
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Detaljplan för 
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Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadsenhet,  

Mergim Hajdari, planarkitekt    

Telefon 0141-22 24 60 

 

Beslut: 

PMN beslut, samråd  2016-12-15    

PMN beslut, antagande 

Laga kraft 
 
 
 
Samrådstid: 27 december 2016 – 13 februari 2017 

Ev. synpunkter kan sändas till Samhällsbyggnadsenheten senast 13 februari 2017, under adress 
Kommunledningsförvaltningen/Samhällsbyggnad, 591 86 Motala eller med e-post samhallsbyggnad@motala.se 

 

Samrådshandlingen går under kontorstid att ta del av i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala samt på 
huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala under bibliotekets öppettider. Förslaget finns i även på 
kommunens hemsida, under: motala.se/planer. 

 
 
 
 
 
Upprättad 2016-11-17 
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Detaljplan för 
Brunneby-Hälla 1:287 & 1:114 m fl, Borensberg 
Motala kommun 
 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
 

PLANPROCESS 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i PBL 5 kap. 7§. Förfarandet 
tillämpas eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Planprocess 
                                  

 

 

 

 

Uppdrag - Kommunstyrelsen eller plan- och miljönämnden ger stadsbyggnadsenheten i 
uppdrag att inleda ett planarbete. 

 
Samråd - Förslag till detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 

möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Mellan samråd  - Inkomna synpunkter sammanställs i ett förslag till granskningsutlåtande.  
och granskning Detaljplanen bearbetas ev. med hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Granskning - Underrättelse med information om planförslaget skickas till berörda. 

Länsstyrelsen och kända sakägare ges tillfälle att godkänna förslaget eller att 
inom två veckor granska detsamma och lämna synpunkter. Därefter 
sammanställs ett slutgiltigt granskningsutlåtande. 

 
Antagande - Kommunfullmäktige eller plan- och miljönämnden antar detaljplanen. 
 
Laga kraft - Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft ca fyra veckor efter 

antagandet. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till 
grund för ett överklagande. 

 

Här är vi nu 

Uppdrag Laga kraft Samråd Underrättelse/ 
Granskning 

Antagande 
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Planområdet markerat med blå färg 

HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

• Denna planbeskrivning 
• Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

En ny detaljplan kommer att pröva om torgytan kan delas in i tre ungefär lika breda remsor, 
varav de två yttre kan ändras till kvartersmark och försäljas medan den mittersta behålls som 
allmän plats/gång- och cykelväg med bibehållande och utveckling av den vegetation som finns. 
Initialt i planarbetet har grönstråket på torgytan lyfts upp som en viktig sammankopplande yta för 
gång- och cykelnätet. Närliggande del av Hällsättersleden ska studeras i syfte att utreda 
förutsättningar för kantstensparkeringar. Detaljplanen kommer att omfatta båda 
handelsfastigheterna i sin helhet samt den ovan beskrivna ytan mellan dessa. 
 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med 
mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna i 
Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. 

PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Brunneby-Hälla 1:287, 1:114, 1:113 samt del av 1:297. 
Planområdet är beläget i centrala Borensberg och gränsar mot Hällsättersleden i norr, 
Hamnvägen i väst och Boregatan i öst. Söder om planområdet finns vårdcentral samt 
vårdboende.  

 

 

 

 

 



 -  - 7 

Snedbild över planområdet från 1978. 

Areal 
Planområdet har en area på ungefär 7 750 kvadratmeter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplan för Motala kommun från 2006 utpekar området kring Hällsättersleden i 
Borensberg som en plats där fortsatt verksamhet inom handel och service bör eftersträvas och 
utglesning undvikas. Samhällsservicen har succesivt samlats här med god anslutning till 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar vilket ger en god tillgänglighet. 

