
Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder i form av en påbyggnad på befintlig 

handelsfastighet och att möjliggöra för utveckling av gallerian som helhet genom 

centrumfunktioner och vård i begränsad omfattning. Fastigheten Plåtslagaren 7 innehåller 

idag Gallerian, ett köpcentrum i 1-2 plan med takparkering.   

På grund av kvarterets centrala läge inom riksintresseområdet för kulturmiljö, syftar planen 

till att säkerställa en gestaltning av ny byggnad som harmonierar med omgivande 

bebyggelse och stadsmiljö. Detta avses ske genom reglering av höjder, färg, material och 

proportioner för byggnaden.  

Området för detaljplanen är beläget centrala Motala och omfattar kvarteret Plåtslagaren 7. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan, ÖP 06.  

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att den nya detaljplanen inte medför betydande 

miljöpåverkan.  

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning enligt reglerna för utökat 

planförfarande under tiden 24 Maj – 21 Juni 2021. 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 2021-06-07 Ingen erinran 



 

  

Trafikverket  2021-06-14  Ingen erinran  

Länsstyrelsen  2021-06-18  Synpunkter  

Statens geotekniska institut  2021-06-21  Ingen erinran  

      

      

 
    

Vatten- och avfallsnämnden  2021-06-15   Synpunkter  

Miljö- och hälsoskyddsenheten  2021-06-21  Synpunkter  

      

      

      

      

      

 
    

Sakägare 1                                                  2021-06-18  Synpunkter  

Sakägare 2  2021-06-18  Synpunkter  

Sakägare 3  2021-06-18  Synpunkter  

Sakägare 4  2021-06-18  Synpunkter  

Privatperson 1   2021-06-18  Synpunkter  

Privatperson 2   

Privatperson 3  

Privatperson 4  

Privatperson 5  

Privatperson 6  

Privatperson 7  

Privatperson 8  

Privatperson 9  

Privatperson 10  

Privatperson 11  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

2021-06-18  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter  

  

 

Inkomna synpunkter från granskningen redovisas nedan tillsammans med Plan- och 

byggenhetens kommentarer i kursiv stil.  

 

Ingen erinran.   

 

Ingen erinran.  

 

Länsstyrelsen anser att ytterligare utredningar ska genomföras innan detaljplanen 

kan antas. Detaljplanen utesluter inte att delar av nuvarande byggnad rivs och 

ersätts med bostäder eller att bostäder inreds i nuvarande lokaler.  



 

  

Inomhusmätningar av luften i befintlig fastighet bör därför genomföras för att 

säkerställa en god luftkvalité.   

  

Vid förstärkningsarbetet av grunden har pålning beskrivits som ett 

tillvägagångssätt. För att pålning inte ska påverkas av föroreningar ska mark och 

grundvatten utredas för föroreningar.   

  

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande utredning avseende 

mätning av inomhusluft och markföroreningar samt grundavetten har gjorts och bearbetats in 

i planbeskrivningen.     

  

 

Ingen erinran.   

 

Vatten- och avfallsnämnden önskar att text läggs till för att förtydliga frågor gällande 

vattentryck inom fastigheten och en eventuell tryckstegring. VA-nämnden vill också lägga 

till text gällande fastighetens befintliga sprinklersystem och behovet av att stämma av 

dagens krav på sprinklersystemet. Inför byggnation bör fastighetsägaren kontakta 

VAhuvudmannen för kontroll av krav på sprinkler. VA-nämnden vill även att text gällande 

dagvattenflödet och avrinning läggs till. I samband med byggnationen kommer sadeltak att 

delvis ersätta det befintliga platta taket. VA-nämnden vill att avrinningen kontrolleras i 

bygglovsskedet så att vattenflödet inte ökar gentemot den befintliga byggnaden.   

  

VA-nämnden anser att det fortfarande är otydligt hur sophanteringen ska lösas. Det önskas 

att få bygglovshandlingarna på remiss, för att bättre bedöma situation i detalj och ta 

ställning till lösningen för sophantering och hämtning av avfall.  

