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Detaljplan för Kantarellen 5, 
Varamon, Motala kommun  

 
 
 
 
 

PLANPROCESS: Utökat förfarande  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom planförslaget inte bedöms förenligt med 
översiktsplanen. 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdrag - Kommunstyrelsen eller Samhällsbyggnadsnämnden ger Plan- och 

byggenheten 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 en samrådsredogörelse.  
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 fyra veckor granska detsamma och lämna synpunkter. Därefter 
sammanställs ett granskningsutlåtande. 

 
Antagande - Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden 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. 

 

HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

• Denna planbeskrivning 

• Plankarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 
 

Program 

 

Samråd 

 

Granskning 

 

Antagande 

 

Uppdrag 
 

Laga kraft 
 

Här är vi nu 
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Utredningar till underlag för detaljplanen 

• Calluna, Boplatsinventering av fladdermöss vid fastigheten Kantarellen 5, 2022-03-04. 

• Calluna, Inventering av naturvärdesträd Kantarellen 5, 2021-11-04 

• Envigo, Dagvattenutredning för fastigheten Kantarellen 5, 2021-02-24 

• Hylanders Geo-byrå, Kantarellen 5 Projekterings PM, Översiktlig geoteknisk undersökning,  
2020-11-23 

• Mitta, PM Geoteknik, rev A 2021-10-28 

• Outer space arkitekter, Kv Kantarellen Landskaps- och stadsbildsanalys, 2021-01-14 

• White arkitekter, Kantarellen Skuggstudie, 2021-01-13 
 
Tidigare utredningar som utgör underlag: 

• Tyréns, Trafikbullerutredning Varamon, 2018-03-20 

• Tyréns, Trafikutredning Varamon, 2018-03-20 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus med tillhörande bostadskomplement så 
som bil- och cykelgarage och miljöhus inom fastigheten Kantarellen 5. Syftet är även att uppnå 
god gestaltning i förhållande till Varamons karaktäristiska natur- och kulturmiljö och säkerställa 
bevarande av några av de värdefulla träd som finns inom fastigheten. Syftet för del av fastigheten 
Agneshög 3:1 är att bibehålla dess användning som park. 
 

Planområdet omfattar enbart privatägd kvartersmark (fastigheten Kantarellen 5) förutom en liten 
del parkmark som ligger inom fastigheten Agneshög 3:1. Fastigheten Kantarellen 5 är idag 
planlagd för enbostadshus. Den föreslås planläggas för flerbostadshus med garage i 
källarplan/bottenvåning och ovan detta två huskroppar i tre våningar samt en indragen takvåning 
med bostadsdel och gemensamma takterrasser på respektive tak. Husen placeras indragna från 
tomtgräns för att bevara befintliga träd i fastighetens utkanter. De föreslagna byggnaderna kan 
innehålla ca 40 lägenheter. Det exakta antalet beror på lägenheternas storlekar. 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Motala kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan med syfte att 
utreda om detaljplanens genomförande bedöms ge upphov till betydande påverkan på miljö, 
hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Kommunens bedömning är att 
detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan.  

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

Detaljplanen anses vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. En 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning. 
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PLANOMRÅDE 

Lägesbestämning 

Planområdet omfattar fastigheten Kantarellen 5 och en mindre del av Agneshög 3:1 och är 
beläget i södra delen av Varamon i västra delen av Motala tätort. Planområdet avgränsas i norr 
och öst av privatägda fastigheter, i söder av gång- och cykelvägen längs Varamovägen och i väst 
av den gång- och cykelväg som delar planområdet från parkeringsanläggningen tillhörande 
Folkets park-området. 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar ca 3820 kvm. 
 
Fastigheten Kantarellen 5 ingår i sin helhet, den är privatägd.  
 
En mindre del av fastigheten Agneshög 3:1 ingår i planområdet, den ägs av Motala kommun. 
 

 

Orienteringskarta. Källa: Motala kommun. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

I översiktsplanen, ÖP 2006, beskrivs bostadsbyggandet i Varamon i stor utsträckning ha sitt 
upphov i fritidsboende. Utbyggnaden har skett succesivt och med tiden har området kommit att 
bli väl integrerat med övriga tätorten. Bebyggelsens skala och täthet är enligt 
översiktsplanen en viktig fråga för områdets karaktär: Genomgående gäller att all bebyggelse måste 
anpassas till Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 
rekreationsområde och besöksmål. Det innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls nere och att stora 
tomter är att föredra. 
 
Översiktsplanen beskriver och stödjer både en utveckling av kommersiella verksamheter och en 
försiktig komplettering med bostäder inom området. 
 
ÖP 2006 anger att det fortsatta bostadsbyggandet i Motala stad föreslås ske främst genom 
förtätning inom eller i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. En sådan utveckling har stora 
ekonomiska, sociala och kulturella fördelar. Den är resurshushållande och stärker underlaget för 
kollektivtrafik. 
 
Granskning av en ny översiktsplan har avslutats under december 2021. Förslaget till ny 
översiktsplan anger följande om Varamon: Varamon är ett attraktivt besöksmål och en viktig 
angelägenhet för hela kommunen. Områdets olika värden ska värnas samtidigt som utvecklingen för att motsvara 
dagens förväntningar för boende och besökare får fortsätta.  
 
Bebyggelsekaraktärens särdrag, främst i frågan om skala och täthet, bör beaktas men inte hindras från att 
utvecklas så att det motsvarar dagens förväntningar på boende. Hur detta görs får utredas i detaljplaneläggning. 
Naturmarken fyller flera viktiga funktioner och samspelar med bebyggelsekaraktären för att ge en öppenhet som 
är viktig för rekreation och besöksnäring. Stora delar av området har marklovplikt för trädfällning.   
 
Förslaget till detaljplan är ej förenligt med den gällande översiktsplanen på grund av att 
bebyggelsens skala och omfattning är större än övriga Varamon. En landskapsanalys har tagits 
fram som visar att förslaget har en begränsad påverkan på dess omgivning. Anledningen till det är 
framför allt den uppvuxna vegetationen inom området. Kvarterets placering tillsammans med 
den mycket begränsade påverkan på strandområdet bedöms göra att platsen tål en högre 
bebyggelse på tomten utifrån ett landskaps- och stadsbildsperspektiv. Utifrån den reglering som 
detaljplanen innehåller av bebyggelsens höjd, skala och placering samt bevarande av träd, 
bedömer kommunen att planförslaget är lämpligt. Planförslaget förutsätter fällning av träd inom 
fastigheten. Planförslaget har arbetats fram i en avvägning mellan olika intressen vilket bedöms 
vara i linje med översiktsplanens intentioner att pröva ny bebyggelse genom detaljplaneläggning. 
Se vidare nedan under Konsekvenser, Sammanvägd bedömning. 
 
Planförslaget innebär att mark som är planlagd för enbostadshus istället planläggs för boende i en 
tätare form, flerbostadshus. Användningen bostäder består därmed i området och den tätare 
boendeformen på den aktuella platsen bedöms inte påverka Varamons attraktivitet som 
besöksmål och rekreationsområde. Mindre störningar i form av ökad trafik och ökat 
befolkningsantal, som planförslaget kommer att medföra, måste anses som en naturlig följd av 
den bebyggelsekomplettering inom tätorten som Översiktsplanen välkomnar. 
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

 
Gällande detaljplanegränser. Bildkälla: Motala kommun. 
 
För större delen av planområdet gäller detaljplan 650 som vann laga kraft 2015-04-14. 
Detaljplanens genomförandetid löpte ut 2020-04-14. Planen anger bostäder, för varje tomt får 
max en huvudbyggnad om maximalt 130 kvm byggnadsarea och maximal byggnadshöjd 3,6 
meter uppföras, och max två uthus med maximal byggnadshöjd 2,5 meter. Minsta tomtstorlek är 
1400 kvadratmeter. Hus ska vara källarlösa. Marklov krävs för trädfällning. 
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Detaljplan 650 gäller för större delen av planområdet. Stadsplan 298 gäller för markerad del. 
Planområdets ungefärliga utbredning med röd linje. 
 
För en mindre del av planområdet gäller stadsplan 298 som anger bostäder i en våning, fristående 
och källarlösa hus. Planen är ändrad genom ändring av detaljplan (ÄDP 30) avseende 
marklovplikt för trädfällning i Varamon, Motala kommun. 
 
Till planområdet gränsar detaljplan 558 som längs planområdets västra gräns anger naturmark. 

Bostadsförsörjningsprogram 2015 

Den bostadspolitiska målsättningen är 1200 nya bostäder fram till 2030. Programmet beskriver en 
stor efterfrågan på bostäder och att det finns stora svårigheter att hitta den bostad man söker. 
Andelen bostadsrätter i kommunen är jämförelsevis låg. Bostadsrätten har inte haft någon stark 
tradition i kommunen och priserna har varit förhållandevis låga. En tydlig förändring kan dock 
märkas från 2010-talet. Enligt statistik från mäklarna har snittpriset i kr/kvm då ökat med 30- 
40% per år. För objekt i attraktiva lägen och beroende på exempelvis årsavgift ligger de högsta 
köpeskillingarna avsevärt högre. 

Lokalt utvecklingsprogram för Motala kommun, 2019-2022 

Programmet anger fyra prioriterade områden för kommunen: en sund ekonomi, tillväxt i hela 
Motala, det goda livet i Motala och ett sammanhållet Motala. För varje område finns resultatmål 
fram till 2022. 

Cykelplan 2016-2030 

Utveckling av gång- och cykelvägnätet i Varamon anges nedan under Gator och trafik, Gång- och 
cykel. 

