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PLANBESKRIVNING 

PLANFÖRFARANDE 
Standardförfarande tillämpas eftersom ändring av detaljplan bedöms vara förenlig 
med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller vara av 
betydande intresse för allmänheten eller av stor betydelse i övrigt. 
 

PLANPROCESS 
   Här är vi nu   

Uppdrag Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft 

 
 

Uppdrag - Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden ger plan- och 
byggenheten i uppdrag att inleda ett planarbete. 
 

Program - Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden ger plan- och 
byggenheten i uppdrag att inleda ett planprogram. Programmet innehåller 
övergripande utgångspunkter och mål som utgör underlag för följande 
detaljplanearbeten inom programområdets avgränsning. Samråd kring 
programmet genomförs. Programmet godkänns av kommunstyrelsen. 
 

Samråd - Förslag till ändring av detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra 
berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. 
 

Mellan samråd 
och granskning 

- Inkomna synpunkter sammanställs i ett förslag till granskningsutlåtande. 
Ändringen av detaljplan bearbetas eventuellt med hänsyn till inkomna 
synpunkter. 
 

Granskning - Det bearbetade förslaget till ändring av detaljplan ställs ut för granskning. 
Myndigheter, sakägare och andra berörda ges åter möjlighet att lämna 
synpunkter. Därefter färdigställs eller sammanställs ett granskningsutlåtande. 
 

Antagande - Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden antar ändring av 
detaljplan. 
 

Laga kraft - Om ingen överklagar förslaget till ändring av detaljplan så vinner ändring av 
detaljplan laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet. Endast skriftliga 
synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för ett 
överklagande. 
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HANDLINGAR 
Till ändring av detaljplan hör följande handlingar:  
 

- Denna planbeskrivning 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan 
- Förslag till granskningsutlåtande 
- Fastighetsförteckning 

 

PLANENS SYFTE  
Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra för en utökad byggrätt, genom 
att tillåta en högre totalhöjd samt ta bort prickmark.  
 

PLANENS HUVUDDRAG 
Planändringen möjliggör för att kunna bygga ihop kontor med lagerlokal genom att 
ta bort prickmark mellan byggrätterna på Lejonet 1. Planändringen möjliggör även 
för byggnation av 4-5 våningar med träkonstruktion, genom att tillåta en totalhöjd 
på 16 meter. 
 
Närliggande fastigheter tillåts en totalhöjd om 15 meter, som motsvarar cirka 4-5 
våningar, vilket betyder att ändring av detaljplan ger förutsättningar att skapa en mer 
enhetlig landskapsbild längs med Riksväg 50. 
 
Planändringen gäller fastigheten Lejonet 1. 
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TILLÄGG/ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER 
Följande planbestämmelse utgår från detaljplan 148 Hyddmarken: 
I och med denna planändring utgår all prickmark inom det orangestreckade området 
från detaljplan 148 Hyddmarken. Egenskapsbestämmelsen i form av en romb med 
angivet 8,0 utgår också från detaljplan 148 Hyddmarken. Romben symboliserar 
högsta tillåtna byggnadshöjd i meter. 
 
Följande planbestämmelser utgår från detaljplan 670, del av Agneshögs 
verksamhetsområde: 
I och med denna planändring utgår egenskapsbestämmelsen i form av en romb med 
angivet 15,0 från detaljplan 670 Del av Agneshögs verksamhetsområde. Romben 
med angiven siffra symboliserar högsta totalhöjd i meter, med undantag för tekniska 
anläggningar.  
 
