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Inledning 

Detaljplanens bakgrund 

Motala kommun planerar för ett nytt bostadsområde med förskola i Norra 

Bråstorp i enlighet med det planprogram som finns för området. 

Detaljplanens syfte 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra exploatering med bostadsbebyggelse. Inom 

planområdet finns möjlighet att bygga även en ny förskola. Inom förskoletomten 

möjliggörs även användning av bostäder och/eller vård. Detaljplanen möjliggör en 

blandad bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, parhus, kedjehus, radhus 

samt en förskola och/eller vård.  

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Motala kommun. 

Läget 

Planområdet är beläget i Bråstorpsområdet vilket ligger i de nordvästra delarna av 

Motala stad. Planområdet ligger öster om riksväg 50 och Varamon. I söder 

angränsar planområdet till Torvsätter, Bråstorp och den första detaljplaneetappen 

i Norra Bråstorp. Nordväst om planområdet ligger Smedsby. Gatan Slingerbulten 

ansluter till planområdet ifrån syd och Torvsättersvägen ansluter till planområdet 

ifrån väst. 

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

Enligt 6 kap 3 § miljöbalken ska det göras en miljöbedömning av en plan eller ett 

program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Inom ramen för miljöbedömningen ska det upprättas en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB).  

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Motala kommun har tagit fram en undersökning 

för detaljplanen. Den sammanvägda bedömningen är att planen kan medföra 

betydande miljöpåverkan på vattenskyddsområdet. Markmiljön skulle kunna 

medföra betydande miljöpåverkan på omgivningen men den kan även förbättras 

genom detaljplanen. En miljökonsekvensbeskrivning bör göras där man studerar 

konsekvenserna på vattenskyddsområdet och förorenad mark. Länsstyrelsen har 

yttrat sig i ett undersökningssamråd att de rekommenderar att en miljö-

konsekvensbeskrivning görs för Norra Bråstorp etapp 2. Syftet med miljö-

bedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av 

programmet för att främja hållbar utveckling. MKB:n är även en del i processen 

att värdera olika studerade alternativ och en grund för utformningen av det 

slutliga planförslaget. 

Avgränsning av MKB 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera och beskriva de direkta 

och indirekta effekter den planerade detaljplanen kan medföra på:  

• Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö,  

• Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

• Annan hushållning med material, råvaror och energi. 
 

Vidare är syftet att ge en samlad bedömning gällande människors hälsa och miljö 

samt att redogöra för åtgärder som ger en minskad miljöpåverkan.  

MKB:ns detaljeringsgrad styrs av detaljplanens innehåll och detaljeringsgrad.  

Det planerade planområdet befinner sig inom vattenskyddsområde med utlopp i 

Vättern. Vättern utgör bland annat riksintresse enligt kap 3 och kap 4 miljöbalken 

och omfattas även av Natura 2000, samt utgör dricksvattentäkt. Det finns flera 

föroreningspunkter från befintliga samt gamla verksamheter och deponier. I 

anslutning och inom planområdet finns en ridskola. Området består av skogsmark 

och en hästhage. Planförslaget kan innebära konsekvenser för bland annat 

vattenskyddsområde och dess vattenkvalité och i förlängningen på Vättern och 

dess Natura 2000-område, förorenad mark och dagvattenhantering. 
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MKB:n föreslås begränsats utifrån platsens förutsättningar, planens syfte och de 

miljö- och riskfrågor som har identifierats. Avgränsningen föreslås i huvudsak 

omfatta följande frågor: 

• Naturmiljö 

• Vattenmiljö 

• Hälsa och säkerhet 

Motiveringen till avgränsningen till ovanstående punkter är att dessa miljöaspekter 

bedöms vara relevanta med hänsyn till platsens förutsättningar och den planerade 

exploateringen.  

Utöver föreslagen avgränsning för miljöaspekter föreslås MKB:n också behandla 

hur genomförandet av detaljplanen inverkar på relevanta miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnormer samt en avstämning mot bland annat riksintressen och 

skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. I den samlade bedömningen 

redovisas också eventuella kumulativa effekter och målkonflikter, som kan följa 

vid ett genomförande av detaljplanens förslag tillsammans med andra pågående 

eller planerade ändringar av mark- och vattenanvändning. 

