka 

förekomsten. Vidare behöver kommunen även resonera kring det icke 

försämrings krav som finns, det vill säga vad behövs för att inte försämra 

statusklassen i förekomsten. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med information om sand- och grusförekomsten, kompletterande 

bedömning gällande påverkan på förekomsten utifrån tillkommande dagvatten 

samt resonemang kring åtgärder för att ej försämra statusklassen i förekomsten. 

Länsstyrelsen anser att information kopplat till föroreningsobjekt inom 

och i närheten av planområdet behöver förtydligas i planbeskrivningen 

och att en bedömning om detta kan påverka detaljplanen behöver göras. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletteras med information om närliggande föroreningsobjekt samt 

tillhörande bedömning om föroreningsobjektens påverkan på 

detaljplaneförslaget. 

Länsstyrelsen bedömer förfarandet med endast en uppskattning av 

bullerförhållandena inom planområdet kan anses vara godtagbart, då de 

beräknade värdena underskrider högsta trafikbullernivå med marginal. 

Länsstyrelsen anser att det inte framgår i planhandlingarna om det finns 

ytterligare behov av brandposter för räddningstjänsten. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar bedömning 

gällande trafikbuller. Enheten har tagit del av Räddningstjänstens 

samrådsyttrande för detaljplanen där det framgår att det inte finns något behov 

att ytterligare brandposter inom eller i närheten av planområdet. 

Länsstyrelsen anser att det är otydligt vad som menas med skyfall i 

planbeskrivningen. De förutsätter att det är ett 100 års regn med 

klimatfaktor som avses och efterfrågar ett förtydligande i planhandlingen. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

förtydligat innebörden av skyfall. 

Länsstyrelsen anser att flera av rekommendationerna vid nybyggnation 

och komplettering av byggnation som finns i den geoteknisk utredning är 

viktiga och borde därför infogas i planbeskrivningen för tydlighetens skull. 

http://www.motala.se/kommun


 

 

    

       

   

 

          

         

      

           

        

          

        

          

    

 

         

       

        

           

         

          

          

          

        

          

          

 

      

       

       

         

         

         

     

     

        

      

 

          

            

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med rekommendationer gällande nybyggnation som framgår i den 

geotekniska utredningen. 

Förslaget medger en nockhöjd om 30 m och därmed gör kommunen det 

möjligt att uppföra de två alternativ som undersöks i den översiktliga 

landskapsanalys som kommunen tagit fram. Länsstyrelsen kan dock 

konstatera att förslaget till detaljplan har en påverkan på stadssiluett och 

befintligt områdes karaktär. Vidare går det att utläsa av landskapsanalysen 

att en flackare och mjukare takvinkel kan på långt håll kompensera den 

avvikande höjden något då tillkommande hus smälter bättre in i det 

befintliga taklandskapet. Ett tredje alternativ kan då vara att pröva den 

lägre volymen men med en flackare takvinkel. 

Utifrån de illustrationer som visas i planhandlingen kommer planerad 

byggelse i öst att avvika från omkringliggande bebyggelse vad gäller höjd 

och volym. Läsaren får en uppfattning om att respektive punkthus, 

kommer att delas upp i olika volymer med olika antal våningar. Detta gör 

också att nytillkomna byggnader uppfattas som mindre volymer, vilket kan 

upplevas som ett nättare inslag i kvarteret. För att möjliggöra detta och 

undvika en stor volym kan kommunen med fördel införa en bestämmelse 

i plankartan vad gäller uppdelning av volymer och variation av höjder. För 

att minska kontrasten som skapas mellan ny och äldre bebyggelse bör 

kommunen även överväga en eller flera lägre volymer i varje byggrätt i 

öster med syfte att länka samman det nya och gamla volymmässigt. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enhetens bedömning är att 