Idéprogram för Varamon 

White arkitekter har på kommunens uppdrag arbetat fram ett idéprogram för Varamobaden. 
Idéprogrammets syfte är att ”ge vägledning för kommunens ställningstagande avseende 
disposition av mark, gestaltning samt prioritering av kommande utvecklingsarbete och konkreta 
åtgärder i området”. I januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att godkänna idéprogrammet 
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som kommunens viljeriktning för den offentliga miljöns utveckling i Varamobaden.  I 
idéprogrammet anges området kring planområdet som en entré till Varamon. En viktig siktlinje 
som pekas ut är längs gång- och cykelvägen väster om planområdet. Siktlinjen kommer inte att 
påverkas av planförslaget. 

Planprogram 

De tankar och idéer som förts fram i idéprogrammet låg till grund för det fortsatta arbetet med 
två detajplaneprogram inom Varamon: 
 

- Planprogram för Badstrandsvägen m m, godkänt av KS 2010-09-28 (berör ett område till 
Bispgatan i norr, riksväg 50 i öster, Agneshögs industriområde respektive bostadskvarter 
tillhörande stadsdelen Marieberg i söder och till Varamovägen i väster) 

- Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i Varamobaden, Motala kommun, godkänt av 
KS 2010-10-19 (berör ett område söderut från Vildmarksvägen i norr till strandzonen 
söder om Vindarnas väg). 

 
Idéprogrammet är övergripande för hela Varamon. De två detaljplaneprogrammen gäller för 
specifika områden och planområdet ingår inte i dem. 

Planarbeten i närområdet 

Etablering av bad- och turismanläggning 

Det danska företaget Lalandia A/S vill etablera sig i Varamon och nuvarande Folkets 
parkområdet. Deras semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra 
sport- och nöjesaktiviteter prövas nu i detaljplaneprocessen. Totalt har fem detaljplaner antagits 
(se kartbild nedan). Detaljplan för Toppmurklan (område nummer 4) har vunnit laga kraft. 
Övriga detaljplaner ligger har inte vunnit laga kraft. Kommunens beslut att anta detaljplan för 
Folkets park 3 m fl (område nummer 2) har upphävts av mark- och miljödomstolen 2021-11-18. 
 

 
Detaljplaner (1-5) som antogs den 10 december 2018 i kommunfullmäktige. Detaljplan 4 har vunnit laga kraft. 
Planområdets ungefärliga utbredning markerat med gul linje. 
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Illustration från planförslag för semesterby i före detta Folkets parkområdet. Planförslag är numera upphävt. 
Källa: Dorte Mandrup A/S. Planområdet inlagt som gul figur (till höger i bilden). 
 
I det angränsande planförslaget, som numera är upphävt, utgjordes bebyggelsen av 
ferielägenheter i cirka fyra våningar (maximal totalhöjd 16 meter) i norr samt av feriestugor i en 
till två våningar (högsta totalhöjd 7,5 meter) i söder och längs gång- och cykelvägen direkt väster 
om planområdet. 
 

 
Vy ur informationsfilm om Lalandiaetableringen. Planförslag för semesterby i före detta Folkets parkområdet är numera 
upphävt. Källa: Motala kommun. Planområdets ungefärliga läge har lagts in med vit figur. 

Planbesked för planområdet 

Dåvarande plan- och miljönämnden gav 2017-11-16 positivt planbesked (diarienummer 17/PMN 
0093) utifrån inkommen ansökan om att upprätta en detaljplan för flerbostadshus inom Kantarellen 
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5. I tjänsteskrivelsen till nämnden gjorde samhällsbyggnadsenheten bedömningen att det finns 
förutsättningar att tillskapa byggrätter för flerbostadshus inom fastigheten under förutsättning att de 
frågor som ska prövas i detaljplaneprocessen får en lämplig lösning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Områdesbeskrivning Varamon 

Varamon är ett område med kombinerat boende, bad och friluftsliv. Varamostranden är ett 
populärt och i regionen välkänt utflyktsmål för badgäster.  
 

 
Översiktskarta över Varamon med markanvändning enligt detaljplan. Utdrag ur Idéprogram för Varamon 
2009. Planområdets läge har markerats med röd cirkel. 
 
Området knyts ihop av sandstranden och Varamovägen, som följer buktens form. Ovanför 
stranden finns strandvallar av varierande bredd och som påverkats av väder, vind, vegetationens 
inverkan och slitage från användning. Stranden och strandvallarna är bevuxna med tall och bitvis 
med strandråg, vilket är tongivande för karaktären i området och ger den tydligaste identiteten för 
Varamobaden och strandmiljön. Delar av strandvallen närmast stranden har hårdgjorts med den 
så kallade ”plagen”, en murad och asfalterad promenadväg längs stranden. 
 
Inslag av äldre och grova tallar och enstaka ekar finns inom området, men är ojämnt fördelade 
med tyngdpunkt söder om Vildmarksvägen. Generellt är tallbeståndet väldigt likåldrigt och en 
föryngring och komplettering krävs för kontinuitet framåt i tiden. 
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Exempel på strandområdets karaktär i olika avsnitt. Lägena för sektionerna framgår av ortofotot. 
 
Varamons speciella karaktär utgörs av den småskaliga bebyggelsen, växtligheten, närheten till 
stranden och vattnet. De detaljplaner som under årens lopp har upprättats inom Varamon har 
alla haft inriktningen att ny bebyggelse ska anpassas till områdets öppna och gröna karaktär bland 
annat genom att skalan och omfattningen på bebyggelsen hålls begränsad och stora tomter 
säkerställs. I delar av Varamon gäller en bestämmelse om minsta tomtstorlek på 1500 kvm. 
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Analys av Varamobaden ur Idéprogram för Varamobaden. Viktiga siktlinjer finns mellan Varamovägen och 
vattnet. Planområdets läge har markerats med röd cirkel. 
 
Karaktäristiskt för området är siktstråken mellan Varamovägen och vattnet. Längs den mjukt 
svängda Varamovägen är siktlinjerna istället korta.  

Planområdets omgivningar 

Planområdet ligger vid en skärningspunkt mellan områden med olika karaktär och 
bebyggelsestruktur. Område 1 i bilden nedan är Varamon. Sydöst om planområdet finns ett 
småhusområde från 1970-talet (2). Västerut finns Folkets park-området (3) med en större 
parkeringsyta närmast planområdet, och Mariebergs skolområde. 

 
Utdrag ur landskapsanalys, plan över bebyggelsestruktur. Planområdet markerat med röd cirkel. 
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Gång- och cykelväg ner mot Vätterns strand och parkering vid  
Folkets park samt fritidsstugor till vänster i bild. 
Foto: White Arkitekter. 
 

 
Flygbild med den ungefärliga utbredningen av Kantarellen 5 markerad med gul linje.  
Foto: Play Reklam och Event (bearbetad). 
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Flygbild med den ungefärliga utbredningen av Kantarellen 5 markerad med gul linje.  
Foto: Play Reklam och Event (bearbetad). 
 

Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet ligger med sin norra gräns cirka 130 meter sydost om Vättern och gränsar i sydost 
till Varamovägen, i väster till en asfalterad gång-/cykelväg samt i övriga delar till tomtmark. 
Planområdet är en fritidshustomt som till största delen är obebyggd och huvudsakligen består av 
öppna gräsytor och större träd. 
 
Varamovägen och gång- och cykelvägen som löper längs planområdets södra kant är uppbyggd 
på en vägbank som reser sig över kvarteret Kantarellen vilket resulterar i en slänt ner mot 
fastighetens naturliga marknivå. Förutom slänten är marken relativt flack med svagare lutning 
mot nordväst. 
 
Slänten består av en lundartad miljö, där fältskiktet är trivialt och består av bredbladigt gräs 
och kirskål, troligen finns vitsippor på våren. Buskskiktet är välutvecklat och domineras av 
hassel, med inslag av träden rönn och fågelbär. I buskskiktet finns också stora mängder av 
trädgårdsväxten snöbär. I slänten finns också ett föryngringsskikt av träd som består av asp, lind, 
klibbal och fågelbär. Här finns också ett dött stående hålträd av tall med en stamomkrets på 155 
cm. Den döda tallen har gnagspår från brun barkbock, flera hål av hackspett och förekomst av 
mulm. Tallen planeras att tas ner vid detaljplanens genomförande. Den döda veden kan läggas ut 
inom fastigheten. Utöver tallen finns småmängder död ved i form av stående döda träd med 
tunna stammar. Här växer också två äldre skogsekar. Den ena står på kommunens mark vid 
tomtgränsen mot Varamovägen, eken är en jätteek och har troligtvis en ålder på över 200 år och 
en stamomkrets på 366 cm. Vid tidigare inventering har fynd av signalarten brun nållav 
Chaenotheca phaeocephala rapporterats på eken. Eken skyddas i detaljplanen genom skyddsavstånd 
och bestämmelse om utökad marklovplikt för nedtagning av träd. 
 
Vid sluttningens slut där tomten övergår till planare mark med öppen gräsmatta står en äldre 
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Skogsek, ca 150 år, med en stamomkrets på 310 cm. Eken planeras att fällas vid detaljplanens 
genomförande. Eken är till viss del solbelyst. Vid inventering har gjorts fynd av gul mjöllav. 
Tidigare har fynd av signalarten fynd av brun nållav Chaenotheca phaeocephala noterats på eken. Död 
ved från naturvärdesträden kan med fördel lägga på egen fastighet. Kommunen kan även 
tillvarata död veden från fastigheten Kantarellen 5 och placera ut den på lämplig plats på 
kommunens egen mark. 
 