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.  
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Grad av konsekvens för miljöaspekt 

Mycket stora 

konsekvenser 
Stora  

konsekvenser 
Måttliga  

konsekvenser 
Små 

konsekvenser 
  Positiva  

  konsekvenser 

Konsekvensens geografiska omfattning 

Nationell påverkan Regional betydelse Kommunal 

betydelse 

Mindre/lokal betydelse 

 

Tidsmässig avgränsning 

Framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen sker parallellt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen kan därför behöva 

kompletteras/justeras vartefter det fortsatta arbetet med detaljplanen fortskrider.  

Detaljeringsgrad vid bedömning 

Huruvida miljökonsekvenserna vid ett genomförande av detaljplanen är 

betydande är till viss del en tolkningsfråga, eftersom olika genomföranden är 

tänkbara inom detaljplanens ramar.  

Geografisk avgränsning 

Ett genomförande av planförslaget kan medföra konsekvenser inte endast inom 

avgränsningen av detaljplanens yta utan även utanför och MKB:n omfattar även 

dessa konsekvenser i förekommande fall.  
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Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning inom planområdet redovisas i figuren nedan. 

 

Figur 2 Schematisk markanvändning inom planområdet idag.  
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Detaljplan 

Planområdet är idag obebyggt. Planförslaget möjliggör byggande av cirka 90 

villatomter. Inom vissa områden finns möjlighet att byga även radhus.  

Markens förutsättningar och områdets lämplighet har prövats i planarbetet med 

särskild hänsyn till dagvattehantering, vattenskyddsområde, markmiljö, geoteknik 

samt i relation till omgivande markanvändning. Vegetation, rekreationsmöjligheter 

samt utbyggnad av strukturer i form av trafikförsörjning, gång- och cykelstråk, 

gröna stråk, el och VA har undersökts och säkerställs i och med planarbetet. 

För att säkerställa möjlighet till infiltration av dagvatten har införts bestämmelse 

att minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig på skoltomten och 65% på 

övriga fastigheter. 

 

 

Figur 3 Plankarta.  
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Förutsättningar, konsekvenser och bedömning  

Riksintressen och planer 

Detaljplanen redovisar planeringsunderlag som exempelvis riksintressen och 

planer som geografiskt sett berör området som detaljplanen omfattar. I följande 

avsnitt redovisas endast de planeringsunderlag som bedömts som relevanta för 

konsekvensbedömningen. 

Riksintressen 

Turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken 

En mycket liten del av detaljplanen ligger inom området ”Vättern med öar och 

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

friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Området som berörs ligger i nordvästra 

hörnet av planen intill korsningen mellan riksväg 50 och Smedsbyvägen. 

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 skada riksintresseområdets natur- och 

kulturvärden.  

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. 

Naturvård enligt 3 kap miljöbalken  

Vättern är ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbalken.  
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Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka riksintresset Vättern på ett 

betydande sätt. 

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 väster om planområdet är riksintresse för kommunikationer.  

Bedömning 

Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka riksintressen för 

kommunikation på ett betydande sätt.  

Strandskydd 

Det saknas områden med strandskydd inom planområdet. 

Översiktsplan  

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

at ta fram en ny översiktsplan för Motala kommun pågår.  

Bedömning 

Förslaget till detaljplaner bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och 

med arbetsmaterialet för den nya översiktsplanen.  

Planprogram 

Ett detaljplaneprogram finns för Norra Bråstorp, Detaljplaneprogram för Norra 
Bråstorp, reviderad handling Motala kommun 2008-05-27.  

Bedömning 

Förslaget till detaljplan stämmer i stort sett överens med planprogrammet. En av 
avvikelserna är att ny hästhage föreslås inom område för verksamheter enligt plan-
programmet.  
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Naturmiljö 

Det saknas utpekad värdefull natur inom planområdet men på lite längre avstånd 

finns riksintressen, Natura 2000-område och en nyckelbiotop. Dessutom finns 

länsstyrelsens inventering av ekar och ekområden samt så kallade värdekärnor för 

gräsmark, ädellöv och limniska värden. I figuren nedan redovisas utpekad 

värdefull natur och längre ner redovisas naturinventering inom planområdet. 

 

Figur 4 Utpekad värdefull natur inom och i närheten av planområdet. 

 

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. 
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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.   

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 till 

exempel föroreningsutsläpp.  

