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Denna handling har utarbetats av Samhällsbyggnadsförvaltningens plan och byggenhet genom: 
Planhandlingarna har upprättats av enheten för fysisk planering, samhällsbyggnadsförvaltningen samt strategisk 
samhällsplanering, gemensam ledningsförvaltning, Motala kommun. Projektledare har varit Johannes Norberg, 
planarkitekt. Berörda tjänstemän inom kommunen har medverkat.  

 

  

Johannes Norberg 

Planarkitekt 

Telefon 0141-22 51 75 

 

Beslut: 

SBN beslut, samråd  2021-03-16    

SBN beslut, antagande 

Laga kraft 

 
 
 
Samrådstid: 29 mars – 12 maj 2021 

Ev. synpunkter kan sändas till Plan och byggenheten senast 12 maj 2021 , under adress: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan och byggenheten, 591 86 Motala eller med e-post 
samhallsbyggnad@motala.se 

 

Samrådshandlingen går under kontorstid att ta del av i Kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala. Förslaget 
finns på kommunens hemsida, under motala.se/planer 

 

Upprättad 2021-02-16 
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Detaljplan för 
Zodiaken 2, Agneshög 
Motala kommun 

 

 

 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 

PLANPROCESS 

Planförfarande 

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

. 

Planprocess 

                                  

 

 

 

 

Uppdrag - Kommunstyrelsen eller 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 ett förslag till granskningsutlåtande.  
och granskning Detaljplanen bearbetas ev. med hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Granskning - Underrättelse med information om planförslaget skickas till berörda. 

Länsstyrelsen och kända sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter. Därefter 
sammanställs ett slutgiltigt 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. 

 

Här är vi nu 

Uppdrag Laga kraft Samråd Underrättelse/ 

Granskning 
Antagande 
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HANDLINGAR 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

 Denna planbeskrivning 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 
 

Utredningar och underlag: 

 AFRY, Riskutredning för detaljplan Zodiaken 2, Agneshög, Motala 2020-03-12 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra och säkerställa byggnation av Max hamburgerrestaurang 
inom Zodiaken 2.  
 
Planens huvuduppdrag är att tillföra en byggrätt för etableringen av en Max hamburgerrestaurang 
med tillhörande parkeringsplats och drive in funktion. Samtidigt avgränsas området till att gälla 
hela fastigheten. Planen ges de egenskaper som anses nödvändiga för att tillgodose krav på en 
ändamålsenlig byggnation 
 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN 

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

Lägesbestämning 

 
 

Planområdet är beläget inom Agneshögsområdets norra del intill RV50. Anslutande väg är 
Delfinvägen. Detaljplanen omfattar fastigheten Zodiaken 2 som är del av gällande plan 
DP670, 2018 . Planområdet avgränsas av Vintergatan och  DP670, 2018 
 

Areal 
Planområdets areal utgör cirka 0,5 hektar. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplanen för Motala kommun, antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2006, anger att 
området är utpekat för industriändamål och verksamheter och därmed förenligt med 
planbeskedets intentioner då detta även innefattar företagsetablering 

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För den befintliga fastigheten Zodiaken 2 gäller detaljplanen DP 670 (laga kraft 2018-07-11) med 
5 års genomförandetid till 2023. Gällande planbestämmelser för fastigheten: Zodiaken 2 är Z 
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(verksamheter), K (kontor), L (odling och smådjursklinik). Ett område med korsmark löper längs 
med den västra delen av fastigheten som gränsar mot RV 50 anger uppförande av förråd på max 
5 meters höjd samt att upplag ska förses med insynsskydd. 

 

 

 

 

Miljöbedömning 

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

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

Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-03-20, §49 beslutat att nämnden är beredd att medverka till 
att ny detaljplan upprättas.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet innehar mindre delar av öppna gräsytor i norra delen av fastigheten samt den östra 
delen mot rv50. I väster om fastigheten så följer an allé med 2 stycken biotopsskyddade oxlar 

längs med vintergatan.  