Vid den med campingstugor bebyggda delen av planområdet är vegetationen mer öppen och 
består av en gräsmatta med flera uppväxta träd. Centralt på gräsmattan står en gammal tall, ca 150 
år, som planeras att fällas vid detaljplanens genomförande. Tallen har en stamomkrets på 240 cm, 
är solbelyst och på stammen påträffades gnagspår av barkstekel, i kronan finns ett småfågelbo. 
De andra fristående träden på gräsmattan består av asp, ek och vårtbjörk ca 30 år. Två av de 
yngre ekarna planeras att fällas vid detaljplanens genomförande. Som en avgränsning mot 
tomtens norra del står 4 äldre tallar, ca 150 år gamla. Vid tomtens västra del, nära gång och 
cykelbanan, finns ett antal yngre träd av ek, pil, asp, gran och rön (max 30 år).  
 

 
Varamovägen, vy västerut.  
Till höger i bild Kantarellen 1 och där bortom Kantarellen 5. 
Foto: White Arkitekter. 

 
Varamovägen och den vegetationsbevuxna sluttningen mellan vägen  
och kvartersmarken till vänster i bild. Planområdet till höger i bild. 
Foto: White Arkitekter. 
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Vy från Kantarellen 1 mot väster. Stugan i förgrunden till vänster  
i bild ligger inom Kantarellen 1. Där bortom syns planområdet. 
Foto: White Arkitekter. 
 
Under fältbesök har observationer gjorts av fågelarterna skata, koltrast, talgoxe, rödhake, 
nötväcka och större hackspett. En boplatsinventering för fladdermöss har genomförts med syfte 
att identifiera potentiella boplatser som är av betydelse för fladdermöss, såsom 
övervintringsplatser, yngelkolonier eller möjliga viloplatser som används främst under sommaren 
och vintern, eftersom dessa miljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen. Det utfördes även 
ett eftersök av övervintrande fladdermöss med hjälp av endoskop (titthålskamera) i fyra mindre 
byggnader och sex träd som planeras att rivas och avverkas inom utredningsområdet. Totalt 
identifierades 10 boplatsobjekt under inventeringen, varav sex boplatsobjekt bestod av enskilda 
träd och fyra bostadsobjekt bestod av byggnader (se Boplatsinventering för fladdermöss, Calluna, 2022-
03-04). Av de 10 identifierade boplatsobjekten bedömdes nio potentiella boplatsobjekt till 
värdeklass 3 (begränsade förutsättningar) medan endast ett boplatsobjekt (träd) bedömdes ha 
värdeklass 2 (goda förutsättningar). Det hålträd som bedömdes med värdeklass 2 finns i utkanten 
av utredningsområdets södra del. Trädet planeras fällas. Under inventeringstillfället påträffades 
inga övervintrande fladdermöss eller spår av fladdermöss. 
 
Fastigheten ligger i ett värdenätverk för ädellöv och i en värdekärna för ädellöv enligt 
Länsstyrelsens Grön infrastruktur-analys.  
 
Vegetationen är tätast och bildar en slags ridå mot den södra och den västra fastighetsgränsen, 
vilket gör att tomten sommartid skyms av lövvegetationen sett från Varamovägen och gång- och 
cykelvägen i väster. 
 

En inventering av naturvärdesträd och särskilt skyddsvärda träd har genomförts i planområdet. 
Varje träd har bedömts utifrån ett antal ekologiska faktorer, se vidare Inventering av naturvärdesträd 
Kantarellen 5, Calluna. Åtta träd har identifierats som naturvärdesträd. Av dess har två träd 
identifierats som särskilt skyddsvärda. Ett av dess, en stående död tall, planeras att fällas. Fällning 
av särskilt skyddsärda träd ska föregås av ett samråd med länsstyrelsen. Anmäla om samråd ska 
ske enligt 12 kap 6§ miljöbalken, minst sex veckor innan åtgärden planeras att genomföras.  
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I plankartan skyddas de naturvärdesträd som är möjliga att bevara vid exploateringen med 
skyddsbestämmelse och utökad lovplikt för trädfällning. Även övriga träd som är möjliga att 
spara skyddas med bestämmelserna. Ett trädskikt finns även inom den kommunala parkmarken 
söder och väster om planområdet och planeras att bevaras.  
 

 
 
Naturvärdesträd (gröna prickar) och särskilt skyddsvärda träd (röda fyrkanter). Bild: Calluna. 
1: Skogsek 
2-6: Tall 
7: Död tall 
8: Skogsek 
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Träd på fastigheten Kantarellen 5. Fastighetsgränsen redovisas med röd linje. Gula kryss markerar de levande träd som 
behöver fällas för att genomföra exploateringen. Gula cirklar anger skyddsavstånd, d.v.s. det avstånd kommunen bedömer 
behöver vara fritt från bebyggelse för att träden ska klara en exploatering. En stående död tall finns också i planområdet, se 
bild på föregående sida. 
Bild: Motala kommun. 

 
Invasiva arter 
En inventering av planområdet har utförts av Motala kommun med avseende på invasiva arter. 
Inom planområdet har den invasiva arten parkslide återfunnits i en liten del av fastigheten, enligt 
karta nedan.  
 
Vid hantering av parkslide rekommenderar kommunen att grävning och rotkapning undviks i 
eller vid parkslide eftersom det finns stor risk att växten sprider sig och skickar utlöpare som kan 
vara upp till 30 meter långa. Tänk också på att hålla ett säkerhetsavstånd vid markarbeten, då 
växtens rötter kan finnas flera meter runt ett bestånd. 
 
Det är viktigt att inte sprida parkslide vidare. Därför rekommenderar kommunen att jord inte 
flyttas från platser där parkslide växer. Om växtavfall eller jord där parksliden växter ändå 
behöver tas bort ska det förslutas i täta säckar och slängas som restavfall för förbränning på 
återvinningscentralerna i Tuddarp eller Borensberg. Växtavfallet eller jorden får inte komposteras 
eller lämnas i vatten, skog eller mark eftersom det innebär en stor spridningsrisk. Kommunen 
rekommenderar även att vara mycket noggrann med rengöring av maskiner, däck, redskap, skor 
med mera efter grävning i eller vid parkslide. 
 
Parkslide är svårt och dyrt att bekämpa och i dagsläget finns ingen metod som visat sig vara helt 
effektiv. Dock kan det vara enklare att bekämpa växten medan plantan är liten. Bekämpning av 
parkslide kräver ofta en kombination av metoder, och återkommande åtgärder under flera år. 
 

X 

X 

X 
X 
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Karta över invasiva arter i planområdets närhet. Gröna ytor är parkslide.  
Gula ytor är kanadensiskt gullris. Karta: Motala kommun. 
 
Stödmur 
En befintlig stödmur i sten finns på fastigheten Kantarellen 5. Stödmuren bedöms inte omfattas 
av biotopskyddet för stenmurar i jordbruksmark. Bedömningen utgår från Naturvårdsverkets 
vägledning om stenmur i jordbruksmark där biotopens kännetecken och avgränsning listas. 
Stödmuren uppfyller inte de listade kriterierna till en grad som gör att stödmuren omfattas av 
biotopskyddet för stenmurar i jordbruksmark. Stödmuren har inte en tydlig och långsträckt 
utformning i landskapet och den utgörs inte av mer än ett enkelt lager av stenar. Stödmuren finns 
inte i eller i angränsning till jordbruksmark. Utifrån äldre kartmaterial (gamla ekonomiska kartan 
1948) kan inte påvisas att stödmuren kan ha haft någon funktion att avgränsa jordbruksskiften 
eller någon annan funktion med koppling till jordbruket.  
 
Geotekniska förhållanden 

Den ytliga jorden enligt jordartskartan (utfärdad av Sveriges geologiska undersökning, SGU) 
bedöms i planområdet utgöras av postglacial finsand som i södra delen övergår i förekomst av 
lerig morän. Strax söder om den leriga moränen samt strax väster om aktuell plats förekommer 
glacial lera.  

 
Enligt jorddjupskartan som även utfärdas av Sveriges geologiska undersökning, SGU, framgår att 
uppskattat djup till berg är 20-30 meter som i norr gränsar och övergår till ett område med 10-20 
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meter djup. Dokumenterade jorddjup vid tidigare borrning i närområdet, hämtade från 
www.sgu.se, är 8 respektive 14 meter på fastigheter norr om planområdet, och 30 meter på 
fastighet direkt söder om Varamovägen. 
 
Jordartskartan och jorddjupskartan ska endast ses som en grov geologisk bild av området och ska 
ej användas för projektering på detaljnivå. 
 
En översiktlig geoteknisk utredning av planområdet har genomförts (Hylanders geobyrå, PM 
2020-11-23). Därefter har en kompletterande geoteknisk utredning genomförts (Mitta, PM 
Geoteknik 2021-10-25).  
 
Generellt kan sägas att de geotekniska förhållandena försämras mot norr. För att undvika skadliga 
sättningar och erhålla en kvalitativ grundläggning bedöms någon form av åtgärder vara aktuellt. 
Mest lämpligt bedöms vara bortschaktning av jord i byggnadsläget, grundläggning på nivåer där 
fastare jordlager förekommer, eller pålgrundläggning (se PM Geoteknik, Mitta, rev A 2021-10-28 
för mer utförlig beskrivning). Metod kommer att väljas i samråd med konstruktör. Med någon av 
rekommenderade grundläggningsmetoder eller en kombination av dem kommer bebyggelse 
kunna kvalitativ grundläggning kunna göras i planområdet. 
 
Det bedöms ej föreligga stabilitetsproblem inom området, med hänsyn till planerad byggnation, 
rådande markgeometrier och geotekniska förhållanden. Detta förutsatt att all schaktning utförs 
säkert, utifrån rekommendationer som listas i geotekniskt PM. I södra delen av området är 
marken något brantare i anslutning mot Varamovägen. Lutningen upp mot vägen varierar mellan 
ca 1:6 till 1:4 vilket kan betraktas som relativt flackt utifrån ett stabilitetsperspektiv. 
Undergrunden utgörs i detta område av fast till mycket fast lagrad lermorän med mycket hög 
skjuvhållfasthet. Med beaktande av detta bedöms säkerheten mot skred vara god. 