Bedömning 

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

Naturvårdsprogram 

I den norra delen av planområdet finns ett naturobjekt enligt det kommunala 

naturvårdsprogrammet som har ett kommunalt värde. Området sammanfaller 

med ett område med värdefull skog och ett våtmarksområde som har identifierats 

av kommunekologerna. Delar av området ligger utanför planområdet och anges 

ha lokalt värde. Området utanför planområdet är numera ett hygge.  
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Naturinventering 

Kommunens ekologer har gjort en enklare naturinventering och mätt in olika 

naturobjekt som redovisas i nedanstående figur. Enligt kommunens undersökning 

om betydande miljöpåverkan (2020-02-06), finns det inga värdefulla arter inom 

planområdet. De naturområden som berörs är främst trivial skog och äldre gran-

planteringar. Det finns ett område med äldre aspar, i anslutning till lämningar från 

den gamla Torvsättersgården och de kommer inte beröras av den planerade 

exploateringen. I den nordvästra delen av detaljplanen finns flera sumpområden 

som ska bevaras. Efter exploateringen väntas sumpområden utökas då ytterligare 

vatten leds dit och nya infiltrationsdammar och översilningsytor anläggs. Inga 

rödlistade arter finns rapporterade inom planområdet med undantag av mindre 

blåvinge som hittades strax utanför området vid Mygghultstippen 2012.  

 

Figur 5 Natur inom planområdet. Källa: Motala kommun. 

 

Bedömning 

Den planerade bebyggelsen berör områden med värdefull skog ur skogsbruks-

synpunkt och ett par värdefulla träd samt en sumpskog. De värdefulla träden som 

mätts in samt sumpskogen bör om möjligt undantas från exploatering.  
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Vatten  

Planområdet ligger inom SMHI:s delavrinningsområden som benämns Mynnar i 

Vättern och Inloppet i Boren. Området berör indirekt ytvattenförekomsten Vättern-

Storvättern SE646703-142522 och grundvattenförekomsten Motala Klockrike 

SE648851-146082, som är en sedimentär bergförekomst. Se vidare under 

Miljökvalitetsnormer nedan. 

Vättern 

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

Riksintressen och Naturmiljö. 

Dricksvattentäkt och vattenskyddsområde 

Vätten är dricksvattentäkt. Vattenskyddsområdet går 50 meter från Vätterns 

strand. Även diken inom planområdet ingår i vattenskyddsområdet. Skyddszonen 

utgörs av en 50 meter bred zon på vardera sida om diket. Vättern har generellt ett 

mycket bra vatten lämpligt som råvatten till dricksvatten. Samtliga parametrar 

utom kväve ligger i den för dricksvatten mest fördelaktiga klassen enligt Natur-

vårdsverkets bedömningsgrunder. Risken för att kväve ska förekomma som giftig 

nitrit är liten på grund av god syretillgång. Siktdjupet på uppemot 16–17 meter 

tyder på ett klart vatten. Det finns föreskrifter (Länsstyrelsen i Östergötlands län 

2014-01-30) för vattenskyddsområdet gällande dagvatten, avlopp, snöupplag, 

cisterner, vägunderhåll, bekämpningsmedel, transportbehållare mm. 

 

Figur 6 Vattenskyddsområde och planområdet. 
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Bedömning 

Planförslaget innebär att enstaka bostadstomter placeras inom vattenskydds-

området. Det finns förorenad mark i och i anslutning till området men plan-

förslaget bedöms inte öka riskerna för vattenförekomsten. Planförslaget bedöms 

vara förenligt med vattenskyddsområdet 

Dagvatten  

Som underlag till detaljplanearbetet finns en översiktlig dagvattenundersökning, 

Övergripande dagvattenundersökning Norra Bråstorp etapp 2 Motala kommun BG&M 

konsult 2016-07-01. I utredningen finns en redovisning av befintlig dagvatten-

hantering och förslag på fortsatt arbete. Väster om vattendelaren som visas i 

figuren ovan avleds dagvattnet mot Vättern och öster om vattendelaren sker 

avrinning mot Boren.  

Som underlag till detaljplanearbetet har även en detaljerad dagvattenutredning 

tagits fram, Norra Bråstorp etapp 2, Detaljerad dagvattenutredning, Motala kommun 

Norconsult 2020-03-27.  