stads- och landskapsanalysen har utrett detaljplaneförslagets lämplighet vars 

utgångspunkt är att pröva förutsättningarna för ett brantare tak. Reglering av 

nockhöjd har säkerställts i plankartan för att inte medföra negativa 

konsekvenser. Enheten delar inte Länsstyrelsen förslag att pröva en lägre volym 

med flackare takvinkel då lämpligheten av volym och takvinkel har utretts i 

enlighet med detaljplaneförslaget. Plankartans dockhöjd möjliggör för variation 

av höjder och utformningsbestämmelser säkerställer att bebyggelsen tar hänsyn 

till befintlig bebyggelse. Punkthusen utformas så smala som möjligt för att 

minska påverkan avseende utsikt och skuggningar mot omgivningen. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att planbeskrivningen framför en 

vilja att spara så många träd och buskar som möjligt vid byggnation och 

http://www.motala.se/kommun


 

             

   

 

     

 

          

         

 
     

           
        

       

 

       

      

       

         

           

           

        

 

 

    

       

       

 

 

         

       

            

        

        

          

        

        

         

            

          

         

      

       

 

anse även att det vore positivt om det är möjligt att kompensera för de 

träden med bevarandevärde. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar synpunkten. 

Länsstyrelsen anser att en del av de förslag på dagvattenåtgärder som 

framförs i planbeskrivningen kan med fördel införas i plankartan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Minsta andel infiltrationsvänlig 
yta inom detaljplaneområdet ska vara ca 30% av planens totala areal vilket 
säkerställs genom en planbestämmelse i plankartan. Bestämmelsen anger också 

att dagvatten från hårdgjorda ytor ska ledas till infiltrationsyta. 

Som nämns innan beskriver planhandlingarna ett antal 

infiltrationslösningar för dagvatten. Marken i planområdet bedöms 

ha hög genomsläpplighet och majoriteten av partikelbundna 

föroreningar tenderar att fastna i översta jordlagret, dock finns det 

risk att vissa ämnen vandra vidare till förekomsten. I det här fallet 

är det önskvärt att kommunen för ett resonemang kring att överväga 

nyttan av dagvattenåtgärderna mot en eventuell påverkan på 

grundvattenförekomsten. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med resonemang gällande övervägning av nyttan av 

dagvattenåtgärderna mot eventuell påverkan på grundvattenförekomsten. 

Statens geotekniska institut (SGI) framför synpunkter på förslaget till 

detaljplanen. SGI framför synpunkter på den geotekniska utredningen 

som i kapitel 6.6 uppger att en objekt specifik geoteknisk granskning ska 

utföras när planerad byggnation är fastställd för platser där marknivån 

kommer ändras. SGI anser att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 

avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i planskedet för hela 

planområdet och för de förhållanden som planen medger exempelvis 

laster från byggnader och marknivåer. En första stabilitetsbedömning för 

hela planområdet kan baseras på befintliga undersökningar. Men om de 

faktiska förhållandena är sådana att det därefter inte är klart och entydigt 

och att risker inte kan uteslutas för att detaljplanens område kan beröras, 

direkt eller indirekt, av skred eller ras ska en stabilitetsutredning utföras 

med lägsta detaljerade utredningsnivå emligt IEG Rapport 4:2010 

alternativ enligt IEG Rapport 6:2008 Rev 1. 

http://www.motala.se/kommun


 

     

   

     

 

        

 

        

         

     

         

       

         

       

        

           

      

           

        

   

        

       

          

   

 

    

        

     

        

     

         

 

 

        

     

       

      

         

            

        

Plan- och byggenhetens kommentar: Geoteknisk utredning har 

kompletterats med bedömning och redovisning kopplat till risker för ras, skred, 

erosion och har förtydligats i planbeskrivningen. 

Trafikverket har inget att erinra förslaget till detaljplan. 