Fördjupning av översiktsplanen för Borensberg (2013) framhåller tätortens attraktivitet som kan 
ökas genom diverse åtgärder, bland annat genom utveckling av service och bevarandet av 
befintliga värden. 
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För området gäller SP 310 för Brunneby-Hälla 1:113 m fl, fastställd 1987. Planen medger handel 
och en byggnadshöjd på 4,5 meter. Fastigheten Brunneby-Hälla 1:113 medges användning för 
bostäder i två plan. Den obebyggda ytan mellan dessa fastigheter är planlagd som gata eller torg. 

Miljöbedömning 

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande beskrivs under särskild rubrik. Där konstateras 
att den nya detaljplanen varken bör medföra negativ påverkan på det berörda områdets 
miljövärden eller dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. 

Detaljplaneförslaget bedöms således inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en 
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser.  

Kommunala beslut i övrigt 
Plan- och miljönämnden har i beslut 2014-06-12 ställt sig positiva till att upprätta en ny detaljplan 
för de aktuella fastigheterna. Planarbetet prioriterades inom ramen för PMN:s kvot 2014 men 
planstart har fördröjts pga. oklarheter i projektet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Mark och vegetation 

Planområdet består till största del av asfalterade parkeringsytor och två livsmedelsbutiker. 
Torgytan mellan de två fastigheterna har en smal remsa bestående av träd och gräs. 
Förutsättningar för hur denna grönska kan bevaras och dess värden lyftas upp ska utredas inom 
ramen av planarbetet. I ytterkanterna av respektive fastighets parkering, i gräns mot intilliggande 
vägar löper grönytor bestående av gräs. I och med anläggning av ny gång- och cykelväg på 
planområdet kommer ny växlighet alternativt plank tillkomma för att markera och skilja åt gång- 
och cykeltrafikanter med godstransporter inom fastigheten Brunneby-Hälla 1:114. Liknande 
åtgärder kommer gälla för Brunneby-Hälla 1:287. 

 
Gång- och cykelväg mellan vårdcentral och Östenssons (Brunneby-Hälla 1:287) som kommer knytas an med 
den nya gång- och cykelvägen. 
 
Geotekniska förhållanden 
Inom planområdet finns geoteknisk undersökning framtagen av K-Konsult (1979) för 
fastigheterna Brunneby-Hälla 1:114, 1:287 samt 1:297. Tyngre bebyggelse med två våningar och 
uppåt eller stora sammanhängande byggnader med eller utan källare måste i princip grundläggas 
på fast botten under leran med plintar, sulor eller pålar. Byggnader på en våning med begränsad 
byggnadsyta kan grundläggas i ytliga lager om inte djupet till fast botten varierar avsevärt. 
Området är delvis uppfyllt med friktionsjord.  
 

Förorenad Mark 
Marken är delvis bebyggd sedan tidigare varför misstankar om förorenad mark inte finns. 
 
Radon 
Området består till större del av alunskiffer. Större delen av fastigheten Brunneby-Hälla 1:114 
berörs av ett eventuellt högriskområde med lokalt förhöjda radonhalter. 
 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10§ 
Kulturminneslagen. 
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Bebyggelseområden 
Bostäder 
Norr om planområdet, strax intill Hällsättersleden finns ett större bostadsområde som utgörs av 
småhustomter samt grupphusboenden. Söder om Brunneby-Hälla 1:114 ligger ett äldreboende 
som även gränsar till befintlig torgyta. Den bit som gränsar till torgytan ges möjlighet att regleras 
in till fastigheten Brunneby-Hälla 1:113 (äldreboendet) för att möjliggöra en iordningställning av 
entrén till fastigheten. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befintlig stadsplan samt föreslagen användning för del av torgytan mot Brunneby-Hälla 1:113. 
 
Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Befintliga verksamheter inom planområdet idag är Östenssons Livs AB och ICA Supermarket. 
Andra verksamheter i anslutning till planområdet är vårdcentral, äldreboende, församlingskyrka. 
Vid eventuell försäljning av del av torgytan till dessa två fastigheter ökar byggrätten för respektive 
fastighet.  