Avvattning sker till tre närliggande diken, två i norr och ett i söder, som leder 

dagvattnet västerut respektive mot sydväst. De två dikena i norr har en för-

bindelsepunkt nedströms planområdet innan de kulverteras under Sandstensvägen 

och riksväg 50. Därefter avrinner diket mot en befintlig dagvattendamm, belägen 

väster om riksväg 50, och slutligen mot Vättern.  

Området söder om Torvsättersvägen utgörs av skogs- och ängsmark. Avvattning 

sker genom infiltration och ytlig avrinning till ett dike med meandrande utform-

ning och sydvästlig riktning.  

Exploateringsförslaget leder till ökade dagvattenflöden. I framtiden väntas även 

klimatförändringar leda till ökade dagvattenflöden, varför det också beaktas vid 

dimensioneringen av framtida dagvattensystem genom att en klimatfaktor 1,25 har 

multiplicerats med regnintensiteten. Dagvattenutredningen har antagit att cirka 25 

% av fastigheternas yta får hårdgöras. 

Principlösningen för dagvattenhanteringen är våta och torra dagvattendammar 

samt svackdiken. Principlösningen för respektive kvarter 1-4 visas i nedanstående 

figurer.  

Utöver den flödesutjämning och rening som kommer ske i planerade anläggningar 

kommer dagvattnet avrinna genom naturmark i form av sumpmark och dike 

nedströms exploateringsområdet och genomgå ytterligare fördröjning samt rening 

innan vattnet når Vättern. 
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Figur 7 Förslag på dagvattenhantering för kvarteren 1 och 2. 

 

 
Figur 8 Förslag på dagvattenhantering för kvarteren 3 och 4. 
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Bedömning 

Dagvattenutredningen anger förväntade koncentrationer av olika föroreningar i 

dagvattnet efter att dagvattnet renas. Den framtida föroreningsbelastningen har 

beräknats genom verktyget StormTac som är en schablonmetod. Resultatet tyder 

på att låga föroreningskoncentrationer råder i samtliga dagvattenanläggningars 

utlopp. Dagvattendammen tillhörande kvarter 4 och torrdammen överskrider 

Stockholm stads riktvärde för bly respektive fosfor marginellt.  

Eftersom dagvattenmängderna ökar när skogsmark exploateras är det av intresse 

att känna till mängden föroreningar som tillförs recipienten från planområdet med 

nuvarande markanvändning och markanvändning enligt planförslaget. Det är 

generellt svårt att undvika att mängden föroreningar ökar trots rening när skogs-

mark exploateras. Dagvattenutredningen kommer revideras under planprocessen 

med förtydliganden kring föreslagen dagvattenrening. Rekommendationen är att 

dagvattenutredningen bör kompletteras med beräkning av föroreningsmängder. 

Översvämning 

Vid regn som överskrider dagvattenledningsnätets kapacitet kommer dagvatten 

avrinna på ytan. Enligt planstrukturen finns gröna stråk mellan fastigheter där 

dagvattnet kan rinna vid kraftigt regn. Inom de södra delarna av kvarter 1 och 4 

bedöms marken behöva höjas för att skydda mot översvämning.  

 

Figur 9 Översvämningsområde och vattendjup (m) när nivån stiger till +105,8 meter. 
Pilar illustrerar avrinningsvägar när dagvattenledningsnätets kapacitet överskrids.  
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Bedömning 

Enligt Norconsults slutsats i dagvattenutredningen finns stor kapacitet för 

magasinering av skyfall och planerad kvartersmark förväntas inte att översvämmas 

vid 100-årrsregn enligt föreslagen höjdsättning. 

Hälsa och säkerhet 

Närhet till ridskola 

Solsätters ridskola med cirka 30 hästar finns i närheten av planområdet och 

rasthagar samt ridvägar finns inom planområdet.  

 

Figur 10 Här startar en av de befintliga ridvägarna inom planområdet 

Allmänt om störningar från hästhållning 

Hästhållningen kan orsaka olägenheter för boende inom området. Olägenheterna 

består i huvudsak av lukt och flugor samt spridning av allergener. Påverkan blir 

större ju fler djur som finns inom området.  