Vatten- och avfallsverksamheten på Motala kommun framför synpunkter 

på förslaget till detaljplanen på delegation från Vatten- och 

avfallsnämnden. Avfallsenheten under Vatten- och avfallsverksamheten 

har inget att erinra förslaget till detaljplanen. Nätenheten under Vatten-

och avfallsverksamheten efterfrågar en förtydligande text under rubriken 

’vatten och spillvatten’ kring att befintliga anslutningar kommer att 

användas för att ansluta den föreslagna bebyggelsen. Nätenheten vill 

uppmärksamma att Mossen-området, som inramas av Prinsgatan i söder, 

Kaptensgatan i väst, Ulaxgatan i norr och Nämndemansgatan i öst, är ett 

instängt område vid skyfall enligt SWECOs Översvämningskartering för 

Motala stad från 2016. De vill även uppmärksamma att detta avspeglas i 

praktiken, då problem uppstår vid skyfall i bland annat korsningarna 

Prinsgatan-Kaptensgatan och Prinsgatan-Nämndemansgatan. Därför 

anser Nätenheten att det instängda området vid Mossen-området bör 

kommenteras i både dagvattenutredningen och planbeskrivningen samt 

att text under rubriken ’skyfall’ ändras där det uppges att inga instängda 

områden kan urskiljas. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förtydligande i 

planbeskrivningen har gjorts gällande att föreslagen bebyggelse ansluts till 

befintliga anslutningar för vatten och spillvatten. Komplettering av information 

om instängt område med hänsyn till skyfall har kompletterats i 

dagvattenutredningen samt redovisas i planbeskrivningen. Rättning av felaktig 

information om icke förekommande instängda områden har korrigerats. 

Lantmäterienheten på Motala kommun framför, i sin egenskap som 

Lantmäterimyndighet, synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Lantmäterienheten upplyser om att plankartan saknar grundkartans 

beteckningar och koordinater vilket ska redovisa. Lantmäterienheten 

informerar även om att bestämmelsen om upphävningen av tomtindelning 

så som den formuleras i samrådsförslaget endast kommer att resultera i ett 

partiellt upphävande och inte ett upphävande av hela kvarterets 
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tomtindelning. För fastigheterna Mässhaken 2 och 15 som inte i helhet 

ingår i planområdet kommer tomtindelningen endast upphävas för den de 

delar som ingår i planområdet. Lantmäterienheten föreslår att 

planområdet utökas för att innefatta hela fastighetsytorna för Mässhaken 

2 och 15, för att detta inte ska förhindra framtida ändring av 

fastighetsindelningen inom planområdet. Alternativ kan 

fastighetsindelningen upphävas för hela kvarteret. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Grundkartans beteckningar 

och koordinater har lagts till i plankartan. Detaljplanen föreslår ingen ändrad 

markanvändning för bostadshusen på Mässhaken 2 och 15, därav har dessa 

inte inkluderats i planområdet men möjlighet till samnyttjat parkering 

möjliggörs. Bestämmelsen om upphävningen av tomtindelning har justerats för 

att omfatta upphävning för hela kvarteret. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten på Motala kommun framför synpunkter 