 

Geotekniska förhållanden 

Stora delar av Agneshögs verksamhetsområde som Zodiaken 2 ingår i är sedan tidigare bebyggt. 
Det finns sedan tidigare även ett par geotekniska undersökningar utförda i grannfastigheterna 
Orion 1, Orion 3 och Orion 5. Utredningen visar att området utgörs av tidigare åkermark och i 
stort sett är plant och består till största del av sand och silt med inslag av lera och grus. 

 

Förorenad Mark 

Fastigheten bedöms inte påverkas av problematik gällande föroreningar i marken. En MIFO fas 1 
(inventering) är gjord på fastigheten 2015. Objektet riskklassades till riskklass 4, dvs liten risk. 
Fastigheten bedömdes inte behöva genomgå MIFO fas 2 (provtagning). Utredningen pekar även 
på att de spår av kemikalier som förekommer i marken inte kommer utgöra en fara eller ett 
hinder för kommande verksamhet. 
 
 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det bedöms inte finnas någon skredrisk i området. 

Enligt en kartering ligger planområdet inom risk för översvämningar orsakade av kraftig 
nederbörd (100-års regn?). 

SWECO genomförde en översvämningskartering 2016 som visar att föreslaget planområde ligger 
i område för översvämning vid katastrofalt regn, dvs över 100 års regn, med en uppskattad 
vattennivå på ca 0,4 m. Området med Vintergatan är ett problemområde med översvämningar av 
fastigheter längs gatan under 2014 och 2016. Dock vid dessa tillfällen drabbades inte berörd 
fastighet av några större problem pga av den verksamhet som bedrivdes där och typen av 
byggnad som fanns. Motala kommun arbetar med att ta fram åtgärder för dagvatten som kan leda 
till förbättringar i området. 
 
Inför framtida exploatering inom planområdet bör åtgärder vidtas för att skydda byggnader från 
skada vid kraftigt regn, 100-års regn. Byggnaderna inom planområdet bör anläggas så sätt att de 
ligger högre än resterande mark, för att motverka att dessa står under vatten vid kraftig nederbörd 
och därmed undvika skadliga konsekvenser på byggnaden. Den parkeringsdel och hårdgjorda yta 
som planeras kan godkännas ’’svämmas över’’ till den mån att vattennivåerna ej blir för höga så 
att tillgängligheten hindras för utryckningsfordon.  
 

Risk 

Riksväg 50 ligger öster om fastigheten och kan innebära en säkerhetsrisk gällande olyckor med 
transporter med farligt gods. Enligt en utredning av AFRY 2020 så konstaterar man att det inte 
finns någon risk som utgör ett hinder mot etableringen av och resultatet visar på att föreslagen 
markanvändning är lämplig för platsen förutsett att:  

• Friskluftsintag på byggnader ska riktas bort från riksväg 50 
• Säker utrymning bort från riksväg 50 ska möjliggöras inom hela planområdet 
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• Byggnader får ej uppföras inom 25 meter från vägkant av riksväg 50 
• Uteservering tillåts minst 15 meter från vägkant av riksväg 50 om säker utrymning 
bort från riksväg 50 kan säkerställas 
• Fasader minst 30 meter från vägkant av riksväg 50 och som vetter mot denna, ska 
utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30 
• Glas- och fönsterpartier inom 30 meter från vägkant av riksväg 50 och som vetter 
mot denna, ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

 

 

 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas enligt 2 kap 10§ 
Kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 

Tillgänglighet 

PBL (plan och bygglagen) ställs krav på en tomt som bebyggs, bland annat att den ska kunna 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Man ska kunna komma 
fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten. I BBR (boverkets byggregler) finns 
tillämpningsföreskrifter till tillgänglighetskraven för tomter.  

Planområdet kommer anpassas utefter dessa krav. Tillkommande bebyggelse bedöms inte 
motverka att fullgod tillgänglighet uppnås.  