Vetenskapliga studier har visat att höga koncentrationer av hästallergen fanns nära 

stall och hästhagar medan halterna var mycket låga på ett avstånd av 50 till 100 

meter. I öppna landskap och i vindriktning, kan dock allergener förekomma på 

längre avstånd från hästgårdar. Studier visar också på att vegetation hindrar 

allergen från att spridas.  

Boverkets vägledning 

En vägledning finns från Boverket, Vägledning för planering för och invid djurhållning, 

regeringsuppdrag rapport 2011:6. Vägledningen innehåller inte några rekommenderade 

skyddsavstånd eftersom dessa är svåra att tillämpa i praktiken.  
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Folkhälsomyndighetens rekommendation 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan 

hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska 

ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller 

nyproduktion av bebyggelse eller nyetablering av hästverksamheter samt vid 

klagomålsärenden. 

Utbyggnad enligt detaljplanen 

Detaljplanen anger att ridskolans verksamhet inte föreslås förändras och att 

föreslagen ny exploatering ska ha ett skyddsavstånd till hästverksamheten. En 

befintlig rasthage tas i anspråk för bebyggelse och två alternativ på ersättnings-

hagar redovisas i nedanstående figur.  

 

Figur 11 Planerade nya hästhagar och hage som utgår. 

 

En av de befintliga hästhagarna planeras att tas i anspråk för bebyggelse inklusive 

skyddsavstånd. Redovisade alternativ för ersättningshagar ligger i sydvästra delen 

av planområdet intill tre befintliga villor. Befintlig hästhage finns även strax öster 

om bostäderna i nuläget, se fotografiet nedan. 
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Figur 12 Befintlig hästhage i närheten av befintlig bostad vid Torvsättersvägen. Cykelvägen 
går från Torvsättersvägen mot Solsätters ridskola. 

Bedömning 

Ett skyddsavstånd bör hållas mellan ridverksamhet/hästhagar och bostäder/-

förskola. Skyddsavståndets lämpliga storlek beror på olika faktorer som antalet 

hästar samt topografi, vindriktning och vegetation. I detta fall är den förhärskande 

vindriktningen från väst/sydväst. Följande exempel på lämpliga avstånd i meter 

till bostäder/skolor för olika antal hästar är hämtat från Kalmar kommun 

(samhällsbyggnadskontoret) och kan förslagsvis användas tills kommunen tagit 

fram riktlinjer för lämpliga avstånd. 

Antal  
hästar 

stall/ 
gödselhantering 

hagar för  
varaktig vistelse 

bete, ridstig 

1–10 50–250 50–250 25–200 

11–30 75–300 75–300 25–200 

31–100 100–400 100–400 25–200 

>100 200–500 200–500 25–200 

 

Ett minimiavstånd på åtminstone 25 meter bör hållas mellan bostäder och hagar 

för tillfällig vistelse och åtminstone 50 meter mellan bostäder och hagar för 

varaktig vistelse. Av de två redovisade alternativen för ersättningshagar bedöms 

förslaget norr om Torvsättersvägen som den mest lämpliga med hänsyn till 

avstånd till befintliga bostäder.  
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Förorenad mark 

Enligt länsstyrelsens webb-GIS finns en plats med risk för förorenad mark inom 

planområdet och några platser i närheten av planområdet, se figuren nedan.  

(E) Punkten inom planområdet som inte är riskklassad enligt 

länsstyrelsens webb-GIS är numera klassad som måttlig risk (3). 

Platsen är i nuläget ett kommunalt asfaltsupplag. Eventuellt har det 

tidigare funnits ett skrotupplag här. 

(2) Punkten norr om planområdet med stor risk är en 

brandövningsplats.  

Punkterna med måttlig risk är från vänster;  

(3) Förorening från ytbehandling av metallindustri. 

(3) Avfallsdeponi (Mygghultstippen) där främst schaktmassor tippats. 

(3) Skrothantering 

Punkten med låg risk längst i norr är; 

(4) Betong- och cementindustri 

 

 

Figur 13 Potentiellt förorenade områden inom och i närheten av planområdet. 
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Som underlag till planarbetet har flera utredningar om markföroreningar gjorts. 

