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Aktuella 
detaljplaneområden

2

3

4

5

1

17-SB0009 – del av kv. 
Tvättsvampen mfl

17-SB0010 – Folkets park 1 mfl

17-SB0011 – Fjällskivlingen 1

17-SB0013 – kv. 
Badgästen mfl

17-SB0012 – del 
av kv Toppmurklan



Varamoprojektet - Lalandia
• Semestercenter/badland/simhall och ca 550 semesterbostäder

• Fem separata detaljplaner – stark koppling sinsemellan



Utredningar/kunskapsunderlag
• Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
• Dagvatten
• Geoteknik 
• Naturvärden
• Trafikbuller
• Trafikflöden 
• Luftföroreningar från trafik
• Parkering
• Landskapsbild område 1
• Kulturmiljöinventering Folkets Park och Gula villan/fd Lundgrens café 
• Miljöteknisk markundersökning (förorenad mark)
• Arkeologisk utredning etapp 1 (etapp 2 är beställd)
• Gestaltningsprinciper omr 1 och 2
• Fladdermusinventering
• Erosionsrisk område 2



Område 1. del av kv. Tvättsvampen mfl



Planområde 1/illustration

• Vegetation/träd

• Dagvattenhantering

• Översvämningsrisk

• Bil/cykel/kollektivtrafik

• G/C-passage

• Bilparkering

• Volym/gestaltning

• Respektavstånd 

• Trädridåer

• Hantering av föroreningar och stabilitet 

i höjdryggen

• Arkeologi  



Planområde 1A Illustration



Planområde 1b/illustrationer

Hotell/semesterlägenheter sett från Varamovägen. Vy mot söder



Planområde 1/ Plankarta

Semesterlägenheter
högsta totalhöjd 15,5 m
4 vån 

Semesterlägenheter
högsta totalhöjd 12 m
3 vån 

Huvudanläggning och 
simhall, högsta 
totalhöjd 29 m



Trafikstruktur och trafikflöden till/från område 1

Trafiksituationen år 2021 under högtrafik och högsäsong, södra trafikplatsen 
(Tyréns 2018-03-20) 

Ombyggnation krävs –
förprojektering pågår



Samtliga planer/Allmänna parkeringsplatser

2. 100-150 platser
5. 100-150 platser
9. ca 250 platser
16. ca 250 platser

Ca 500 platser tas i anspråk
Minst  800 kan tillskapas



Planområde 1/ MKB,  

Område 1. Betydande miljöpåverkan på landskapsbilden

• Huvudanläggningen – stor påverkan på landskapsbilden

Kommunens ställningstagande:
• Huvudbyggnaden kommer att tillåtas markera sin funktion som landmärke 

och vara en byggnad som känns igen på den karaktäristika som den 

föreslagna verksamheten har. 



Korr i granskningsutlåtanden

Område 1. Tvättsvampen: Yttrande 111 och 141 har lagts till

Reviderade versioner ligger på webben



Förslag till beslut

18/KS 0239 - del av kv. Tvättsvampen mfl (17-SB0009)        

• Kommunfullmäktige antar detaljplanen



Område 2. Folkets Park 1 mfl



Planområde 2/illustration 

• Strandskydd – 2 olika särskilda skäl
• Allemansrättslig tillgänglighet genom området
• Trafik och parkering (inkl Mariebergsskolan)
• Dagvatten
• Skydd av värdefull natur
• Närboende – respektzon och utsikt
• Stabilitet



Planområde 2/plankarta  

Feriehus
Max totalhöjd 
7/6 m

Ferielägenheter
Max totalhöjd 16 m

Feriehus
Max totalhöjd 7,5 m

Feriehus
Max totalhöjd 6 m





Planområde 2/strandskydd

• Strandskyddets två syften - allemansrättslig 
tillgänglighet och goda livsvillkor för växter och djur

• Strandskyddet upphävs inom planområdenas 
kvartersmark

• Förbudslag – argumentera för upphävande

• Särskilda skäl
• Redan har tagits i anspråk ( i verkligheten)
• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

[annat] mycket angeläget intresse (HUI:s 
analys



Planområde 2/strandskydd

• Exploateringen bedöms väga tyngre 
än strandskyddets syften

• Arbetstillfällen – ungdomar
• Stärkt näringsliv
• Attraktivare bostadsort

• Fortsatt  god tillgång till strandzoner
• 150 sjöar större än en hektar
• Drygt tre mil stränder utmed 

Vättern, Boren, Göta kanal och 
Strömmen

• Exploateringen kan inte ske på 
annan plats – och måste ske i sin 
helhet



Planområde 2/strandskydd

• Strandpromenaden kvarstår

• Område 2 – förbättrad allemansrättslig 
tillgänglighet – staketet tas bort –stigar 
igenom som x-områden

• Förbättrade villkor för växter, djur och 
dagvattenhantering – Motalabadet rivs



Planområde 2/ MKB,  

Område 2. 
Betydande miljöpåverkan på: 
1) Strandskydd (åkern) Måttliga konsekvenser av kommunal och mindre/lokal betydelse

Kommunens ställningstagande:
• Särskilt skäl för upphävande finns.