 
Erosion kan förhindras med exempelvis flacka lutningar på färdiga slänter och erosionsskydd 
(som kan utgöras av exempelvis vegetation eller bergkross). Förekommande naturliga jordarter är 
generellt måttligt erosionsbenägna. Detta i kombination med områdets flacka geometri innebär 
att det är mindre troligt att det krävs särskilda åtgärder/skydd mot erosion. 
 
Hydrologiska förhållanden 

Planområdet ligger inom Vätterns vattenskyddsområde. I området finns vidare 
grundvattenförekomsten Motala-Klockrike (ID WA31160323). Grundvattenförekomstens 
kemiska och kvantitativa status är klassade som goda. Vid mätning av grundvattennivån i 
september 2021 ligger grundvattennivån ca 1-2,5 m under markytan. Variationer av 
grundvattennivån över hela årscykeln har ej undersökts, grundvattennivån kan variera under året. 
 
Ytvattenförekomsten Vättern-Storvättern (ID WA11665077) ligger nordväst om planområdet. 
Dess ekologiska status är klassad som god. Den kemiska statusen är god och undantag med 
mindre stränga krav förekommer för två faktorer där ytvattenförekomsten ej uppnår god kemisk 
ytvattenstatus: kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar.  Halterna 
av kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för 
undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer 
som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av 
atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung industri 
och förbränning av stenkol.  I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska 
kvicksilvret under lång tid ackumulerats skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker 
ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. 
Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska 

http://www.sgu.se/
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förutsättningar att åtgärda det. Halterna av polybromerade difenyletrar (PBDE) bedöms 
överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk 
ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och 
bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att 
åtgärda det.  
 
Risk för översvämning och skyfall 

Den planerade exploateringen bedöms inte resultera i någon förändring som kan leda till  
fickor av instängda områden. Istället kommer dagvatten att ledas runt byggnaden genom  
att marken byggnaden vilar på höjs över kringliggande område. Enligt översvämningskartering 
utförd av Sweco befinner sig inte fastigheten inom ett område som bedöms vara utsatt för 
särskild risk. Däremot existerar en sänka på den nordliga grannfastigheten dit dagvattenflöden 
kan ansamlas vid högt nederbördstryck. 
 
Förorenad mark 

Området har inte tidigare används till något som föranleder misstanke om föroreningar. Om 
föroreningar skulle påträffas är fastighetsägaren skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten 
enligt Miljöbalken 10 kap. 11 §. 
 
Radon 

Sveriges geologiska undersökning har gjort en kartläggning av markradonförhållandena i Motala 
kommun. Kartläggningen visar att planområdet ligger inom högriskområde för 
markradon. Detta betyder att byggnader ska utföras minst radonskyddat. Kompletterade 
mätningar inför byggnation får påvisa om radonsäkert utförande krävs. Utifrån uppmätta 
radonhalter i jordluften klassificeras marken sammantaget som normalradonmark. 
 
Risk för höga vattenstånd 

Vätterns höjd varierar mellan 88,0 och 88,7 meter över havet. SMHI har gjort en beräkning av så 
kallat 10 000-årsflöde som för Vättern visar en högsta nivå om +89,32 över rikets nollpunkt. 
Lägsta naturliga nivå inom planområdet utifrån befintliga förhållanden ligger på ca 91,5 meter 
över havet, det vill säga. ca 2,2 meter över SMHI:s beräknade högsta nivå (10 000-årsflöde). 
Bebyggelsens lägsta golvhöjd planeras till 93,75 meter över havet. 
 

Fornlämningar 

Länsstyrelsens kultur- och samhällsbyggnadsenhet har tillfrågats angående behovet av arkeologisk 
utredning inför planläggningen. Länsstyrelsen har meddelat att inga kända fornlämningar finns 
inom planområdet och att man inte har något att erinra ur fornlämningssynpunkt. Skulle man 
trots detta stöta på en fornlämning under arbetets gång ska arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen konsulteras.  

Bebyggelseområden 

Fyra mindre byggnader finns inom planområdet, dessa är uthyrningsstugor för sommargäster och 
tillhörande komplementbyggnader. En äldre stenmur finns i fastighetens sydvästra del. 
 
Det finns byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde (värdeklass ett av tre) i närområdet 
vars värde är kopplat till byggnadernas egenskap som delar av det mycket begränsade beståndet 
av välbevarade traditionella sommarhus i Varamon. Detta gäller tre byggnader i närheten (150-
200 meter från planområdet) och en byggnad längre bort (cirka 500 meter). Det finns även övriga 
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byggnader med högt kulturhistoriskt värde (värdeklass två av tre) i närområdet, däribland DHR:s 
byggnad direkt öster om planområdet, uppförd 1952. 
 
Ny bostadsbebyggelse 

Planförslaget medger flerbostadshus i två huskroppar placerade i nord-sydlig riktning mot 
Vättern, placerade ovanpå en sammanbyggd våning med bilparkering, cykelparkering och 
eventuellt lägenheter. Samtliga byggnader ska placeras indragna från fastighetsgränsen så att 
befintliga träd i fastighetsgränsen kan bevaras och ge bebyggelsen en grön inramning. De 
föreslagna byggnaderna kan innehålla ca 40 lägenheter. Det exakta antalet beror på lägenheternas 
storlekar. 
 

 
Situationsplan som visar förslag till ny bebyggelse på Kantarellen 5. 
Illustration: White Arkitekter. 
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Illustrationsplan som visar föreslagen disposition av markplanet. Illustration: White Arkitekter. 
 
En inplacering av bebyggelsen i den naturliga topografin är eftersträvansvärt. Dock måste 
byggnader i första hand placeras så att en trafiksäker angöring från Varamovägen kan ske, vilket i 
stor utsträckning styr på hur låg höjd byggnaders bottenvåning kan placeras. Vidare behöver 
hänsyn tas till att dagvatten från Varamovägen kan ledas runt bebyggelsen utan risk för 
inträngande dagvatten i bottenvåningen vid hårda regn. Sammantaget innebär det att utfyllnader 
kommer krävas mot naturlig marknivå med resulterande slänter kring byggnaderna. 
 
Byggnader föreslås kunna utformas med utkragande delar, d.v.s. byggnadsdelar som sticker ut 
från huvudvolymen och bärs upp av pelare. Den fria höjden under dessa delar ska vara tillräckligt 
för att kunna röra sig under dem.  
 
Byggnaders höjder regleras i detaljplanen trappande med den lägsta höjden (sammanlagt tre 
våningar) närmast Varamovägen i söder. Övriga delar av byggnaderna får uppföras i sammanlagt 
fyra våningar samt en indragen takvåning i ett femte våningsplan mot norr. Från bottenvåningen 
nås båda trapphusen till de ovanpåliggande huskropparna med bostäder. Mellan huskropparna, 
ovanpå bottenvåningen, skapas en gård för de boende. Gemensamma takterrasser kan anordnas 
på våning fyra respektive fem. 
 
Bebyggelsen föreslås utformas med loftgångar mot den gemensamma gården och balkonger mot 
utsidan samt på gavlarna mot norr och söder. Balkonger tillåts kraga ut över kvartersmarken. 
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Visualisering av bebyggelse som är möjlig att uppföra enligt planförslaget. Vy från Varamovägen. Illustration: 
White Arkitekter. 
 

 
 
Föreslagen bebyggelse, fasadritningar. Illustration: White Arkitekter. 
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Sektion från Vättern upp till kvarteret Smörsoppen. Illustration: White Arkitekter. 
 
 
Service 

Från södra Varamon är det 2-3 kilometer till Motala centrum. Närmaste stadsdelscentrum finns i 
Råssnäs. I Marieberg som ligger strax söder om Varamon finns förskola, vårdcentral och 7-9 
skola. Förskola och skola nås via gång- och cykelväg som ansluter till planområdets västra kant. 
Gång- och cykelvägens korsning med Varamovägen har en trafiksäker utformning för oskyddade 
trafikanter.  
 
Ingen service tillskapas inom planområdet. Planområdet gränsar i öster till fastigheten 
Kantarellen 1 där organisationen Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) driver en 
campingverksamhet. Verksamheten har under senare år även nyttjat Kantarellen 5 för 
stuguthyrning och tält- och husvagnsuppställning med mera. 
 
Tillgänglighet 

Flerbostadshus angörs via bottenvåningen där trapphus med hiss finns. På detta sätt kan alla 
lägenheter nås på ett tillgängligt sätt. Huvudentré för gående är från Varamovägen. Gångväg 
anpassas med lutningar och vilplan så att tillgänglighetskrav uppnås. 
 
Byggnadskultur och gestaltning 

Föreslagen bebyggelse tillåts ha en volymhantering som är modern och avvikande från den 
befintliga bebyggelsestrukturen. Samtidigt ska fasader på huvudbyggnader utföras med en neutral 
och enkel material- och kulörpalett som smälter in i Varamons särpräglade natur. Materialen bör 
begränsas till ljust grå/vita fasadskivor, betong, och trä. Trä är ett dominerande byggnadsmaterial 
i Varamon och ska finnas med i fasadgestaltningen. Betydande inslag av trä och neutrala kulörer 
regleras med planbestämmelse. Med neutrala kulörer menas sådana kulörer som förekommer i 
naturmaterial som sand, sten, kalksten och trä. 
 

       
Illustration med exempel på neutrala kulörer 
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Utkragande byggnadsdelar på pelare, loftgångar och balkonger föreslås vara en bärande del av 
gestaltningen där riktningen mot vattnet och närheten till trädens kronor betonas. Bebyggelsen 
kan med fördel stå på pelare som landar på den naturliga marknivån. Breda balkonger och 
loftgångar gör att horisontaliteten betonas. Eventuella skärmar mellan balkonger bör vara lätta/ej 
dominerande för att understryka luftigheten. 
 