på förslaget till detaljplanen. Miljö- och hälsoskyddsenheten vill upplysa 

om två potentiella föroreningsobjekt som bör redovisas och tas hänsyn till 

i förslaget till detaljplanen. Det första föroreningsobjektet förekommer på 

fastigheten Innerstaden 1:124 (tidigare Tjädern 4) cirka 100 meter öster 

om planområdet. Föroreningsobjektet utgörs av en restförorening från en 

före detta drivmedelstation. SGI genomförde 2007 efterbehandling av 

drivmedelstationsverksamheten. Målet med efterbehandling var att 

föroreningshalterna i marken inte skulle överstiga dåvarande riktvärden på 

parkmark för genomsläpplig jord. Efterbehandling var på grund av rasrisk 

kopplad till närliggande riksväg 50 tvungen att avbrytas i förtid vilket 

innebär att en restförorening kvarstår i marken på fastigheten Innerstaden 

1:124. I SGIs rapport över efterbehandlingen från 2007 så framgår det att 

prover som tagits i restföroreningen var tre gånger högre än riktvärdet för 

alifater >C12-C16 medan en del andra grupper av alifater och aromer var 

upp till två gånger högre än riktvärdet gällande parkmiljö för 

genomsläppliga jordar. SGI bedömer i rapporten att restföroreningen har 

begränsad utbredning, låga till måttliga föroreningshalter och att den ligger 

väl skyddad vid två meter under en asfalterad busshållplats och riksväg 50. 

SGI bedömer att risken för negativ påverkan på människa och miljö är 

liten eller mycket lite för fastigheten Innerstaden 1:124 (tidigare Tjädern 

4) och dess grannfastigheter. 

Det andra föroreningsobjektet förekommer på grannfastigheten 

Mässhaken 5. Föroreningsobjektet utgörs av ett före detta tryckeri (1949-
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1960) som är inventerad enligt MIFO fas 1 till riskklass 4 (liten risk). 

Bedömningen grundas i att mindre firmor (1980-tal och framåt) såsom 

tandläkarmottagning, kontor och affärsfirmor som var verksamma på 

platsen och att endast mindre mängder kemikalier uppges att ha använts. 

Bedömningen utgår även ifrån att inte bor i lokalen där verksamheten 

bedrevs och att dricksvatten inte används i området. Eventuella 

restföroreningar antas främst finnas kvar i och under golvmaterialet i den 

före detta tryckerilokalen. 

Ingen av det ovan beskrivna föroreningsobjekteten bedöms av Miljö- och 

hälsoskyddsenheten påverka förslaget till detaljplanen eller planområdet. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletteras med information om de två närliggande föroreningsobjekten. 

Bedömningen är att föroreningsobjekten inte påverkar detaljplaneförslaget vilket 

har förtydligats i planbeskrivningen. 

Plan- och byggenhetens bygglovshandläggargrupp på Motala kommun 

framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Bygglov anser att ett 

område om fyra meter från Borgmästaregatan förses med prickmark för 

att säkerställa att komplementbyggnader inte uppförs för nära 

väg/utfarter, då det annars skulle kunna medföra problem med sikt vid in-

och utfarter från fastighet. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plankartan har justerats med 

prickmark om fyra meter från Borgmästaregatan eller bestämmelse. 

Bygglov efterfrågar en tydligare formulering av planbestämmelsen f1 

”bebyggelsens kulör ska harmonisera med bebyggelsekulörer angränsande 
till planområdet”, eftersom bestämmelsen blir en svårtolkad. Särskilt 
eftersom kulörerna på byggnaderna i angränsande planområden kan 

komma att förändras över tid, så försvårar detta tolkningen av 

bestämmelsen. Bygglov anser att om fasaderna ska utformas med ljusa 

kulörer, så bör det framgå i bestämmelsen med exempel på vilka kulörer 

som det syftas till. 

Bygglov efterfrågar en tydligare formulering av planbestämmelsen f1 

”Takmaterial ska utgöras av icke reflekterande material”, där det framgår 
vilka takkulörer och takmaterial som är lämpliga. Bygglov vill även 

uppmärksamma att om det inte är önskvärt med solpaneler på byggnaden 

med hänsyn till risk för bländning/reflektionen bör en planbestämmelse 

http://www.motala.se/kommun


 

       

       

 
      

         
          

      
        

          
      

   

 

 

        

     

      

      

     

 

    

        

 

         

       

        

      

 

    

       

 

        

     

      

   

          

   

 

    

     

 

införas om bygglovsplikt för solenergianläggningar. Annars får solpaneler 

installeras (i takfallet) på byggnader utan bygglov. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Utformningsbestämmelse f1 har 
omformulerats och förtydligats i planbeskrivningen. Bestämmelse f2 har lagts till 
i plankartan för att reglera glansvärdet för att förhindra bländning på tak. 
Planbeskrivningen har förtydligat information om solenergianläggning. 
Administrativ bestämmelse om utökad bygglovsplikt för solpaneler läggs till, 
inte för att förhindra solceller, utan för att undvika en bländande yta. Vid 
ansökan om solenergianläggning ska kompletterande utredning om reflektion 

medfölja som underlag för bygglovsprövning. 