  

Vatten- och avfallsnämnden lyfter även kostnaden för en extra anslutningsavgift som 

kommer tas på grund av utökningen av byggnaden. Kostnaden baseras på den slutgiltiga 

utökningen av byggnationen.  

  

Plan- och byggenhetens kommentar: Bygglovshandlingarna skickas på remiss till 

VA-nämnden, för att säkerställa att sophantering och vattentrycket är godtyckligt.  

  

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten håller fast vid sitt yttrande från samrådet att inomhusluften 

ska provtas för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.  

  

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande utredning avseende 

mätning av inomhusluft har gjorts samt bearbetats in i planbeskrivningen.    

  

 



 

  

Sakägare 1, 2, 3 och 4  har undertecknat ett gemensamt yttrande och där även 11 

privatpersoner har signerat yttrandet.   

  

Yttrandet är positivt till en försköning av Motalas stadskärna och ser flera intressanta 

aspekter gällande utbyggnaden av fastigheten. Däremot ställer de sig kritiska till torndelen i 

planförslaget och anser att det går emot den solfjäderformade stadsplanen och att förslaget 

får en för hög byggnadshöjd.   

  

Yttrandet är även kritiskt till den geografiska avgränsning som gjorts i stads- och 

landskapsbildanalys med kulturmiljöanalys. Utsiktsparken borde ha ingått i rapporten, 

parkens placering och kulturvärde gör att den borde vara med i analysen. Dessutom blir 

torndelens volym stor och riskerar att dominera över kyrktornet och stadshotellets spira. 

Det är önskvärt med en takkonstruktion som minskar byggnadshöjden, ett plattare 

alternativ.  

  

Tornbyggnadens höjd skulle även riskera att skymma de boendes utsikt mot Vättern. 

Bostäderna har förvärvats med en hög investeringskostnad med utsikten i åtanke, 

byggnationen kan därför komma att påverka fastigheternas värde.  

  

Vi hade gärna sett att detaljplanen hade inväntat en ny översiktsplan för centrala Motala, för 

att pröva stadens framtida utformning.   

  

Plan- och byggenhetens kommentar: För planförslaget ska torndelen fungera som 

en mötespunkt och tydlig entré för gallerian. Med hjälp av tornet bryts byggnaden upp och 

skapar en varierande gestaltning. Tillsammans med användandet av sadeltak bildas en 

trevligare kvarterskänsla i centrum och undviker en monoton gestaltning. En kompletterande 

stads- och landskapsbildsanalys har legat till grund för utformningen som har tagit höjd för 

den befintliga bebyggelsen.   

  

  

     

 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte framfört några invändningar mot 

samhällsbyggnadsnämndens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.  

  

 

Genomförd granskning föranleder följande ändringar på plankartan:  

- Planbestämmelse om att skyddsrum ska finnas (inte kopplat till något 

granskningsyttrande).  

- Användningsområdet för bostäder längs med Urban Hjärnes väg har flyttats för att 

inte påverka befintligt skyddsrum (inte kopplat till något granskningsyttrande).   

- Sänkt andel transparent yta i marknivå efter genomförd inventering av befintlig 

fastighet (inte kopplat till något granskningsyttrande).  



 

  

  

Genomförd granskning föranleder följande ändringar i planbeskrivningen:  

- Underlag från kompletterande utredning av inomhusluft, markförorening och 

grundvatten.  

- Förtydligande att VA-nämnden ska vara remissinstans i samband med 

bygglovsprövningen, för att tydligare bedöma hämtning och hantering av avfall i 

anslutning till bostäderna.   

  

 

1. Länsstyrelsens yttrande, 2021-06-14  

2. Länsstyrelsens undersökningssamråd, 2021-03-19  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

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

  

Sakägare 1  

Sakägare 2  

Sakägare 3  

Sakägare 4  

Privatperson 1  

Privatperson 2  

Privatperson 3  

Privatperson 4  

Privatperson 5  

Privatperson 6  

Privatperson 7  

Privatperson 8  

Privatperson 9  

Privatperson 10  

Privatperson 11  

  

  



 
  



 
  



 
  



 
 