 
Inspirationsbilder. Till vänster fasad med neutral material- och kulörpalett i form av naturträ och betong. 
Till höger djup och luftig utkragande loftgång/balkong. 

Rekreation 

Strandskydd 

För Vättern gäller utökat strandskydd om 150 meter för Vättern men endast för områden som ej 
är planlagda. För områden som tidigare är planlagda återinträder strandskyddet vid planläggning, 
men endast inom 100 meter från stranden. Planområdet omfattas därmed inte av strandskydd. 
 
Lek och rekreation  

Mellan de två huskropparna, ovan gårdsbjälklaget skapas en tillgänlighetsanpassad gård för de 
boende i direkt anslutning till trapphus och hiss. På båda huskropparnas översta våningsplan 
föreslås gemensamma takterrasser för de boende. Kring byggnaderna skapas mindre slänter ner 
mot befintlig marknivå. Bland träden på den befintliga marknivån kan fler platser för vistelse och 
lek tillskapas med goda solförhållanden. Den disponibla friytan beräknas till cirka 30 
kvadratmeter per bostad. Varamons strand med rekreationsmöjligheter ligger ca 150 meter från 
planområdet. 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Planområdet gränsar till Varamovägen och föreslås angöras från denna. In- och utfart ska 
placeras i fastighetens sydöstra del, som gränsar direkt till Varamovägen. In- och utfart får inte 
korsa parkmarken eller gång- och cykelvägen i söder (markerad PARK på plankartan). 
 
En detaljplan har antagits för Folkets park-området som västerut gränsar till planområdet. 
Detaljplanen har överklagats och inte vunnit laga kraft. Om planen vinner laga kraft och 
genomförs kommer Folkets park-området, som planeras för stugby, att få en huvudentré i 
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förlängningen av Mariebergsvägen. Varamovägen söder om befintlig parkeringsyta tas bort och 
parkeringen utökas söderut. Varamovägen planeras i samband med detta stängas för 
genomfartstrafik. Resultatet av trafikåtgärderna och etableringen av Lalandia blir att 
trafikmängden på Mariebergsgatan ökar samtidigt som Varamovägen föreslås bli en lokalgata där 
genomfartstrafik inte tillåts. I ett scenarie där detaljplanen för Folkets park-området vinner laga 
kraft och genomförs kommer trafikmängderna på Varamovägen alltså att minska. Dessa 
förändringar är inte kopplade till denna detaljplan. Detaljplanen kan genomföras oberoende av 
om de ovanstående förändringarna genomförs eller ej.  
 
Bostäderna i planförslaget beräknas alstra en trafik om 72 bilrörelser per årsmedeldygn, beräknat 
med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
 

 
Utdrag ut plankarta för Folkets park-området som antogs  
av kommunfullmäktige 2018. Av plankartan framgår  
ändrad vägsträckning för Varamovägen och utökning av  
parkeringsytan vid Folkets park-området som byggs om  
detaljplanen vinner laga kraft och genomförs. 
 
Gång– och cykeltrafik 

Planområdet gränsar i väster till en gång- och cykelväg som är en del av kommunens cykelvägnät. 
Varamovägen är en lågfartsgata för blandtrafik och blir den huvudsakliga kopplingen till den 
föreslagna huvudentrén. Det föreslås även vara möjligt att gående nå huvudbyggnaders entré från 
gång- och cykelvägen i väster. En tillgänglighetsanpassad gångväg kan anordnas från 
planområdets nordvästra hörn till entré till bottenvåningen där trapphus och hiss kan nås. 
 
Cykelparkering för boende och besökande ska anordnas inom fastigheten. Kommunens 
parkeringsnorm anger en cykel per rum vilket ger ett behov av 95 cykelplatser för 40 bostäder 
fördelade från 1 till 4 rum och kök. Hälften av platserna ska anordnas under tak. 
Bebyggelseförslaget visar att cykelförvaring kan anordnas i bottenvåningen där flertalet av 
cyklarna kan placeras under tak. 
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Utdrag ut Cykelplan för Motala 2016-2030. Befintlig cykelväg i Varamon finns längs strandpromenaden och 
ska i framtiden knytas ihop med cykelvägen längs Bispgatan i punkt 8. På Varamovägen samsas trafikslagen i 
en lågtrafikmiljö. 
 
Kollektivtrafik 

I dagsläget finns det ingen kollektivtrafikförsörjning i Varamon väster om riksväg 50. De närmsta 
hållplatserna från planområdet finns söder om Varamon ungefär 550 meter bort, på 
Mariebergsgatan och Agneshögsgatan. Hållplatsen Mariebergs vårdcentral trafikeras i dagsläget av 
två busslinjer för tätortstrafik, linje 308 och 628. Hållplatsen Väster 71:an trafikeras i dagsläget av 
fyra busslinjer för tätortstrafik, linje 301, 302, 309 och 310. För tillfället pågår, hos 
Östgötatrafiken, en utredning över hur kollektivtrafiken i Motala tätort ska se ut i framtiden, 
vilket skulle kunna medföra förändringar för Varamon i stort. 
 

Parkering, varumottag, utfarter 

För detaljplanens genomförande öppnas en in- och utfart mot Varamovägen. In- och utfarten har 
varit planlagd åtminstone sedan stadsplanen för södra Varamon lades fast 1985. Den kan byggas 
oavsett om genomfartstrafik på Varamovägen förbjuds i en framtid eller inte. 
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Kommunens parkeringsnorm anger i cykelzonen där planområdet ligger ett parkeringsbehov om 
1 plats per lägenhet 1-2 rum och kök och 1,1 plats per lägenhet 3 rum och kök eller större. Detta 
inkluderar besöksparkering. I cykelzonen tillåts en reducering av parkeringstalet med upp till 30% 
om mobilitetsåtgärder vidtas. För planförslaget har ett scenario tagits fram där fastigheten förses 
med en bilpool och en cykelpool. Förslaget innehåller en fördelning av lägenheter från 1 till 4 
rum och kök enligt nedan. Behov av parkering i scenariet redovisas nedan. 
 
 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK SUMMA 

Antal 6 14 19 1 40 

P-norm grund 1,0 1,0 1,1 1,1  

Reducering med 
bil- och 
cykelpool 
(maximalt) 

30% 30% 30% 30%  

Behov 
parkeringsplatser 

4,2 9,8 14,6 0,8 29,4 varav 4 
besöksplatser 

 
Förslag till placering av bilplatser och cykelplatser som tillgodoser parkeringsnormen framgår av 
nedanstående ritning. 
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Förslag för utformning av bottenvåning som innehåller 30 parkeringsplatser för bil och 97 cykelplatser. 
Illustration: White arkitekter. 

Störningar från biltrafik 

Exploateringen innebär ett ökat antal trafikrörelser till och från tomten som kan medföra 
störningar i form av buller och ljus från billyktor. Planförslaget möjliggör cirka 40 lägenheter 
vilket beräknas alstra en trafik om 72 bilrörelser per årsmedeldygn, beräknat med Trafikverkets 
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trafikalstringsverktyg. In- och utfartsläget förändras inte jämfört med vad som är planlagt i 
nuläget.  
 
En trafikutredning (Tyréns 2018-03-20) har tagits fram för etableringen av Lalandia-projektet 
med stugby, hotell och upplevelsebad. Utifrån framtagna trafikprognoser med projektet för 2040 
har en bullerutredning tagits fram (Tyréns 2018-03-20). För planområdet visar utredningen på 
trafikbullernivåer under 60 dBA ekvivalentnivå vilket innebär att bostäder kan uppföras utan 
särskilda krav på utformning med hänsyn till buller. De 72 bilrörelser som planförslaget beräknas 
tillföra kommer inte att påverka bullersituationen på ett sådant sätt att bostäder inte kan uppföras 
utan särskilda krav på utformning med hänsyn till buller. 
 

 
Utdrag ur trafikbullerutredning för Varamon (Tyréns 2018-03-20). 
 
Om planen för Folkets park-området inte vinner laga kraft och genomförs kommer 
trafiksituationen i området vara som i nuläget varför även detta scenario för trafikbuller utvecklas 
nedan. 
 
En tätortstäckande bullerkartläggning utfördes 2011. Vid uppräkning av trafikmängderna och 
tillägg av den tillkommande trafiken som alstras av planförslaget, framgår att trafikmängderna 
idag inte kommer att innebära en sådan ökning jämfört med 2011 års kartläggning att riktvärdena 
för ekvivalentljudnivåer kommer att överskridas.  
 
De närmaste trafikmätningar som har gjorts på Varamovägen är från 2006 och omfattar avsnittet 
mellan Stormvägen och Fågelvägen vilket är en bit bort från planområdet. I mätningen visar ett 
ÅDT (genomsnittligt trafikflöde per dygn) på 1015 fordon. Andelen tung trafik är 2,7 % och 
medelhastigheten 31 km/h. Då mätningen gjordes innan Badstrandsvägen byggdes och öppnades 
som huvudtillfart till Varamon förmodas stor del av trafiken som passerade mätpunkten kommit 
söderifrån förbi aktuellt planområde. Siffrorna anses därför vara relevanta att använda. Mätningen 
visar att endast ett tungt fordon registrerade mellan kl. 22.00 – 06.00. Detta förklaras av att det på 
Varamovägen varken finns någon kollektivtrafik eller att det inom området finns sådana 
verksamheter eller målpunkter som vanligtvis kräver transporter med tunga fordon nattetid. Det 



 -  - 
 
 

35 

finns inte anledning att tro att den tunga trafiken inom området har ökat sedan mätningen 
utfördes. 
 