De första översiktliga utredningarna är Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

Norra Bråstorp Motala kommun, Sweco 2017-04-25 och 2018-08-10 samt Kompletterande 

miljöteknisk markundersökning Asfaltstippen, Norra Bråstorp Motala kommun, Sweco 2019-

10-07. Utöver dessa rapporter finns PM med kompletterande undersökningar och 

provtagningar. Provtagning av grundvattnet har gjorts i anslutning till Mygghults-

tippen. Samråd har skett med tillsynsmyndigheten om provtagningsplaner och 

annat. 

Swecos rapport 2017-04-25 

Markundersökningen visade att det fanns förhöjda PAH1-halter i nivå med 

riktvärdet för MKM2 och alifater över riktvärdet för KM3 i en punkt. Provet är 

uttaget på området för kommunens asfaltstipp vilket kan förklara de förhöjda 

halterna. Ytterligare provtagning rekommenderades med anledning av detta. 

Undersökningen av grundvattnet visade att det finns PFOS4-halter över de 

preliminära riktvärdena. Brandövningsplatsen är troligen källan till föroreningen. 

Sweco rekommenderade även i detta fall fortsatt provtagning av PFAS5. Detta 

särskilt med tanke på att diken, bäck och våtmark löper genom planområdet och 

utgör avrinning och del av Vättern som vattenskyddsområde. 

Swecos rapport 2018-08-10 

Slutsatsen är att uppmätta halter i jord inte utgör något hinder för 

detaljplaneprocessen, dock är det ett åtgärdsbehov omkring den tidigare 

asfaltstippen. Ytterligare utredningar rekommenderas. Föroreningsproblematiken i 

grundvattnet bedöms utgöra låg risk för människor, hälsa och miljön inom 

planområdet, då inget dricksvattenuttag kommer att göras här. PFOS-

föroreningen vid brandövningsplatsen bedöms behöva utredas vidare.  

Swecos rapport 2019-10-07 

Slutsatsen är att uppmätta PAH-halter i jord på området för asfaltstippen visar på 

ett fortsatt åtgärdsbehov av främst de fyllnadsmassor som innehåller asfalt.  

 

 

 

 
1 Polyaromatiska kolväten 
2 Mindre Känslig Markanvändning 
3 Känslig Markanvändning 
4 perfluoroktansulfonat 
5 PFAS är ett samlingsnamn för cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett 
stort antal produkter som till exempel i brandskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda 
i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga. 
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Figur 14 Mygghultstippen öster om planområdet. 

Utbyggnad enligt detaljplanen 

Det planerade bostadskvarteret längst i väster norr om Torvsättersvägen ligger på 

området som använts för upplag av asfalt. Lämpliga åtgärder planeras att vidtas i 

samråd med tillsynsmyndigheten så att riktvärdet för KM respektive MKN klaras 

inom planområdet. I övrigt berörs inte den planerade bebyggelsen direkt av 

markområden som förväntas vara förorenade. 

PFOS-förekomsten i omgivningen undersöks nu vidare i samråd med tillsyns-

myndigheten, men inte inom ramen för detaljplanearbetet. 

Bedömning 

Swecos undersökningar har visat att det finns PAH i fyllnadsmassor på platsen för 

asfaltsupplaget, som innehåller asfalt och att det finns ett åtgärdsbehov på grund 

av detta. En planbestämmelse om att avhjälpandeåtgärder ska vara vidtagna innan 

startbesked ges kan eventuellt behövas. 

Swecos bedömning är att PFOS i grundvattnet inte påverkar planområdet, 

eftersom en bäck löper i sydvästlig riktning mellan provtagningspunkterna och 

planområdet.  
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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 och 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 detaljplanen.  

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.  

Bedömning 

Transporterna till och från området förväntas till viss del ske med bil, vilket i regel 

medför utsläpp av växthusgaser i nuläget. För att minimera påverkan kan 

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

genom exempelvis ett genomtänkt och heltäckande säkert gång- och cykelvägnät 

inom området och in till Motala centrum. En laddstation inom området under-

lättar för elbilanvändarna. Fjärrvärme saknas inom planområdet och det är positivt 

om en utbyggnad kan ske på sikt. Kommunen bör i samband med exploatering 
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och bygglovgivning på olika sätt främja energieffektivt byggande och användning 

av solceller. 

Frisk luft 

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

inte skadas. 

Bedömning 

Miljökvalitetsnormerna för luft förväntas inte överskridas inom planområdet, se 

vidare under Miljökvalitetsnormer ovan. De åtgärder som är positiva för miljö-

kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, är även positiva för detta miljökvalitetsmål. 