 
Offentlig Service 
Planområdet bedöms inte påverka behovet av skolor, daghem eller vård- och fritidslokaler. Dock 
gränsar det direkt till en vårdcentral och ett äldreboende i planområdets södra sida.  
 
Kommersiell Service 
Detaljplanen avser två livsmedelsbutiker i centrala Borensberg. Längs Husbyvägen i öst finns 
butiker och restauranger. De berörda handelsfastigheterna får i detaljplanen användningen H för 
Detaljhandel. Med handelsändamål avses handel med varor och tjänster. 

 
Tillgänglighet 
Även om planområdet redan till stor del är bebyggt innebär denna detaljplan goda förutsättningar 
för att uppnå en god tillgänglighet. Genom att ge torgytan tre olika användningsområden kan det 
leda till att området enklare kan tolkas till vad det ska vara. Gående och cyklister stängs även 
utanför Brunneby-Hälla 1:114 sydöstra hörn som samtidigt gör det säkrare. 
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Brunneby-Hälla 1:287 (Östenssons) 
I och med förändringen av torgytan som bland annat innebär utökad byggrätt för Östenssons 
kommer det ställas krav på utformning och gestaltning med hänsyn till trygghetsfaktorn. För 
Östenssons del ska fasaden på tillbyggnaden utgöras av ljusa kulörer och eventuellt förstärkas 
med belysning, allt för att upprätthålla en högre trygghetsfaktor. Av de totalt 7 meter som 
förvärvas får endast 6 meter bebyggas och resterande 1 meter kompletteras med skärmtak för 
exempelvis upplag. Planförslaget ger fastigheten rätt att anordna skärmtak över lastkaj för att 
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exempelvis skydda mot regn. Butiken får även möjlighet att bygga ut mot Hällsättersleden för att 
skapa en enhetlig struktur med ICA. Ny byggnadshöjd för fastigheten blir 6 meter. 
 
Brunneby-Hälla 1:114 (ICA) 
För ICAs del som enbart kommer använda sin del för varutransporter ska plank eller växtlighet, 
exempelvis buskage till en höjd av max 1 meter anordnas inom den kommunägda marken längs 
fastighetsgränsen. Detta gäller även på motsatt sida längs Östenssons utbyggnad. Det är viktigt att 
tydligt markera och begränsa så att trafiken på gång- och cykelbana eller varutransporter håller sig 
inom egen zon. Fastigheten Brunneby-Hälla 1:114 får möjlighet att bygga ut mot Hällsättersleden 
samt mot parkering. Ny byggnadshöjd för fastigheten blir 6 meter. 
 
Brunneby-Hälla 1:113 (Platen) 
Del av befintlig torgyta som förvärvas av Brunneby-Hälla 1:113 blir enbart korsprickad, det vill 
säga att på marken får endast skärmtak placeras. Detta utesluter dock inte att ordna en trevlig 
utemiljö eller entré. 
  

 

Rekreation 
 
Lek och rekreation  
Planområdet omfattas inte av några större rekreationsvärden. 150 meter i västgående riktning 
finns en gräslagd fotbollsplan. Längs Göta kanal söder om planområdet löper en sträcka lämpad 
för bland annat promenader. Nordväst om planområdet finns idag en stor obebyggd gräsyta. 
Rekreationsvärdet här bedöms dock inte som något större med tanke på närheten till den  
 

Gator och trafik 
Biltrafik 
Hällsättersleden går längs planområdets nordvästra sida och är tillsammans med Husbyvägen den 
mest trafikerade vägen i Borensberg. Respektive butik har in- och utfarter till varsin väg, 
Hamnvägen för Brunneby-Hälla 1:287 (Östenssons) samt Boregatan för Brunneby-Hälla 1:114 
(ICA). Dessa vägar är i relation till Hällsätersleden mindre trafikerade. Hällsättersleden är idag en 
väldigt trafikerad väg, bred och rak i sin form som bjuder in till högre hastigheter än vad 
hastighetsskyltarna medger. Det finns långsiktiga visioner för hur Hällsättersleden ska utvecklas 
och fånga dess potential till att bli en säker väg med småstadskaraktär likt Husbyvägen. Del av 
Hällsättersleden som angränsar till handelsfastigheterna tas med i detaljplanen. 
 