Vidare visar kommunens bullerkartläggning att endast mindre delar av den planerade byggrätten 
riskerar att utsättas för maximala ljudnivåer över 70 dB(A) vid passage av tunga fordon. För 
maximalnivån vid uteplats gäller att 70 dBA frifältsvärde får överskridas högst 5 gånger/timme 
(Boverkets allmänna råd). Av ovan beskrivna trafikmätningar framgår att högst antal tunga 
transporter har noterats mellan kl. 13.00 – 14.00 och då uppgår till tre stycken i norrgående 
riktning och en i södergående riktning. Sedan mätningarna gjordes har Badstrandsvägen, en ny 
huvudtillfart till Varamon, byggts. Badstrandsvägen anslutning till Varamovägen är belägen strax 
söder om mätpunkten och det kan förmodas vara så att det är denna som numera också är 
huvudväg för tunga transporter. Tillsammans med att målpunkterna för tunga transporter ligger 
norr om den nya anslutningen kan detta tala för att antalet tunga transporter förbi planområdet 
idag kan vara ännu lägre. Riktvärdet bedöms därmed inte komma att överskridas fler än 5 
gånger/timme under den mesta utsatta timmen. 

Störningar under byggtiden 

I samband med pålning och uppfyllnadsarbeten kan närliggande byggnader och anläggningar 
påverkas. Innan byggnadsarbetena påbörjas bör därför en riskanalys utföras med avseende på 
planerade arbeten. De restriktioner, kontrollåtgärder och gränsvärden som gäller med hänsyn till 
sättningsrisker och vibrationer skall redovisas. Uppföljning med erforderlig syneförrättning och 
vibrationsmätning bör utföras. Exploatören ansvarar för dessa åtgärder. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Anslutningspunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i fastighetens nordöstra hörn. 
Anslutningspunkten kommer att behöva flyttas till gällande fastighetsgräns. I fastighetens 
nordöstra hörn finns även en ledningsrätt för vatten och avlopp. Ledningsrätten kommer behöva 
omprövas. 

Dagvatten 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller för Varamon och planområdet. 
Dagvattenåtgärder ska vidtas med syfte att fördröja eller magasinera ett givet flöde på så sätt att 
det inte skapas förutsättningar för översvämning eller ytvattenbildning nedströms åtgärden. Detta 
kan åstadkommas på flera olika sätt, från växtbeklädda ytor som begränsar flödeshastigheten, till 
skelettjordar med högeffektiv porositet och magasinering. 
 
Dagvattenutredning framtagen för planförslaget (Envigo, 2021-02-11) visar på goda 
förutsättningar att hantera dagvattnet med kombinationer av åtgärder i form av svackdiken, 
växtbäddar och sedumtak, samt kompletterande lösningar i form av rännor och stuprörsutkastare 
och genomsläppliga ytor. Utredningen och förslagen utgår från scenariot att inom fastigheten 
hantera ett tioårsregn (ett regn med en intensitet som bedöms inträffa vart tionde år). 
 
Svackdiken utgörs av relativt enkla lokala sänkor i marken som är torrlagda merparten av tiden. 
Svackdiken fungerar som både fördröjande och magasinerande åtgärd vid nederbörd. Avrinning 
samlas i diket och avleds samtidigt som det infiltrerar. För fastigheten i fråga visar SGU:s 
jordartsskattning såväl som utförd markteknisk undersökning på goda förutsättningar för 
infiltration. Fördröjningsmagasinering sker därför via infiltration från svackdiken och någon 
stenkista bedöms inte som nödvändig (Envigo, Dagvattenutredning, 2021-02-11). Eventuella 
svackdiken får inte placeras så att negativ påverkan uppstår på träd på angränsande fastigheter. 
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Växtbäddar och sedumtak definieras som vegetationsbeklädda ytor som inte är i direkt kontakt 
med jordens marklager. Växtbeklädda ytors magasineringskapacitet kommer som en funktion av 
bäddens ytarea och djup. Effektivast fördröjning erbjuds under nederbörder som inte överskrider 
magasineringskapaciteten. Bebyggelsen kan enligt förslaget förses med sedumtak med en teoretisk 
magasineringskapacitet på 5,5 kubikmeter, eller ungefär hälften av den skattade 
flödesvolymsökningen som förändringen i markanvändning väntas ge. 
 
Kompletterande och alternativa lösningsförslag är dels rännor och stuprörsutkastare, som bidrar 
till att hålla avrinning från att ansamlas nära den impermeabla husgrunden, samt genomsläppliga 
ytor bestående av makadam- eller grusbeklädda ytor. Dessa ytors funktion är huvudsakligen att 
fördröja dagvattenflöden och undvika den snabba avrinning som kan uppstå om ytan är 
hårdgjord. Ytor av beskrivet slag kan överlagra mer beständiga magasin och på så sätt möjliggöra 
att dessa magasin fylls upp. 
 
Nedanstående principskiss visar ett förslag på lösning. För exakt val av lösning krävs 
detaljprojektering. 
 

 
Illustration över anläggningar för dagvattenhantering. 
 

 
Värme 

Vattenfall AB Värme ansvarar för fjärrvärme i Motala stad och ansvarar för eventuell utbyggnad 
och drift inom området. Val av uppvärmningslösning studeras vidare i projekteringsskedet. 
 

El 

Ny bebyggelse i planområdet avses efter dialog med nätägaren anslutas till elnätet som ägs av 
Vattenfall Eldistribution AB. 
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Tele 

Skanova har opto-/teleledningar inom och i anslutning till planområdet som bebyggelsen avses 
anslutas till. 
 

Avfall 

Ett miljörum för sortering av hushållsavfall placeras vid Varamovägen. Avfallsfordon stannar till i 
körbanan likt vid övrig tömning i Varamon. Lösningen bedöms lämplig utifrån trafiksituationen i 
området (se ovan under Biltrafik). Miljörummet ska utformas så att insamling och utsortering av 
avfall är dimensionerad för den faktiska mängd avfall som genereras inom området. Miljöhuset 
anpassas längs Varamovägen så att dragväg av kärl blir så kort som möjligt. Utformningen och 
placering av miljöhuset görs i samråd med Tekniska Serviceförvaltningen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Utökad lovplikt 

Utökad lovplikt gäller för trädfällning av de träd som ska bevaras (inom område med 
planbestämmelse n1 på plankartan). 

Planbestämmelser 

Nedan beskrivs och illustreras några planbestämmelser. 
 
Nockhöjd (PBL 4 kap 11 §): Illustration av föreslagna höjder framgår av sektionen nedan. 
 

 
Sektioner. Sektionslinjer framgår av planritning på sid 28. Illustration: White Arkitekter. 
 
Endast utkragande byggnadsdelar får uppföras. Mellan utkragande byggnadsdelar och 
marknivån ska en fri höjd om minst 2,2 m tillgodoses. Se illustration i planbeskrivningen. 
Maximalt 3 st pelare som bär upp utkragande byggnadsdelar får placeras inom 
egenskapsområdet. (PBL4 kap 16 § punkt 1): Avser en byggnadsdel likt nedanstående 
markerad med rött. Den fria höjden ska vara minst 2,2 meter så det går att passera under. Max 3 
stycken pelare får placeras inom egenskapsområdet. 
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Illustration av utkragande byggnadsdel med fri passage under. Illustration: White Arkitekter. 
 
Inom kvartersmark ska sammanlagt minst 40% av de areor som är direkt exponerade för 
regnvatten (inklusive prickad mark, se illustration i planbeskrivningen) utgöras av  
genomsläppliga ytor, planteringar på gärdsbjälklag eller vegetationsklädda tak. (PBL 4 
kap 16 § punkt 1). Med bestämmelsen avses de ytor som syns på en takplan (se exempel nedan). 
Ytor under utkragande byggnadsdelar ska alltså inte tas med i beräkningen. 
 

 
Exempel på takplan. Illustration: White Arkitekter. 

Konsekvenser av planens genomförande 

En undersökning om planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan har genomförts 
utifrån kommunens checklista, och redovisas i sin helhet i Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
Nedan redovisas de huvudsakliga slutsatserna av undersökningen och konsekvenserna av planens 
genomförande. 
 
Riksintressen, kap 3 och 4 Miljöbalken 

Planområdet 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.  
Vättern är ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbalken och ett riksintresse för yrkesfiske 
enligt 3 kap miljöbalken. 
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Vättern är ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap miljöbalken. 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 en sjö i gravsänka. Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från 
ingrepp som t ex föroreningsutsläpp.  
 
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 hänsynsregler. 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 tidigare oexploaterade områden hårdgörs. I detaljplanen 
ställs krav på att inom fastigheter hantera dagvatten på ett sådant sätt att dagvattenflödet efter 
exploatering motsvarar det från den oexploaterade fastigheten En dagvattenutredning har tagits 
fram för planförslaget (Envigo 2021-01-28). Utredningen påvisar att planförslaget med en 
kombination av vegetationsbeklädda ytor och svackdiken inom fastigheten kan hantera dagvatten 
enligt Motala stads riktlinjer, utan någon påverkan på miljökvalitetsnormer. Bilparkering föreslås 
lösas i ett garage vilket ger goda möjligheter att genom oljeavskiljare omhänderta förorenat 
dagvatten från körytor.  
 
Den föreslagna exploateringen bedöms inte påverka något av riksintressena på ett betydande sätt. 
 

Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken 

En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (Envigo 2021-01-28). Utredningen 
påvisar att planförslaget med en kombination av vegetationsbeklädda ytor och svackdiken inom 
fastigheten kan hantera dagvatten enligt Motala kommuns riktlinjer. Dagvatten behöver 
omhändertas inom fastigheten i enlighet med föreslagna lösningar för att recipienten inte ska 
påverkas negativt. Ekologisk respektive kemisk status för grundvattenförekomsten Motala-
Klockrike (ID WA31160323) och ytvattenförekomsten Vättern-Storvättern (ID WA11665077) 
bedöms utifrån ovanstående ej påverkas negativt. 
 