Följande tillägg görs inom planområdet: 
För att reglera totalhöjd har egenskapsbestämmelsen h1 lagts till i plankartan, som 
betyder: 

- h1 – Högsta totalhöjd är 16 meter, med undantag för tekniska anläggningar 

Figur 1. Rött markerar planområdet.  
Bild till vänster. Orange markering: planbestämmelser som utgår.  
Bild till höger. Rosa markering: rosa rektangel visar den totala byggrätten efter att prickmark 
har tagits bort. Ny planbestämmelse: h1   
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MOTIV TILL PLANBESTÄMMELSER 
Egenskapsbestämmelse för kvartersmark 
h1 – högsta totalhöjd är 16 meter, med undantag för tekniska anläggningar 
Bestämmelsen införs för att bebyggelsen ska förhålla sig till samma höjdregler som 
närliggande fastigheter. Bestämmelsen tar hänsyn till stads- och landskapsbild enligt 
PBL (2010:900) 2 kap. 6§. 
 

MILJÖBEDÖMNING och FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 3-5 KAP. 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 5 §, underökningen i sin helhet kan tas del av i 
planhandlingen Undersökning om betydande miljöpåverkan. Den sammanvägda 
bedömningen utifrån undersökningen är att ändringen av detaljplanen inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan som föranleder en strategisk miljöbedömning 
enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 3 §. 
 
Hänsyn ska tas till de grundläggande och särskilda bestämmelserna för hushållning av 
mark- och vattenområden och miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (1998:808) 3-5 
kap. De områden där grundläggande och särskilda bestämmelser gäller, mer känt som 
riskintresseområden, som finns inom eller i anslutning till detaljplaneområdet är 
följande: 
 

- Riksintresse för kommunikation – riksväg 50 (MB 3 kap. 8§)  
- Riksintresse för kommunikation – Linköping flygplats (MB 3 kap. 8§) 
- Riksintresse för totalförsvaret – stoppområde för höga objekt, Malmens flygflottiljflygplats 

(MB 3 kap. 9§) 
- Riksintresse för totalförsvaret – influensområde för luftrum, Malmens flygflottiljflygplats 

(MB 3 kap. 9§) 
- Riksintresse för totalförsvaret – influensområde för luftrum, Karlsborgs övningsflygplats 

(MB 3 kap. 9§) 
- Riksintresse för turism och rörligt friluftsliv – Vättern med ör på strandområden (MB 4 

kap. 2§) 
 
De miljökvalitetsnormer som ändring av detaljplan anses beröra är följande: 
 

- Miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten 
 
Konsekvenserna av ändringen av detaljplanens genomförande beskrivs i 
planhandlingen Undersökning om betydande miljöpåverkan samt kort under rubriken 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande i denna planhandling. 
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PLANOMRÅDE 
Lägesbestämning 
Planområdet innefattar fastigheten Lejonet 1. Planområdet avgränsas av Vintergatan i 
väst, riksväg 50 i öst och Drottninggatan i söder. Planområdet ligger i södra delen av 
Agneshögs verksamhetsområde, cirka 1,3 kilometer från Motala centrum. 
 
Areal 
Planområdet omfattar sammanlagt cirka 6 800 kvadratmeter. Planområdet består i sin 
helhet av mark med användningen småindustriändamål (Jm) och verksamheter, 
kontor, smådjursklinik (ZKL).  
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Lejonet 1 ägs av Bostadsstiftelsen Platen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Orienteringskarta över planområdet (röd markering). Källa: Motala Kommun 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer  
I översiktsplan för 2040 är Agneshögs verksamhetsområde utpekat som verksamhet 
med omgivningspåverkan med avsikt att vara oförändrat. Föreslagen ändring av 
detaljplan överensstämmer med ÖP 2040. 
 
Riksintressen 
Planområdet ligger vid riksväg 50, som berörs av riksintresse för kommunikation – riksväg 
50 (MB 3 kap. 8§). Ändringen av detaljplan bedöms inte medföra åtgärder som kan 
försvåra nyttjandet eller tillkomsten av vägen. 
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande detaljplan för fastigheten Lejonet 1, Ändring och utvidgning av stadsplan för 
Hyddmarken (dp 148), vann laga kraft 1972. Detaljplanen anger användningen Jm, 
område för småindustriändamål, med en högsta tillåtna byggnadshöjd om 8,0 meter. 
Resterande yta är förlagd med prickmark. 