Bygglov anser att det krävs en bestämmelse som reglerar 

komplementbyggnadernas högsta nockhöjd där byggrätt ges, eftersom 

komplementbyggnaderna höjd endast regleras inom område med 

korsmark. Med befintliga bestämmelser så får komplementbyggnader 

uppföras till samma nockhöjd som huvudbyggnaden. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Bestämmelse om 

komplementbyggnadernas högsta nockhöjd har lagt till i plankartan. 

Bygglov vill uppmärksamma om att det, i och med den befintliga 

planbestämmelse om högsta nockhöjd 30 meter och ingen bestämmelse 

om takvinkel, borde vara möjligt att uppföra en byggnad med ”platt” tak 
som är mer än nio våningar. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Möjligt antal våningar med 

platt tak har förtydligats i planbeskrivningen. 

Bygglov anser att det krävs en bestämmelse som reglerar 

komplementbyggnadernas maximala byggnadsarea, eftersom det med 

nuvarande bestämmelser skulle vara möjligt att uppföra stora 

komplementbyggnader beroende på framtida fastighetsindelning, 

exempelvis om hela området blir en fastighet så kan en 

komplementbyggnad med 285 kvadratmeter byggnadsarea uppföras. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbestämmelse om 

komplementbyggnaderbas maximala byggnadsarea har justerats. 

http://www.motala.se/kommun


 

         

    

       

        

        

          

        

        

         

        

      

           

      

       

         

   

         

       

          

 

 

    

     

     

        

 

 

 

      

        

          

          

          

    

       

      

       

        

      

         

 

Räddningstjänsten på Motala kommun framför synpunkter på förslaget till 

detaljplanen. Räddningstjänsten framför synpunkter kopplad till 

tillgängligheten för räddningstjänsten. Räddningstjänsten anser att det är 

svårt att utläsa tillgängligheten för räddningstjänsten i plankartan. 

Räddningstjänsten anser även att planbeskrivningen bör förtydligas med 

en formulering av hur angreppsvägen för räddningstjänsten ser ut. Det vill 

säga hur vägen från omgivande gator till huvudentrén för respektive 

byggnad ser ut. Istället för att uppge en ”punkt för räddningsinsats”. 

Räddningstjänsten upplyser om att ifall de ska utgöra den alternativa 

utrymningsvägen för punkthusen, så behöver en tillgänglig yta för 

uppställning av höjdfordon säkerställas runtomkring punkthusen. 

Räddningstjänsten upplyser även om att för att utrymning inte ska behöva 

ske via räddningstjänstens höjdfordon, så behöver punkthusen bebyggas 

med Tr-2-trapphus. Räddningstjänsten anser att oavsett vilket av de två 

ovan presenterade alternativen som väljs så behöver det kommenteras i 

plankartan eller planbeskrivningen. 

Räddningstjänsten anser att inga identifierade risker finns för förslaget till 

detaljplanen. Räddningstjänsten anser även att vattenförsörjning finns i 

tillräcklig omfattning via befintliga brandposter inom eller i närheten av 

planområdet. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med formulering gällande hur angreppsvägen för 

räddningstjänsten ser ut utöver att nämna punkt för räddningsinsats. 

Planbeskrivningen har även förtydligat att punkthusen behöver bebyggas med 

Tr-2-trapphus. 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan benämnd Vattenfall, framför 

synpunkter på förslaget till detaljplanen. Vattenfall framför synpunkter om 

att en nätstation markerat med ett användningen E bedöms behövas för 

området. Vattenfall ger förslag på lokalisering av området för nätstationen 

i den norra delen av planområdet i anslutning mot Borgmästaregatan. 