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. 

Bedömning 

Planarbetet har lett till att markmiljöundersökningar har gjorts inom områden där 

det finns risk för föroreningar, vilket kan leda till sanering av eventuella föro-

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

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

Vättern. Vid rening av dagvatten och minimering av hårdgjorda ytor kan mängden 

föroreningar minimeras men en ökning är troligtvis ofrånkomlig när naturmark 

exploateras. Användning av miljövänliga och resurssnåla material bör uppmuntras 

i samband med exploatering.  

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. 

Bedömning 

Utsläpp av dagvatten från hårdgjorda ytor innebär en påverkan med bland annat 

gödande ämnen på recipienten. 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.  
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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. 

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 i närheten av sjön medför 

oundvikligen att mer föroreningar tillförs sjön genom ökad dagvattenavrinning.  

Ökningen av föroreningsmängden sker troligtvis 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.  

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas. 

Bedömning 

De skogsområden som berörs av exploateringsförslaget bedöms inte ha högt eller 

högsta naturvärde, vilket är positivt men samtidigt tas några områden med värde-

full produktionsskog samt en sumpskog och ett par värdefulla träd i anspråk vilket 

är negativt för miljökvalitetsmålet.  

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. 

Bedömning 

Planförslaget är positivt för miljökvalitetsmålet genom att nya och bra boende-

miljöer tillkommer i närheten av Motala stad medan det kan vara negativt om 

värdefull relativt central mark utnyttjas ineffektivt genom att villatomter planeras 

istället för mindre ytkrävande bostäder. Förslaget bedöms som positivt för 

rekreation genom att stigar och friluftsliv planeras att stärkas i naturen norr om 

den nya bebyggelsen och vid planerade dagvattendammar. Ridskolan bedöms inte 

påverkas negativt eftersom befintliga hagar och ridstigar som berörs kommer att 

ersätts på annan plats inom planområdet.  
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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. 

Bedömning 

Planförslaget innebär att några områden med skog tas i anspråk vilket är negativt 

för de växter och djur som lever inom området. De skogsområden som berörs av 

exploateringsförslaget bedöms inte ha högt eller högsta naturvärde men en sump-

skog och två värdefulla träd berörs vilket är negativt för miljökvalitetsmålet. 
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer finns för: 

• vattenförekomster 

• utomhusluft 

• fisk- och musselvatten 

• omgivningsbuller 

För detta planområde är det miljökvalitetsnormer för vatten, luft samt 

omgivningsbuller som är relevant att beskriva.  

Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormerna för buller gäller för större vägar (mer än tre miljoner 

fordon per år), större järnvägar (mer än 30 000 tåg per år) eller för större städer 

(mer än 100 000 invånare). Riksväg 50 genom Motala kommun, sträckningen 

söder om väg 34 (Metallvägen) berörs. Riksväg 50 går väster om planområdet. I 

nedanstående figur visas Trafikverkets bullerkarta.  

 

Figur 15 Ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå längs riksväg 50 söder om Metallvägen 
 Källa: Trafikverket.  
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Bedömning 

Planerade bostäder ligger även så långt ifrån riksväg 50 och andra större vägar, att 

vägtrafikbuller över ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) sannolikt inte berör plan-

området.  

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. 

Ett nytt större samverkansförbund med liknande mättjänster är för närvarande 

under utredning men är inte beslutat än. 

Mätningarna för 2014–2016 i centrala Motala visade att miljökvalitetsnormerna 

klarades. Årsmedelvärdet för PM10 var 15,6 µg/m3 och dygnsmedelvärdet var 30 

µg/m3. Gaturumsmätningarna av kväveoxid samt bensen, visade ett årsmedel-

värde mindre än nedre utvärderingströskeln. Under 2019 utfördes nya mätningar 

av PM10 på Drottningplan i centrala Motala. Även 2019 klarades miljökvalitets-

normerna med god marginal. Mätningarna visade på låga halter som i genomsnitt 

låg mellan nedre utvärderingströskeln och Sveriges miljömål. 

Bedömning 

De planerade bostäderna inom planområdet kommer inte ligga intill någon 

genomfartsväg med mycket trafik så det finns ingen anledning att tro att 

miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas inom planområdet.  