Figur 3: Utdrag ur detaljplan, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
Hyddmarken nummer 148, fastställd 1972. 
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Gällande detaljplan för fastigheten Lejonet 1, Del av Agneshögs verksamhetsområden (DP 
670), vann laga kraft 2018-07-11. Detaljplanen anger användningarna ZKL1 område 
för verksamheter, kontor, smådjursklinik med en högsta tillåten totalhöjd om 15,0 
meter. Detaljplanen anger även egenskapsbestämmelse m1, att byggnadens 
ventilationssystem ska utformas så att avstängning enkelt kan ske. Friskluftsintag ska 
placeras på tak eller fasad som vetter från riksväg 50.  
 

Figur 4: Utdrag ur detaljplan, Del av Agneshögs verksamhetsområde nummer 670, laga kraft 
2018-07-11 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-14 att ge ett positivt planbesked om 
att en ändring av detaljplan ska upprättas för att pröva ändrad byggnadshöjd samt 
minskad reglering av bebyggelsefri mark i enlighet med syfte för detaljplan 670. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Geotekniska förhållanden  
Det finns sedan tidigare en geoteknisk undersökning utförd i Agneshögs 
verksamhetsområdes södra del. Den redovisar i stort att grundläggningsförhållandena 
är goda för all slags bebyggelse. Marken består av cirka tre meter fast sand eller lera 
som vilar på fast morän. I mindre delar förekommer växlande lager av lös lera, sand 
och silt. Byggnader bör ta hänsyn till risken för ojämna sättningar. 
 
Risk för skred, ras, erosion 
Planområdet omfattar inga branta sluttningar och har endast små höjdskillnader, 
varför det inte bedöms finnas någon risk för skred, ras eller erosion. 
 
Dagvatten  
Planområdet är idag anslutet till det kommunala allmänna ledningsnätet. Avledning 
av dagvatten sker till Motalaviken, och det sker ingen rening av det dagvatten som 
avleds. Det kommunala dagvattenledningsnätet i Agneshögs verksamhetsområde har 
ett ledningsnät som inte uppnår den kapacitet som anses borde gälla för området.  
Det innebär bland annat att ledningsnätet idag inte klarar ett 10-års regn samt att det 
finns översvämningsproblematik i Agneshögs verksamhetsområde. Vid skyfall sker 
en stor del av avrinningen ytligt. VA huvudmannen planerar att genomföra ändringar 
i området på lämpliga platser, utifrån vad utredningar visar. 
Lejonet 1 ligger precis i utkanten av lågpunktsområdet och drabbas inte direkt av den 
översvämningsproblematik som gäller för verksamhetsområdet.  
En skyfallsinventering för Motala kommun utförd av Länsstyrelsen Östergötland  
(se figur 4) visar på att planområdet inte riskerar att översvämmas.  
 
Den ytliga avrinningen inom Lejonet 1 sker i nordlig riktning mot lågpunkt (se figur 5 
avrinningsområde). Mängden dagvatten ökar inte genom ändring av detaljplan, då ingen 
hårdgjord yta tillkommer i och med ändringen. Däremot kan ombyggnation i såväl 
befintlig plan som inom planändringen i praktiken leda till en ökad hårdgjord yta. I 
det fallet bedöms säkerställandet av en god dagvattenfördröjning inom fastigheten 
behöva ske i bygglovskede. Ändring av detaljplan medför ingen förändring för 
hanteringen av dagvatten i området. 
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Figur 5: Skyfallsinventering för Motala kommun. Blåmarkerade områden påvisar lågpunkter 
för vattensamlingar. Källa: Länsstyrelsen Östergötland. 
 