Vattenfall framför även följande upplysningar: 

- Eventuell flytt/förändring av befintliga elnätanläggningar utförs 

av Vattenfall men bekostas av exploatören. 

- Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent 

servis beställs via Vattenfalls hemsida eller via telefon 

- Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. 

Detta beställs via Post- och telestyrelsens tjänst på hemsidan 

ledningskollen.se. 

http://www.motala.se/kommun


 

           

     

       

   

      

     

   

 
     

       
        

   
  

 

     

       

          

 

 

            

     

           

          

        

       

            

        

        

        

          

         

        

         

       

            

       

           

    

 

       

         

- Vid ny infart till fastigheten ska befintlig markkabel förläggas i rör. 

Detta beställs samtidigt som el-servis. 

- Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla 

skeden av plangenomförandet. 

- Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid 

elnätanläggning tillhörande Vattenfall, som skulle innebära att 

gällande säkerhetsavstånd till kan hållas. 

Plan- och byggenhetens kommentar: I genomförandebeskrivningen 
framgår att ev flytt av elnätsanläggningar bekostas av exploatör. Plankartan 
har kompletterats med e-område med placering i söder genom dialog med 
Vattenfall. Fastighetsägaren bekostar markupplåtelsen för transformatorstationen. Enheten 
noterar övriga upplysningar. 

En privatperson inom detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd sakägare 1, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Sakägare 1 har synpunkter kopplat till dagvatten och utökning av 

detaljplanen. 

Sakägare 1 lyfter att det i dagsläget årligen tycker upp vatten från en 

markbrunn i det kommunala dagvattensystemet vid mindre skyfall. 

Brunnen är belägen i en försänkning med en sluttande asfaltsramp som är 

framför garageportar och källaringång. Sakägare 1 vill i och med detta 

uppmärksamma att detta har vid flera tillfällen orsakat vatteninträngning 

inom dennes fastighet, senast under sommaren 2020. Sakägare 1 lyfter 

också att detta har påtalats tidigare till kommunen men att ingen åtgärd 

har utförts av kommunen. Sakägare 1 anser att dagvattensystemet på 

Borgmästaregatan inte har kapacitet för att kunna hantera större 

regnmängder i dagsläget, på grund av dess bristfälliga konstruktion och 

kapacitet. I och med att detaljplaneförslaget medför att större andel mark 

beläggs med hårdgjorda ytor, så riskerar effekterna vid skyfall att bli ännu 

större för sakägare 1s fastighet samt andra fastigheter inom området. 

Därför anser sakägare 1 att förslaget till detaljplanen måste innefatta ökad 

dimensionering av kapaciteten för det kommunala dagvattensystemet. 

Sakägare 1 vill ha svarar på hur kommunen kommer att säkerställa att det 

problem som fastighetsägarna har varje sommar vid skyfall (inträngande 

vatten i huset) inte kommer fortsätta och/eller förvärras i och med att 

byggnationen i detaljplaneförslaget sker. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Hantering av dagvatten och 

skyfall säkerställs i plankartan genom planbestämmelse, i enlighet med 

http://www.motala.se/kommun


 

       

       

       

 

 

         

         

           

             

         

       

         

        

 

     

        

          

       

      

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagvattenutredningen, för att inte öka belastningen på det kommunala 

dagvattennätet eller påverkan på omkringliggande fastigheter. Enheten noterar 

information om skyfallsfrågan vilken har förmedlats till kommunens 

vattenenhet. 

Sakägare 1 föreslår utökning av planområdet för att inkludera dennes 

fastigheter i syfte att möjliggöra inredning av vindsvåningar till lägenheter. 