De senaste årens beräkningar och mätningar visar att det för närvarande inte finns någon risk i 
Motala kommun att miljökvalitetsnormen för utomhusluft överskrids för något ämne och den 
generella bilden är att luftkvaliteten är relativt bra i kommunen. Planen bedöms inte medverka till 
några problem att uppnå miljökvalitetsnormer för luft. 
 
Natura 2000-område 

Vätterns vattenområde utgör ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. 
Vid den senaste undersökningen bedömdes bevarandestatusen för naturtyperna inom Natura 
2000-området 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. 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. 
 
Den föreslagna exploateringen bedöms sammantaget inte påverka Natura 2000-området Vättern 
på ett betydande sätt. Se Riskintressen ovan. 
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Landskapsbild och kulturvärden 

Varamon har en särpräglad karaktär och har en avgörande del i Motalas identitet som besöksmål, 
sjö- och sommarstad. Ur allmän synpunkt utgör Varamon till stora delar en värdefull bebyggelse- 
och naturmiljö.  
 

En landskapsanalys av platsen har genomförts, med bedömningar av vad som bedöms viktigt att 
värna och utveckla, samt analys av planförslagets konsekvenser utifrån ett landskaps- och 
stadsbildsperspektiv.  
 
Bedömning av vad som är viktigt att värna eller utveckla 
Vegetation 
Det äldre trädbeståndet, som bäddar in området och skapar fond från vattnet/stranden sett, är ett 
av de viktigaste karaktärsdragen att bevara och utveckla, framförallt för att inte påverka 
upplevelsen av området sett från stranden och vattnet. 
 
Topografi 
Den naturliga topografin skapar läsbarhet av landskapet och bör bevaras. Särskilt strandvallen 
utgör ett topografiskt förhållande som bedöms viktigt att värna. 
 
Placering på tomten 
Bebyggelsens indragna placering i relation till gaturum och tomtgräns medger gröna gaturum och 
bör bevaras. 
 
Gaturum/gatustruktur 
Varamovägens svängda form och de radiella tvärgatorna utgör ett starkt karaktärsdrag som utgår 
från landskapets förutsättningar och bör bevaras. 
 
Skala 
Skalan av 1 -2 våningsbebyggelse bör värnas, särskilt viktigt är detta sett från strandområdet, då 
den låga bebyggelsens relation till de höga tallarna är ett starkt karaktärsdrag för strandområdet. 
 
Materialval 
Fasadmaterial av trä dominerar området i den äldre bebyggelsen men är inte ett starkt 
karaktärsdrag. Inom de övriga områdena dominerar tegel som fasadmaterial. 
 
Färgsättning 
Inget av områdena karaktäriseras starkt av bebyggelsens färgsättning. Inom det äldre området 
längs Varamons strandområde är det något vanligare med faluröda och vita fasader. 
 
Analys av föreslagen bebyggelse enligt planförslaget 
Placering på tomten 
De föreslagna huskropparna är indragna från tomtgräns, vilket bedöms positivt i relation till hur 
övrig bebyggelse inom området är disponerad på tomtmark. 
 
Skala och typologi 
Utmärkande för den föreslagna bebyggelsen är framförallt skalan. Varamons strandområde idag 
består huvudsakligen av 1- och 2-våningsbebyggelse. Planen föreslår garagevåning, tre 
bostadsvåningar och eventuell indragen översta våning med ”orangeri” (bostad). Kvarteret 
Kantarellens placering i direkt anslutning till Folkets park och Mariebergs skolområde innebär att 
bebyggelsen och den högre skalan, snarare än att läsas samman med Varamons strandområde och 
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fritidsbebyggelse, kommer att uppfattas som en del av Folkets park och Mariebergs skolområde. 
Den föreslagna bebyggelsen kan därför, söderifrån sett, utgöra ett sorts entrémotiv till Varamon, 
som kan anas i redovisad bildvinkel 9 (landskapsanalys, sid 11). De övriga bildvinklarna visar att 
den högre skalan inte påverkar siktlinjer från de viktiga offentliga rummen inom området i någon 
högre grad. 
 
Materialval och färgsättning 
Underlag för att analysera föreslagna materialval saknas. I samtal med planarkitekt är tänkta 
material huvudsakligen trä och glas. Då området idag inte har en tydligt sammanhållen 
materialitet bedöms val av fasadmaterial vara avgörande för landskaps- eller stadsbildsanalysen. 
Då trä och tegelfasader dominerar området bedöms dessa material vara positivt att använda. 
 
Höjdsättning 
Då marknivåerna inom tomten faller av mot norr innebär den föreslagna höjdsättningen att 
anslutningen till Varamovägen sker via en ramp för att nå upp till vägen. De övriga sidorna 
föreslås som relativt branta slänter för att ansluta mot de omgivande marknivåerna. 
 
Rekommendationer 
Placering 
Den indragna placeringen relaterar till hur bebyggelsen inom det Varamons strandområde är 
disponerad. Vegetation närmast tomtgräns och bevarande av befintliga träd är viktigt att värna. 
Det bör utredas ifall ytterligare fler tallar kan planteras på tomtmark. 
 
Skala 
Skalan på den föreslagna bebyggelsen skiljer sig från befintlig bebyggelse. Detta bedöms ändå inte 
utgöra ett hinder då förslaget inte dominerar sett från det viktiga offentliga rum som stranden 
utgör. 
 
Höjdsättning 
Det är viktigt att värna den befintliga topografin. Det bör studeras ifall färdig golvhöjd kan sänkas 
något för att undvika för höga släntlutningar och bättre relatera till omgivande höjder och 
befintlig terräng. 
 
Materialval 
Inslag av trä kan ytterligare stärka byggnadens karaktär och relatera till området. Materialval och 
färgsättning bör studeras vidare och motiveras i framtida utveckling av fasadernas utformning. 
 
Samlad bedömning 
Den visuella analysen som redovisas på sidorna 9 till 12 i landskaps- och stadsbildsanalysen visar 
att planförslaget har en begränsad påverkan på dess omgivning. Anledningen till det är framförallt 
den uppvuxna vegetationen inom området. För att den föreslagna bebyggelsen inte ska påverka 
landskaps- och stadsbilden är det därför avgörande att den befintliga uppvuxna vegetationen 
värnas och utvecklas. 
 
Kvarterets placering tillsammans med den mycket begränsade påverkan på strandområdet 
bedöms möjliggöra en högre bebyggelse på tomten utifrån ett landskaps- och 
stadsbildsperspektiv. Sammantaget bedöms förslaget vara genomförbart om ovan nämnda 
rekommendationer beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. 
 

Kommunen bedömer att genom att i planförslaget reglera bebyggelsens placering och höjd och 
införa skyddsbestämmelser för de träd som bevaras kan tillräcklig hänsyn tas till landskaps- och 
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stadsbildskaraktär och de kulturvärden som Varamon som helhetsmiljö innefattar. En modern 
volymhantering och gestaltning bedöms inte påverka Varamons kulturmiljövärden på ett negativt 
sätt. Bebyggelsen kan med sitt uttryck skapa en kontrastverkan till befintlig bebyggelse och bli en 
ny årsring i området. 
 
Naturmiljö och ekologiska värden 

Planförslaget innebär en påverkan på naturvärden då fyra träd behöver tas ner. En inventering av 
trädens ekologiska värden har gjorts till underlag för avvägningen i detaljplanen. Planförslaget 
innebär att tre träd som pekas ut som naturvårdsträd kommer att tas ner. Utöver dessa behöver 
två mindre skogsekar tas ner. Av naturvårdsträden som tas ner bedöms ett som särskilt 
skyddsvärt, en stående död tall. Ytterligare ett, en grov skogsek, uppfyller inte strikt kriterierna för 
särskilt skyddsvärt träd men ligger mycket nära. Nedtagning av ett särskilt skyddsvärt träd innebär 
en väsentlig förändring av naturmiljön som ska vägas mot övriga intressen i planen. 
 
En nedtagning av den grova eken och den grova tallen kommer att ha negativa konsekvenser 
lokalt, då nedtagningen orsakar en förlust av livsmiljö på platsen för arter kopplade till ek och tall. 
De utpekade naturvärdesträden är gamla och har strukturer som är viktiga för trädlevande 
organismer, exempelvis är de båda grova och står relativt solexponerat. En förlust av den grova 
eken försvagar även sambandet för ädellöv och påverkar arters förmåga att röra sig i landskapet. 
 
Påverkan på fågellivet i området bedöms vara av lokal karaktär. 
 
Konsekvenserna för naturmiljö och ekologiska värden är negativa. Kompensationsåtgärder för 
fällningen av träden bör vidtas. Övriga träd inom fastigheten ska bevaras och skyddas genom 
bestämmelse n1 i detaljplanen. 
 
I planområdets närhet finns naturvårdsobjekt i form av strandskogen norrut och 
dagvattendammarna nordväst om planområdet. Dessa bedöms inte påverkas av planförslaget. 
 
Avseende fladdermöss är bedömningen att någon effekt på fladdermusarterna på regional eller 
nationell nivå inte kommer att uppstå av exploateringen som inkluderar rivningen av fyra mindre 
byggnader på fastigheten och avverkning av enskilda träd. Det finns ingen antydan på att 
fladdermössen använder vare sig byggnaderna eller träden inom utredningsområdet som 
koloniplats, viloplats eller övervintringsplats. 
 
Vattenförekomster 

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska anordnas inom fastigheten. Med föreslagna 
dagvattenlösningar bedöms planförslaget inte innebära några negativa konsekvenser för 
vattenförekomsterna eller Vätterns vattenskyddsområde. 
 