Vy från planområdets södra sida ut mot Hällsättersleden. 
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Gång– och cykeltrafik 
Mellan de två butikerna finns idag en obebyggd torgyta enligt gällande detaljplan. För denna yta 
finns förutsättningar och ambitioner att anordna en gång- och cykelväg som ska knytas samman 
med cykelnätet i centrala Borensberg. Ytan mellan de två fastigheterna är 20 meter. Vid ny 
detaljplan delas ytan in i tre delar. De två handelsfastigheterna förvärvar 7 meter vardera vilket 
gör att resterande 6 meter blir gång- och cykelväg. Vidare knyts denna nya gång- och cykelbana 
ihop med en befintlig som löper mellan Brunneby-Hälla 1:287 (Östenssons) och Vårdcentralen 
vidare mot östra Borensberg. 

Sektion som visar fördelningen av befintlig torgyta sett från Hällsättersleden. 
 
Kollektivtrafik 
Norr om planområdet, mittemot Östenssons, intill Hällsättersleden finns den centrala 
busshållsplatsen i Borensberg. Bussar härifrån går till Linköping, Motala, Tjällmo och Klockrike. 

 
Parkering, varumottag, utfarter 
Parkering sker inom egen fastighet. Respektive butik har idag parkering för personbilar. ICAs 
fastighet Brunneby-Hälla 1:114 har idag servitut för parkering längs gränsen mot fastigheten 
Brunneby-Hälla 1:114. Detta servitut ger butiken ytterligare 5 parkeringar. Parkeringsnormen för 
livsmedelsbutiker inom tätorter i Motala kommun är 35 platser/1000 kvm BTA. Detta avser 
platser för såväl besökare som anställda. 
 

Varutransporter för de två butikerna sker på olika vis. För transporter på fastigheten Brunneby-
Hälla 1:287 sker in- och utfart via Hamnvägen tillsammans med bilburna kunder. Inne på 
parkeringen behöver transporterna sedan göra en backande rörelse fram till lastkajen. För 
Brunneby-Hälla 1:114 sker infarten för transporter via Hällsättersleden ner mot lastkajen för att 
sedan runda av hörnet och köra ut mot Boregatan (se bild). För bilburna besökare sker in- och 
utfart via Boregatan. Handelsfastigheterna med sida mot Hällsättersleden får bestämmelsen 
utfartsförbud. Med denna bestämmelse menar man att ingen körbar trafik får köra ut på 
Hällsättersleden från fastigheterna Brunneby-Hälla 1:287 (Östenssons) och 1:114 (ICA). Ett 
undantag är remsan ICA förvärvar för deras transporter. 

 
Transportväg för ICA Supermarket (Brunneby-Hälla 1:114). 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Inom planområdet finns utbyggt ledningsnät för kommunalt vatten- och avlopp. Fastighetsägare 
kommer att få betala en extra anslutningsavgift för dagvatten samt att det sker en ökning av 
brukningstaxan för dagvatten enligt gällande VA-taxa för den utökning av tomtytan som 
genomförs. Genom att utöka tomtytan kommer den servisledning till fastighet som hamnar inom 
nya fastighetsgränsen att övergå i fastighetsägareans ägande och ansvar. Flytt av förbindelsepunkt, 
bland annat vattenventil, på grund av utökning av fastighet bekostas av plan. 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten i möjligaste mån omhändertas på den egna 
fastigheten genom att i första hand infiltreras, i andra hand fördröjas innan avledningar sker till 
det allmänna nätet. För planområdet finns idag ingen känd problematik för dagvatten, dock 
rekommenderas att åtgärder för att ta hand om dagvatten genom infiltration eller fördröjning 
genomförs inom tomtmark för att förhindra problematik i framtiden på grund av 
klimatförändringar m.m. 