Sakägare 1s bedömning är att lägenheterna bör tillåtas byggas utan krav på 

hiss för att nyttja befintliga fastigheter till att öka antalet bostäder i centrala 

lägen och samtidigt bevara områdets karaktär och tidstypiska hus 

utseende. Sakägare 1 efterfrågar svar från kommunen gällande om 

detaljplaneförslaget i Sakägare 1s befintliga hus eftersom ett av motiven 

för förslaget till detaljplanen är bostadsbrist i Motala. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten (bygglov) gör 

bedömningen att vindsvåningar får inredas enligt gällande detaljplan på aktuell 

fastighet. Enheten råder sakägaren att söka bygglov för önskad utbyggnad. I 

bygglovsansökan bör framgå att ansökan avser avsteg från hisskravet med 

tillhörande motivering till avsteget. Hisskravet gäller för lägenheter på 35 m2 

eller mera. Synpunkt om utökat planområde föranleder inte någon ändring då 

önskad åtgärd hanteras genom bygglovsärende. 

http://www.motala.se/kommun


 

        

       

        

 

        

          

           

       

         

       

             

        

        

   

 

      

       

       

   

 

       

         

      

 

     

      

         

 

             

            

       

       

Inkomna synpunkter från granskningen redovisas nedan tillsammans med 

Plan- och byggenhetens kommentarer i kursiv stil. 

Länsstyrelsen Östergötland har inget att erinra förslaget till detaljplan 

Östgötatrafiken har inget att erinra förslaget till detaljplan. 

Vatten- och avfallsnämnden vill att text läggs till under rubriken 

Genomförande- Vatten och avlopp för att tydliggöra vad som bör tas hänsyn 

till vid eventuell av/om-styckning. De nya punkthusen som planeras kommer 

utnyttja befintliga VA-serviser som är till de befintliga bostadshusen inom 

planområdet. Vid eventuell ny fastighetsbildning bör de hus som utnyttjar 

samma VA-servis ingå i samma fastighet. Vid val av att bilda en stor fastighet 

kommer de tre VA-serviserna finnas kvar om inte fastighetsägare kontaktar 

VA-huvudmannen om annat. Fastighetsägare står för kostnader vid behov av 

förändring av VA-servis. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten 

noterar VA-nämndens yttrande om tillägg av text kopplat till 

genomförandedelen. Förslagen text har arbetats in och ett tydliggörande 

gällande VA-serviser har gjorts. 

Lantmäterienheten på Motala kommun, i sin egenskap av lantmäterimyndighet, 

påpekar att kvartersnamnen har olika typsnitt, kvarteret ringaren far 

fetmarkerats medan övriga kvartersnamn inte har det. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten 

noterar Lantmäterienhetens yttrande och synpunkter. Vad det gäller 

typsnittet på kvartersnamnen är det reglerat för att skapa enhetlighet. 

Lantmäterienheten påpekar även att det i dagsläget är för tidigt att skriva att 

mark kommer att regleras från Mässhaken 2 och 15, då frågan först prövas vid 

ansökan om lantmäteriförrättning. Lantmäterienheten hänvisar till första 

stycket under rubriken fastighetsrättsliga konsekvenser. Det är inte tydligt vad 

http://www.motala.se/kommun


 

        

       

      

 

      

     

     

           

           

        

 

        

         

       

 

      

       

         

  

         

          

       

         

 

 

     

        

     

 

          

 

        

       

    

    

som syftas med att fastighetsrättsliga konsekvenser aktualiseras först vid 

ägarbyte. Det rättsförhållande som gäller fastigheter emellan existerar 

oberoende av vem som står som ägare. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förtydligande kopplat till 

fastighetsrättsliga konsekvenser är genomfört. Stycket syftar till att det är 

samma fastighetsägare för Mässhaken 9, 10, 11, 2 och 15, vilket inte 

skapar ett behov av servitut för de nya parkeringarna som kommer ligga på 

den mark som i dagsläget tillhör Mässhaken 2 och 15. Vid ägarbyte av 

någon av fastigheterna kan servitut komma att behövas. 