Trafikbuller 

Prognoser har tagits fram för trafikmängder 2040 på Varamovägen, inkluderat den trafik som 
alstras av det så kallade Lalandiaprojektet. Utifrån trafiksiffrorna har bullersimuleringar tagits 
fram som visar att trafikbullerpåverkan kommer att vara så ringa att bostäder kan uppföras på 
fastigheten utan särskild hänsyn till bullersituationen. Uppförandet av 40 lägenheter inom 
planområdet kommer inte att innebära att bullernivån ökar i den grad att det påverkar detta 
förhållande. 
 



 -  - 
 
 

43 

Skuggning 

Den nya bebyggelsen innebär en skuggpåverkan på kringliggande fastigheter. Skuggpåverkan 
bedöms inte vara av en sådan grad att det innebär en orimligt stor negativ påverkan på enskilda 
intressen.  
 
Sammanvägd bedömning 

Planförslaget innebär konsekvenser ur olika aspekter som redovisas ovan, där de negativa 
konsekvenserna för naturmiljö är störst i och med nedtagning av värdefulla träd.  
 
Planförslaget innebär även en påverkan på stads- och landskapsbilden, där kommunens 
bedömning är att tillräcklig hänsyn har tagits i och med detaljplanens reglering av bebyggelsen. 
 
Exploateringen sker i ett känsligt område, dock ska förtätningen även ses ur aspekter som anges i 
översiktsplanen – att det fortsatta bostadsbyggandet i Motala stad föreslås ske främst genom 
förtätning inom eller i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. En sådan utveckling har stora 
ekonomiska, sociala och kulturella fördelar. Den är resurshushållande och stärker underlaget för 
kollektivtrafik. Ur denna aspekt är kommunen positiv till en förtätning även med flerbostadshus 
på den aktuella platsen. Mindre störningar i form av ökad trafik och ökat befolkningsantal, som 
planförslaget kommer att medföra, måste anses som en naturlig följd av bebyggelsekomplettering. 
 
Stor vikt har under planarbetet lagts på prövning av olika bebyggelseförslag samt anpassning av 
bebyggelsen till Varamons speciella karaktär och områdets värden. Detta har gjorts genom att 
flera olika sätt att bebygga Kantarellen 5 har studerats i dialog med kommunen. Det aktuella 
förslaget har bedömts vara det som är å ena sidan genomförbart ur byggtekniska-, tillgänglighets-, 
parkerings- och avfallshanteringsaspekter; å ena sidan mest lämpligt ur ett helhetsperspektiv där 
ovan nämnda konsekvenser har vägts in. Förslaget innebär bevarande av träd i tomtens utkanter, 
medan träd centralt på fastigheten inte varit möjliga att bevara, något som sticker ut som negativa 
konsekvenser.  
 
Utifrån ovanstående bedömer kommunen att planförslaget tagit hänsyn till olika intressen och 
samtidigt möjliggör en bebyggelsekomplettering med flerbostadshus som blir ett positivt tillskott 
till platsen. Kommunens sammanvägda bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande 
miljöpåverkan som föranleder en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Samrådsbeslut, SBN  16 mars 2021 

Samråd 25 mars – 10 april 2021 

Granskningsbeslut, SBN 14 december 2021 

Granskning 17 januari – 14 februari 2022 

Godkännandebeslut, SBN 18 maj 2022 

Antagandebeslut, KF 22 augusti 2022 

Laga kraft ca 4 veckor efter antagande, under förutsättning att 
detaljplanen inte överklagas 

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 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 

Allmän plats 

Allmän plats inom planområdet omfattas av användningsbestämmelse PARK. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att Motala kommun ansvarar för 
iordningställande samt drift och underhåll av nämnda platser i enlighet med detaljplan och 
tillhörande beskrivning. Inga åtgärder planeras inom parkmarken i planområdet. Nordväst om 
planområdet föreslås en anslutning av gångstig mellan planområdet och befintlig gång- och 
cykelväg, vilket förutsätter ett mindre markarbete inom allmän plats. Marken är planlagd som 
parkmark, gång- och cykelväg, i angränsande detaljplan. Åtgärden ska bekostas av 
fastighetsägaren och projekteras och utföras av Motala kommun. 
 

Kvartersmark 

Kvartersmark inom planområdet omfattas av användningsbestämmelse B – Bostäder i 
flerbostadshus. 
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Planområdet rymmer i huvudsak kvartersmark som inte är i kommunal ägo. Fastighetsägaren 
ansvarar för att genomföra planen inom kvartersmarken och står för kostnaderna för 
genomförandet. Bygglov, marklov och rivningslov söks av exploatören hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och byggenheten, Motala kommun. Fastighetsägaren 
ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete på tomtmark efter anvisad förbindelsepunkt 
respektive servisanslutning. Respektive fastighetsägare anmäler önskemål om anslutning av 
vatten- och avlopp, el, fjärrvärme och tele/opto till respektive huvudman. 

Avtal  

Planavtal 

Planavtal har tecknats mellan Motala kommun och fastighetsägaren gällande upprättande av 
denna detaljplan och kostnaderna för detta. 
 
Exploateringsavtal 

Kommunen avser att teckna ett exploateringsavtal med fastighetsägaren. Exploateringsavtalet ska 
godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet kommer bland 
annat att behandla:  
 

- Anläggningsåtgärder nödvändiga för planens genomförande (anslutningar till gång- och 
cykelvägen i nordost och anslutning till Varamovägen). 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 

Kantarellen 5 – Privat ägare 
Agneshög 3:1 – Motala kommun 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Förändringen av byggrätten inom Kantarellen 5 kommer att innebära ett ökat fastighetsvärde. 

Fastighetsbildning 

Två fastighetsregleringar har genomförts i närtid, en år 2015 och en år 2020. 
Fastighetsregleringen från år 2015 genomfördes för att följa gällande detaljplan 650. I 
förrättningen reglerades en del mark från den då kommunalägda gatufastigheten Agneshög 3:38 
till den dåvarande privatägda bostadsfastigheten Agneshög 3:39 (nuvarande Kantarellen 5) och en 
annan del av Agneshög 3:38 till den kommunalägda gatufastigheten Agneshög 3:1. I och med 
regleringen avregistrerades Agneshög 3:38. I fastighetsregleringen år 2020 reglerades mark från 
den privatägda bostadsfastigheten Kantarellen 3 till Kantarellen 5. I samma fastighetsreglering 
upphävdes även ett servitut för utfart till förmån för Kantarellen 3 som belastade Kantarellen 5. 
 
Ingen ytterligare fastighetsbildning bedöms föranledas av detaljplanen. 

Servitut och rättigheter 

Tidigare fanns ett servitut för utfart från Kantarellen 3 som belastade Kantarellen 5. Servitutet 
har upphävts genom lantmäteriförrättning efter överenskommelse mellan ägarna till Kantarellen 3 
och Kantarellen 5. Tillfart till Kantarellen 3 löses från Vindarnas väg i nordväst.  
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Ledningsrätt (0583-93/30.1) finns för kommunala vatten- och avloppsledningar från Vindarnas 
väg norr om planområdet söderut belastande fastigheterna Kantarellen 2, 3 och 5. En 
omprövning av ledningsrätten avseende sträckan som belastar Kantarellen 5 behövs. Detta 
eftersom anslutningspunkten för vatten och avlopp kommer att behöva flyttas för att ligga i 
anslutning till den nya fastighetsgränsen i norr för Kantarellen 5. Kantarellen 5 ska efter flytt av 
anslutningspunkten inte belastas av ledningsrätten. Ledningshavaren ansöker om och bekostar 
omprövningen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Kostnaderna för upprättande av detaljplanen bekostats av fastighetsägaren. Någon 
ytterligare planavgift enligt plan- och bygglagen 12 kap 9 § ska inte tas ut i samband med 
debitering av avgift för bygglov. 
 
Detaljplanen föranleder inga kommunala investeringar. 

Avgift för vatten och avlopp 

Vid förändring av byggnation kommer en utökad anslutningsavgift för vatten och avlopp att tas 
ut enligt gällande taxa när det är aktuellt. Vid behov av ändrad befintlig VA-anslutning och ökad 
dimensionering av anslutning till vatten och avlopp bekostas denna förändring av 
fastighetsägaren. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Geoteknik 
En detaljerad geoteknisk undersökning ska genomföras inför detaljprojektering. Konstruktion 
och grundläggning ska utformas i samråd med geoteknisk expertis. 
 
Vatten och avlopp 
Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet både inom 
detaljplaneområdet och i omgivande områden. Motala kommun svarar därmed för utbyggnad, 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Anslutningspunkt ligger i dagsläget inne på 
fastighetens kvartersmark. Anslutningspunkten kommer därför att behöva flyttas till gällande 
fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för dagvattenhanteringen inom den egna fastigheten.  
 
El 
Ny bebyggelse i planområdet avses efter dialog med nätägaren anslutas till elnätet som ägs av 
Vattenfall Eldistribution AB. Fastighetsägaren bekostar anslutningsavgift. 
 
Värme 
Vattenfall AB Värme ansvarar för fjärrvärme i Motala stad och ansvarar för eventuell utbyggnad 
och drift inom området.  
 
Tele 
Skanova har opto-/teleledningar inom och i anslutning till planområdet. Eventuell flytt av 
ledningar ska bekostas av exploatören. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planbeskrivningen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen/plan- och byggenheten, 
Motala kommun genom planarkitekt Lydia Svensson och plankonsult Gustav Fornwall, White 
arkitekter, i samråd med mark- och exploateringsingenjör Per Hallin samt övriga berörda 
tjänstemän inom kommunen. 
 
 
Lydia Svensson 
Planarkitekt 