 
Byggnadskultur och gestaltning 

Planförslaget avser inte förändra områdets karaktär utifrån befintlig bebyggelse. Tillkommande 
bebyggelse består av en MAX hamburgerrestaurang uppförd enligt den modell som man bygger 
utefter enligt de senaste uppförda restaurangerna i Sverige. Restaurangen kommer vara i 2 plan 
med en totalhöjd på 15 meter. Byggnaden kommer vara komplett med uteservering och drive in 
funktion.  
En skylt med MAX logga kommer resas inom fastigheten. Skylten kommer sitta på en pylon och 
placeras i fastighetens södra del. Belysningen på skylten ska anpassas så att den ej blir ett störande 
moment för trafik på rv50. 
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(Pylonen med tillhörande MAX-logo) 

 
 
MAX hamburgerrestaurang konceptskiss.  
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Biltrafik 

Området nås via infart från Vintergatan. Områdets entré i norr består av en rondell som knyter 
samman Vintergatan med Delfinvägen. Trafikökningen bedöms vara hanterbar inom befintlig 
trafikinfrastruktur. 

 

Gång– och cykeltrafik 

Längs Vintergatan löper en gångbana längs med båda sidor gatan. Den anknyter från Delfinvägen 
med ett övergångsställe efter rondellen. . Cykeltrafik hänvisas till gatan. 

 

Parkering, varumottag, utfarter 

Idag utgörs området av en förrådsbyggnad med tillhörande parkering som uppfyller behovet. För 
framtida etablering ska parkeringsbehovet uppfyllas utefter de parkeringsnormer som gäller i 
Motala kommun. Parkeringsplatser för bilar förläggs till markparkeringar kring tillkommande 
byggnader. Antalet parkeringar uppskattas bli 70st. 

 

In och utfarter kommer vara i södra delen av fastigheten. Varumottagning kommer hänvisas 

till fastighetens norra del. 

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och spillvatten 

 
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten med utbyggda 
ledningar och servis till fastigheten. Om verksamheten i fastigheten medför utsläpp av 
avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållspillvatten ska avloppsvattnet renas så att 
gränsvärdena i ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter” inte överskrids innan 
utsläpp sker till det kommunala spillvattennätet. För livsmedelsverksamheter som restaurang 
innebär det att en fettavskiljare, enligt standard SS-EN-1825, behöver installeras. Fastighetsägaren 
är ansvarig för att detta sker. Installering av fettavskiljare i kök ska planeras i samband med 
bygglov om verksamheten kräver det. Vid ritning av byggnad är det viktigt att tänka på 
säkerheten för de som kan befinna sig på området när fettavskiljare ska tömmas. 

 

Dagvatten 

Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för dagvatten med utbyggt 
ledningssystem och servis till fastigheten. LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) är osäkert 
om det fungerar då grundvattennivån troligen ligger högt under fastigheten och det är en gammal 
sjöbotten. Fastigheten bör dock genomföra dagvattenlösningar som fördröjer tak- och ytvatten 
innan det avleds till kommunal dagvattenledning för att avlasta Angneshögområdets lågpunkt. 
Dränvatten kommer avledas direkt till kommunal dagvattenledning. Detaljplanen kommer 
kompletteras med en dagvattenutredning inför granskning, innehållande bland annat förslag på 
dagvattenlösningar. I denna utredning är det viktigt att förslag på höjdsättning av byggnad anges 
för att undvika skadliga konsekvenser vid skyfall.  
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Det dagvatten som uppkommer på fastigheten avleds via kommunala dagvattenledningar under 
rv 50 till Motalaviken. Vättern är en vattenförekomst (MS_CD: WA11665077 VISS EU_CD: 
SE646703-142522) med god ekologisk och kemisk status enligt VISS med undantag finns för ej 
god kemisk status pga av Kvicksilver och kvicksilver föroreningar samt bromerade difenyleter, 
som är ett problem över större delen av Sverige. Dessutom finns ett undantag för tributyltenn 
föroreningar för Vättern. I dag finns ingen rening av dagvattnet innan det släpps ut i Vättern 
längs den aktuella dagvattenledningssträckan. 
Inom fastigheter kommer en ökning ske av fordon i rörelse som kommer att öka 
föroreningsgraden i dagvattnet. På fastigheten kommer fördröjningslösningar att genomföras, 
som även kommer att ha en renande funktion för att inte öka föroreningsbelastningen på 
Vättern. Förslag på lösningar med reningsfunktion kommer dagvattenutredningen att ta fram. 
 