Värme 
Inom planområdet, närmast det som idag utgör ett grönt stråk, löper en fjärrvärmeledning från 
Tekniska verken. Fastigheterna Brunneby-Hälla 1:287, 1:114 och 1:113 är anslutna till detta 
fjärrvärmenät. Befintlig fjärrvärmeledning säkras med ett u-område i planen, det vill säga att 
marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar. Ingen bebyggelse ovan denna mark är därför 
tillåten. 
 
El 
Inom planområdet finns anslutningar till Vattenfall Eldistribution AB. 

Tele och bredband 
Skanova har ledningar inom området som fastigheterna kan ansluta sig till. 
 
Avfall 
Hushållsavfall löses genom den kommunala sophämtningen. Verksamhetsavfall omhändertas 
enligt avfallsförordningen. För omhändertagande av avfall gäller kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. Plats för insamling och utsortering av avfall ska vara dimensionerade och 
anpassade för den faktiska mängd avfall som generas inom området. För hämtningsfordon som 
ska samla in avfallet i anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt med utrymme finnas. Mer 
information finns att läsa i handbok för avfallsutrymmen utgiven av Avfall Sverige. 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Riksintressen, kap 3 och 4 Miljöbalken 
Detaljplanen berör inga riksintressen.  
 
Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken 
Detaljplanen strider inte mot kap 3 och 4 Miljöbalken eller mot miljökvalitetsnormer, kap 5 
Miljöbalken. Borensberg berör vattenförekomsten SE649283-146898 (Boren). 
Vattenförekomsten uppvisar miljökvalitetsnormen Uppnår ej god kemisk status.  
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Då detaljplaneförslaget inte är drabbat av några markföroreningar bedöms inte risken ökas för att 
god kemisk status inte uppnås för förekomsten. 
 
Buller 
Transportvägen för fastigheten Brunneby-Hälla 1:114 som leds ut till Boregatan passerar på 
vägen ett äldreboende inom grannfastigheten Brunneby-Hälla 1:113. Visar det sig under samrådet 
att transporterna kan tänka orsaka en bullernivå som överskrider riktvärdena ska en 
bullerutredning tas fram och nödvändiga åtgärder vidtas.   
 
Trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik 
Efter planens genomförande kommer gång- och cykeltrafikanterna samsas med transporterna till 
fastigheten Brunneby-Hälla 1:114 enligt tidigare visad skiss. För att öka och säkerställa en 
säkerhet för samtliga trafikanter inom detta område ska plank eller växtligheter till en rimlig höjd 
anordnas, allt för att skilja gång- och cykelbanan från transportvägen. Det bedöms vara till stor 
fördel att en oanvänd grönyta/asfaltyta mellan två butiker restaureras till ett gång- och cykelstråk 
som på längre sikt kan binda samman områdena mellan Hällsättersleden med övriga Borensberg. 
 
Samlad bedömning 
En miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av ovan redovisade konsekvenser bedöms den nya 
detaljplanen varken medföra negativ påverkan på det berörda områdets miljövärden eller dess 
omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. 
 
Genom en ny plan får området nya förutsättningar till skillnad från den idag outnyttjade torgytan. 
Kvartersmark för bebyggelse och lasttransport samt ett gång- och cykelstråk. Säkerheten för 
gång- och cykeltrafikanter samt godstrafik ska säkerställas med hjälp av fysiska åtgärder, 
exempelvis växtligheter eller plank. Planen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på 
mark, vatten eller luft. Detaljplanen bedöms således inte medföra negativ påverkan på det 
berörda områdets miljövärden eller dess omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet.  
 