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 åt-

gärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. Miljö-

kvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. Det förväntas att alla verksamheter och samhälls-

sektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till att god status 

kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med framtagande av 

detaljplaner och program. 
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Vättern-Storvättern 

Programområdet gränsar till ytvattenförekomsten Vättern-Storvättern (SE646703-

142522). Vattenförekomsten har 2017 klassats som ytvatten med god ekologisk 

status och kvalitetskravet är god ekologisk status 2021. Det är osäker om den 

ekologiska statusen kan behållas.6De miljöproblem som anges är miljögifter och 

morfologiska förändringar och kontinuitet. Påverkanskällorna anges vara renings-

verk, industrier, förorenade områden, urban markanvändning, atmosfäriskt nedfall 

samt transport och infrastruktur. 

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 den kemiska statusen inte kan 

uppnås 2021 eller 2027. 

Grundvattenförekomst Motala-Klockrike 

Programområdet ligger delvis 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 finnas risk att 

statusen inte upprätthålls till 2021. Påverkanskällorna anges vara förorenad mark, 

industrier, jordbruk och transport och infrastruktur.7 

Bedömning 

För att minimera påverkan från dagvatten på vattenförekomsterna bör dagvattnet 

från förorenade ytor renas. Andelen hårdgjorda ytor inom området bör om 

möjligt inte öka utan att åtgärder vidtagits i form av exempelvis fördröjning och 

rening.  

Den troliga ökade belastningen i samband med exploateringen är negativ för 

vattenförekomsten men de ökade föroreningarna bedöms inte förändra statusen 

för den stora vattenförekomsten Vättern, inte ens på någon enskild kvalitets-

faktornivå. Trots att ingen försämring av statusen är att förvänta är det viktigt att 

se till att ökningen begränsas.  

  

 
6 2020-03-02 Arbetsmaterial förvaltningscykel 3 2017-2021. 
7 2019-11-04 Arbetsmaterial förvaltningscykel 3 2017-2021. 
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Sammanfattning och samlad bedömning   

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detaljplanen ska 

möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, radhus, 

kedjehus eller liknande samt en förskola.  

Översiktsplan 

Förslaget till detaljplan bedöms vara förenligt med översiktsplanen antagen 2006.  

Riksintressen 

Vättern är Natura 2000-område, riksintresse för naturmiljön, yrkesfiske samt 

dricksvattentäkt. Riksväg 50 väster om planområdet är riksintresse för 

kommunikationer. Planområdet berör en mycket liten del av området som är av 

riksintresse för turism och friluftsliv. Planförslaget bedöms påverka Vättern i 

någon grad med hänsyn till ökad dagvattenavrinning. Övriga riksintressen bedöms 

inte påverkas nämnvärt. 

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 

 

Natur 

Planförslaget berör i huvudsak produktionsskog men två värdefulla träd berörs 

samt en sumpskog i södra delen av planområdet. Värdefulla träd och sumpskogar 

är generellt värdefulla biotoper som bör sparas om så är möjligt. 

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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Vattenmiljö 

Etableringen bedöms troligtvis generera en högre föroreningsbelastning på 

Vättern från dagvattenutsläpp jämfört med nuläget. Effekten är kumulativ och 

negativ genom att ”många bäckar små” tillsammans kan medföra en förändring på 

lång sikt. Den föreslagna förändringen bedöms inte förändra vatten-

förekomsternas statusklassning. För att minimera påverkan på Vättern planeras 

rening av dagvatten ske inom området.  

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 

 

Hälsa och säkerhet 

Ett minimiavstånd på åtminstone 25 meter bör hållas mellan bostäder och 

hästhagar för tillfällig vistelse och åtminstone 50 meter mellan bostäder och hagar 

för varaktig vistelse.  

Grad av konsekvens för hälsa och säkerhet. 

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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Miljömål 

Planförslaget bedöms som positivt för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och God 

bebyggd miljö och negativt för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag samt Levande skogar. Planen bedöms vara både positiv och negativ eller 

neutral för övriga relevanta miljökvalitetsmål. 

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 

 

Betydande miljöpåverkan 

Planförslaget bedöms inte orsaka någon betydande miljöpåverkan. 

 

 

Kalmar den 4 april 2020 

 
Vatten och Samhällsteknik AB 
  
 
 
 
Catarina Lund    
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