Figur 6: Avrinningsområde - Översvämningskatering Motala. Källa: Sweco  
 

http://www.motala.se/kommun


Ändring av Detaljplan för Lejonet 1 
Motala kommun, Östergötlands län 

 
Sida 14 av 19 motala.se/kommun 

Miljökvalitetsnormer 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst Motala-Klockrike (WA31160323) 
med god kemisk och kvantitativ status, vilket fortsatt behöver beaktas. Recipient för 
planområdets ytvattenavrinning är Vättern (WA11665077). Huvudavrinningsområde 
är Motala Ström (WA57602430). Planområdet ligger inom vattenskyddsområde 
Vättern Östergötland. Ändring av detaljplan medför ingen försämring av 
miljökvalitetsnormerna. Denna bedömning grundar sig på att ändring av detaljplan 
inte medför någon förändring för hantering av dagvatten i området.  
 

Risker och störningar   
Riksväg 50 är primär huvudled för transport av farligt gods. I gällande detaljplan 670 
hanteras detta genom prickmark och korsmark som reglerar bebyggelsefritt avstånd 
från riksväg 50. Ändring av detaljplan medför ingen förändring av skyddsavståndet.  
 
I övrigt ska byggnader inom planområdet ha en säker utrymningsväg bort från 
riksväg 50. Byggnader bör även förses med avstängningsbar ventilation samt 
friskluftsintag som vetter bort från riksväg 50. Vidare rekommenderas ingen 
stadigvarande vistelse inom 25 meter från riksväg 50.  
 

Bebyggelseområden och gestaltning  
Detaljplaneändringen medför att en högre byggnad tillåts inom planområde, samt att 
två byggrätter kan byggas samman. Planändrings avsikt är att möjliggör för en 
bebyggelse som är volymmässigt mer likvärdig den övriga bebyggelsen mellan 
Vintergatan och riksväg 50, samt möjliggöra för byggnation med träkonstruktion. 
Ändring av detaljplan ger förutsättningar att skapa en mer enhetlig landskapsbild 
längs med riksväg 50. 
 
Majoriteten av fastigheterna som är placerade mellan Vintergatan och riksväg 50 i 
Agneshögs verksamhetsområde har en tillåten totalhöjd på 15 meter. Den föreslagna 
planändringen innebär att en tillåten totalhöjd på 16 meter införs på fastigheten 
Lejonet 1. I och med att omgivande bebyggelse har en tillåten totalhöjd på 15 meter, 
så bedöms 16 meter ha en marginell påverkan på den upplevda höjden. Den nya 
byggnadsvolymen som ändring av detaljplan medför passar därmed in i 
landskapsbilden. 
 
Bebyggelsen mellan Vintergatan och riksväg 50 består främst av verksamhet- eller 
handelsbyggnader i en till två våningar. Fasadmaterialet är blandat med träpanel, 
plåtpanel, fasadplattor, puts och tegel. Färgsättningen är också blandad men går 
främst i vita, gråa eller andra ljusa kulörer. 
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I och med detaljplanens exponerade läge mot riksväg 50 motiveras en genomtänkt 
arkitektur. En liten avvikande gestaltning i exempelvis trä, såsom i sökandes 
inspirationsbild (figur 6), kan utgöra ett välkomnande inslag tillsammans med befintlig 
bebyggelse. Ändring av detaljplan bedöms inte ha en betydande påverkan på 
landskapsbilden.  
 

Figur 7: Sökandes inspirationsbild - från ansökan om ny detaljplan  2021-08-24.  
Källa: Sonark Arkitekter 
 
Skyltning  
Skyltning sker utifrån de riktlinjer Motala kommun antogs 2012-10-25, Skyltning 
Riktlinjer inom Motala kommun. I detaljplan 670 Del av Agneshögs verksamhetsområde 
finns planbestämmelse som reglerar skyltning: Inom kvarteret Lejonet får skyltning mot 
riksväg 50 endast finnas på huvudbyggnad.  
Enligt riktlinjerna bör fristående skylt placeras på kvartersmark samt vid placering 
nära inpå väg ska hänsyn tas till lämplighet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare ska 
högsta tillåtna totalhöjd enligt gällande detaljplan tas hänsyn till.  
Placering och utformning av skyltar får inte ske så det kan medföra fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt, PBL 2 kap 9 
§.  
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Parkering   
Behovet av parkeringsplatser beräknas utifrån Motala kommuns Riktlinjer för parkering 
2020 och ska ske inom egen fastighet. I samband med handläggning av bygglov 
prövas behovet av parkeringar med hänsyn till byggnadens användning utifrån 
parkeringsriktlinjerna.  
 