Detaljplaneförslaget bedöms således inte medföra en betydande miljöpåverkan som föranleder en 
miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardföranade. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
(PMN = Plan och miljönämnden) 
 
Samrådsbeslut, PMN   2016-12-15  

Samråd   2016-12-27 – 2017-02-13 

Granskning   Mars/April 2017 

Antagande   Maj/Juni 2017 

Laga kraft ca 4 veckor efter antagande, under förutsättning att 
detaljplanen inte överklagas 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen upprättas av kommunen. 
 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken inom detaljplanen och ansvarar för 
utbyggnaden av gång och cykelvägen och dess drift och underhåll. Uppförande av plank, 
alternativt skyddsplantering, utmed gång- och cykelvägen ligger också på kommunens ansvar. 
 
Ägarna till fastigheterna Brunneby-Hälla 1:113, 1:114 och 1:287 ges genom detaljplanen möjlighet 
att förvärva mark intill deras respektive fastighet. Kommunen fortsätter äga området som 
markerats som gång- och cykelväg. Fastighetsägarna ansvarar för allt arbete inom sina fastigheter, 
inklusive eventuell flytt av servisledningar. 
 

Avtal 
Planavtal har träffats med Panark AB (Östenssons) och Boreberget AB (ICA) fastighetsägare om 
att upprätta förslag till detaljplan och reglerar kostnaderna för planarbetet. 
 
För den mark som ska överföras till intilliggande fastigheter kommer avtal i form av 
överenskommelse om fastighetsreglering att tecknas. Alternativt kan kommunen upplåta 
kvartersmarken genom arrendeavtal. 
 
I den mån det finns allmänna ledningar i det som enligt planen blir kvartersmark ska avtal om 
ledningsrätt tecknas mellan berörd fastighetsägare och ledningsägare som sedan kan ligga till 
grund för bildande av ledningsrätt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 
Ägare till Brunneby-Hälla 1:113 Bostadsstiftelsen Platen 
Ägare till Brunneby-Hälla 1:114 Boreberget AB (ICA) 
Ägare till Brunneby-Hälla 1:287 Panark AB (Östenssons) 
Ägare till Brunneby-Hälla 1:297 Motala kommun 

Fastighetsbildning 
Genom den nya detaljplanen ges fastighetsägarna möjlighet att köpa till den mark som i 
detaljplanen blir kvartersmark. Avtal om detta tecknas mellan kommunen och respektive 
fastighetsägare. 
 
Ledningsrätt ska bildas för allmänna ledningar som går genom området och som ligger i det som 
enligt planen blir kvartersmark. 
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Servitut och rättigheter 
Det finns ett befintligt servitut för väg, belastande för Brunneby-Hälla 1:114, till förmån för 
Brunneby-Hälla 1:113. 
 
Det finns en befintlig fjärrvärmeledning genom området. Ledningsägare är Tekniska Verken. 
Genom att marken där fjärrvärmeledningen ligger ändras till kvartersmark ska ett avtal om 
ledningsrätt tecknas mellan fastighetsägaren och ledningsägaren. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostnaden för upprättandet av förslaget till detaljplan delas mellan de inblandade 
fastighetsägarna, enligt planavtal. 
 
Ersättningen för den mark som kan tillföras fastigheterna, alternativt upplåtas med arrende, 
bestäms i kommande avtal. 
 
Kostnaden för anläggandet av gång- och cykelvägen genom området, inklusive plank eller 
skyddsplantering, bekostas av kommunen. Medel för detta tas upp i kommande 
investeringsbudget. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Geoteknisk utredning 
Redovisning av kompletterande geoteknisk undersökning för områdesplan Borensberg, Motala 
kommun. Upprättad av K-Konsult Geoteknik 1979. Undersökningen är utförd översiktligt för att 
kunna bedöma lämplig grundläggning av planerade byggnader.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 
Planbeskrivningen har upprättats av Kommunledningsförvaltningen/Samhällsbyggnad, Motala 
kommun genom planeringsarkitekt Mergim Hajdari i samråd med Henrik Edstam, mark- och 
exploateringsingenjör och övriga berörda tjänstemän inom kommunen. 

 

Mergim Hajdari 
Planeringsarkitekt 
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