2) Landskapsbilden (utsikt över åkern) Måttliga konsekvenser av mindre/lokal betydelse

Kommunens ställningstagande: 

• Bebyggelsen har anpassats i möjligaste mån

• Exploateringen väger tyngre 

3) Kulturmiljön Måttliga konsekvenser av kommunal betydelse

Kommunens ställningstagande: 

• Folkets Park- byggnaden - rivs med återbruk av material och inredning

• Lösa konstföremål och paviljong i park  - flyttas till annan plats



Korr i granskningsutlåtanden

Område 2. Folkets Park: Yttrande 161, 163 och 164 har lagts till

Reviderade versioner läggs ut på webben



Förslag till beslut

18/KS 0240 - Folkets park 1 mfl (17-SB0010)

• Kommunfullmäktige antar detaljplanen



Område 3. Fjällskivlingen 1



Planområde 3/illustration 

• Vegetation/träd

• Strandskydd

• Dagvatten

• Närboende

• Gula villan/g:a Lundgrens café



Planområde 3/ Plankarta 



Planområde 3/strandskydd

• Strandskyddets två syften - allemansrättslig 
tillgänglighet och goda livsvillkor för växter och djur

• Strandskyddet upphävs inom planområdenas 
kvartersmark

• Förbudslag – argumentera för upphävande

• Särskilda skäl
• Redan har tagits i anspråk ( i verkligheten)
• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

[annat] mycket angeläget intresse (HUI:s 
analys



Planområde 3/strandskydd

• Exploateringen bedöms väga tyngre 
än strandskyddets syften

• Arbetstillfällen – ungdomar
• Stärkt näringsliv
• Attraktivare bostadsort

• Fortsatt  god tillgång till strandzoner
• 150 sjöar större än en hektar
• Drygt tre mil stränder utmed 

Vättern, Boren, Göta kanal och 
Strömmen

• Exploateringen kan inte ske på 
annan plats – och måste ske i sin 
helhet



MKB, version september 2018:

Område 3. Ingen betydande miljöpåverkan inom området



Korr i granskningsutlåtanden

Område 3. Fjällskivlingen: Yttrande 83

Reviderade versioner ligger på webben



Förslag till beslut

18/KS 0241 - Fjällskivlingen 1 (17-SB0011)

• Kommunfullmäktige antar detaljplanen



Område 4. del av kv. Toppmurklan



Planområde 4/illustration 

• Vegetation/träd

• Strandskydd

• Dagvatten

• G/C-vägen



Planområde 4/ Plankarta 



Planområde 4/strandskydd

• Strandskyddets två syften - allemansrättslig 
tillgänglighet och goda livsvillkor för växter och djur

• Strandskyddet upphävs inom planområdenas 
kvartersmark

• Förbudslag – argumentera för upphävande

• Särskilda skäl
• Redan har tagits i anspråk ( i verkligheten)
• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

[annat] mycket angeläget intresse (HUI:s 
analys



Planområde 4/strandskydd

• Exploateringen bedöms väga tyngre 
än strandskyddets syften

• Arbetstillfällen – ungdomar
• Stärkt näringsliv
• Attraktivare bostadsort

• Fortsatt  god tillgång till strandzoner
• 150 sjöar större än en hektar
• Drygt tre mil stränder utmed 

Vättern, Boren, Göta kanal och 
Strömmen

• Exploateringen kan inte ske på 
annan plats – och måste ske i sin 
helhet



MKB, version september 2018:

Område 4. Ingen betydande miljöpåverkan inom området



Förslag till beslut

18/KS 0242 - del av kv Toppmurklan (17-SB0012)

• Kommunfullmäktige antar detaljplanen 



Område 5. kv. Badgästen



Planområde 5/illustration 

• Vegetation/träd

• Strandskydd

• Dagvatten

• Närboende



Planområde 5/ Plankarta 



Planområde 5/strandskydd

• Strandskyddets två syften - allemansrättslig 
tillgänglighet och goda livsvillkor för växter och djur

• Strandskyddet upphävs inom planområdenas 
kvartersmark

• Förbudslag – argumentera för upphävande

• Särskilda skäl
• Redan har tagits i anspråk ( i verkligheten)
• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

[annat] mycket angeläget intresse (HUI:s 
analys



Planområde 5/strandskydd

• Exploateringen bedöms väga tyngre 
än strandskyddets syften

• Arbetstillfällen – ungdomar
• Stärkt näringsliv
• Attraktivare bostadsort

• Fortsatt  god tillgång till strandzoner
• 150 sjöar större än en hektar
• Drygt tre mil stränder utmed 

Vättern, Boren, Göta kanal och 
Strömmen

• Exploateringen kan inte ske på 
annan plats – och måste ske i sin 
helhet



MKB, version september 2018:

Område 5. Ingen betydande miljöpåverkan inom området



Förslag till beslut

18/KS 0243 - kv. Badgästen mfl (17-SB0013)

• Kommunfullmäktige antar detaljplanen 