Lantmäterienheten har även uppmärksammats att planområdets östra gräns, 

där kvartersmark ska eventuellt regleras från Mässhaken 2 och 15, 

sammanfaller inte planområdets gränser helt med befintliga gränser. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planområdets gränser har 

justerats för att överensstämma med befintliga fastighetsgränser. 

Plan- och byggenehetens bygglovshandläggargrupp har inget att erinra förslaget 

till detaljplan. 

Skanova AB önskar att behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 

att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 

för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att initierande part bekostar 

åtgärden. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten 

noterar Skanovas yttrande och har tydliggjort i planbeskrivningen att vid 

flytt av kablar bekostar initierande part flytten. 

Vattenfalls Eldistribution AB har inget att erinra förslaget till detaljplan. 

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande inte framfört några invändningar mot 

samhällsbyggnadsnämndens bedömning att detaljplanen inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning 

behöver därför inte upprättas. 

http://www.motala.se/kommun


 

 

      

    

       

       

        

     

          

  

        

    

         

 

 

      

  

     

     

         

  

       

     

          

   

         

      

         

   

     

      

 

       

     

           

      

      

   

 

 

 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar på plankartan: 

- Tillägg av e-område 

- Omformulering av bestämmelse f1 och tillägg av f2 

- Omformulering av upphävning av tomtindelning 

- Omformulering av högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader 

samt komplementbyggnaderbas maximala byggnadsarea 

- Tillägg av prickmark mot Borgmästaregatan samt inom Mässhaken 2 

och 15. 

- Tillägg av planbestämmelse som reglerar minsta andel genomsläpplig 

yta för hela planområdet. 

- Tillägg av illustration för dräneringsdike i planområdets södra del. 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

- Förtydligande bestämmelse F1. 

- Förtydligande gällande att ny bebyggelse ansluts till befintliga 

anslutningar för vatten och spillvatten 

- Komplettering av information om instängt område med hänsyn till 

skyfall 

- Information om närliggande föroreningsobjekt och bedömning om 

dess påverkan på detaljplaneförslaget 

- Benämning av recipienter har justerats med namn och ID samt 

förtydligande gällande klassning av grundvattenförekomsten. 

- Komplettering med information om sand- och grusförekomsten samt 

bedömning gällande påverkan på förekomsten utifrån tillkommande 

dagvatten samt resonemang kring åtgärder för att ej försämra 

statusklassen i förekomsten 

- Förtydligande om begreppet skyfall 

- Inkluderat rekommendationer gällande nybyggnation i geoteknisk 

undersökning. 

- Resonemang gällande övervägning av nyttan av dagvattenåtgärderna 

mot eventuell påverkan på grundvattenförekomsten 

- Bedömning och redovisning kopplat till risker för ras, skred, erosion 

- Möjligt antal våningar med platt tak 

- Formulering gällande angreppsvägen för räddningstjänsten och Tr-2-

trapphus för utrymningsväg. 

http://www.motala.se/kommun


 

 

       

          

          

      

 

     

 

 

       

        

   

 

 

    

   

 

 

 

       

 

 

  

 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar på plankartan: 

- Typsnitten för kvartersnamn har justerats för att bli enhetliga. 

- Planområdets östra gräns har justerats för att överensstämma med 

fastighetsgränserna för Mässhaken 2 och 15. 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar i 

planbeskrivningen: 

- Tillägg av text kopplat till VA-serviser. 

- Tillägg av text gällande eventuell flytt av teleanläggning. 

- Förtydligande gällande fastighetsrättsliga konsekvenser. 

1. Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-11-11 

2. Länsstyrelsens granskningsyttrande 2022-02-25 

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

tillgodosedda: 

 Länsstyrelsen 

http://www.motala.se/kommun
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