I enlighet med Riktlinjer för parkering ska parkeringsplatser för rörelsehindrade 
(handikapparkering) alltid anordnas för besöksparkeringar till bostäder och 
verksamheter. Gångavståndet från handikapparkeringen till målpunkten ska inte 
överstiga 25 meter. Handikapparkering ska hanteras enligt gällande lagstiftning och 
Boverkets byggregler, BBR. 
 

 
Figur 8. Riktlinjer för parkering i Motala kommun 2020; parkeringstal.  
 

Figur 9. Riktlinjer för parkering i Motala kommun 2020; flexibla parkeringstal. 
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Konsekvenser av planens genomförande  
Ändring av detaljplan bedöms inte påverka hanteringen av dagvatten i området. 
Denna bedömning grundar sig på att mängden dagvatten inte ökar genom ändring av 
detaljplan, då ingen hårdgjord yta tillkommer i och med ändringen. Däremot kan 
ombyggnation i såväl befintlig plan som inom planändringen i praktiken leda till en 
ökad hårdgjord yta. I det fallet bedöms säkerställandet av en god 
dagvattenfördröjning inom fastigheten behöva ske i bygglovskede.  
 
Ändring av detaljplan medför ingen försämring av miljökvalitetsnormerna. Denna 
bedömning grundar sig på att ändring av detaljplan inte medför någon förändring för 
hantering av dagvatten i området. 
 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka Riksväg 50, riksintresse för 
kommunikation – riksväg 50 (MB 3 kap. 8§). Prickmark och korsmark reglerar 
bebyggelsefritt avstånd mot riksvägen idag och förblir oförändrat efter 
detaljplaneändring.   
 
Den föreslagna planändringen innebär att en tillåten totalhöjd på 16 meter införs på 
fastigheten Lejonet 1. I och med att omgivande bebyggelse har en tillåten totalhöjd 
på 15 meter, så bedöms 16 meter ha en marginell påverkan på den upplevda höjden. 
Den nya byggnadsvolymen som ändring av detaljplan medför passar därmed in i 
landskapsbilden. 
I och med detaljplanens exponerade läge mot riksväg 50 motiveras en genomtänkt 
arkitektur. En liten avvikande gestaltning i exempelvis trä, såsom i sökandes 
inspirationsbild, kan utgöra ett välkomnande inslag tillsammans med befintlig 
bebyggelse. Ändring av detaljplan bedöms inte ha en betydande påverkan på 
landskapsbilden.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planprocessen beräknas i 
huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.  
 
Samrådsbeslut, SBN 21 september 2022 
Samråd 24 oktober 2022 – 21 november 2022  
Granskning 16 januari 2023 – 13 februari 2023 
Antagandebeslut, SBN mars 2023 (preliminärt) 
Laga kraft cirka fyra veckor efter antagande, under förutsättning 

att detaljplanen inte överklagas 
 
*(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen ändring av detaljplan vinner laga kraft. 
 
Plankostnadsavtal 
Ett planavtal har tecknats mellan Motala kommun och Bostadsstiftelsen Platen den 
2022-03-21.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Lejonet 1 – Bostadsstiftelsen Platen 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Planen har finansierats enligt Motala Kommuns plantaxa och inga ytterligare 
planavgifter tas ut i samband med bygglov. 
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Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Motala 
kommun genom Olga Peterson, planarkitekt samt övriga berörda tjänstemän inom 
kommunen. 
 
 
 
 

Olga Peterson 
Planarkitekt 
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