 

Värme 

Planområdet är anslutet till fjärrvärmeledningsnätet. Tillkommande byggnader avses värmas via 
fjärrvärme. Vattenfall AB Värme som äger fjärrvärmenätet ansluter verksamheten när en ansökan 
om anslutning föreligger 

El 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elen som finns inom planområdet. Nyetableringar 
kan anslutas till befintligt nät 

Avfall 

Kommunen ansvarar för omhändertagandet av avfall från verksamheten. Plats för insamling  
och utsortering av avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den mängd avfall  
som genereras inom området. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Konsekvenser av planens genomförande 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid förändring av byggnationen på fastigheten, kan det leda till att anslutningsavgift enligt 
gällande taxa kommer att tas ut av fastighetsägare. 
Om förändring önskas av befintliga serviser till fastigheten, bekostas det av fastighetsägare. 

 

 
Samlad bedömning 

En miljöbedömning ska göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Mot bakgrund av ovan redovisade konsekvenser bedöms den nya 
detaljplanen varken medföra negativ påverkan på det berörda områdets miljövärden eller dess 

omgivningar eller på människors hälsa och säkerhet. 

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standard förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
(PMN = Plan och miljönämnden) 
 
Samrådsbeslut, SBN  16 mars 2021 

Samråd 29 mars – 12 maj   

Granskning  

Antagande 

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.  
Gällande detaljplan för DP 670 (laga kraft 2018-07-11) har 5 års genomförandetid till 2023. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger, om 
någon av de berörda fastighetsägarna motsätter sig det. 
 

Särskilda skäl till ändring av detaljplan  
 
Den gällande detaljplanen för  planområdet för denna detaljplan möjliggör kontor, verksamheter 
samt smådjursklink och odling. Sett utifrån planområdets läge med goda förutsättningar för en 
etablering av restaurangverksamhet så behövs ett tillägg för sådan verksamhet i detaljplan. För att 
göra det behöver man inkräkta på bestämmelserna i detaljplanen för del av Agneshögs 
verksamhetsområde. Den kommande förändringen i gällande detaljplan påverkar inte 
möjligheterna att nyttja byggrätten inom gällande Gällande DP 670 utan ges istället en utökad 
användning. Denna utökning av användning bedöms vara mycket betydelsefull vad gäller 
företagsetableringen i Motala inför framtiden. Detta motiverar ändringen av gällande plan. 
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmän plats 

Motala kommun är huvudman för allmän platsmark. Planområdet omfattar endast en mindre del 
allmän plats, med användningarna gång och cykel. Området innefattar befintlig gång- och 

cykelbana. 

 

Kvartersmark 

Planområdet rymmer i huvudsak kvartersmark som inte är i kommunal ägo. Exploatören 
ansvarar för att genomföra planen inom kvartersmarken samt stå för kostnaderna för 
genomförandet. Fastighetsägaren ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmarken och för att 
detaljplanen genomförs inom kvartersmark. Allt erforderligt ledningsarbete på fastigheterna efter 
förbindelsepunkt respektive servisanslutning bekostas av fastighetsägaren. 
 
Bygglov, marklov och rivningslov söks av exploatören hos samhällsbyggnadsnämnden, 
bygglovsenheten, Motala kommun.   
 
 
Vatten och avlopp 

Motala kommun är huvudman för vatten- och avloppsnätet i planområdet. Kommunen svarar 
därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Kommunen 
ansvarar även för omhändertagande av dagvatten på allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar för 
hantering av dagvatten på fastigheten/kvartersmarken. 
 

Avtal 

Planavtal  

Planavtal har tecknats mellan Motala kommun och Max Burgers AB gällande upprättande av 
denna detaljplan och kostnaderna för detta. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsägare 

Planområdet utgörs i helhet av fastigheten Zodiaken 2, som ägs av MAX Burgers AB. 
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Fastighetsbildning 

Anspråkstagande i form av fastighetsreglering behöver göras i västra hörnet av planområdet för 
att den allmänna marken ska hamna på fastigheten Zodiaken 2. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planen och dess tillhörande utredningar bekostas av MAX Burgers AB.  

Annan ersättning 

Ingen annan ersättning föreligger utöver de anslutningsavgifter som exploatören bekostar. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
Vatten och avlopp 
Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten-, avlopps- och dagvattennätet både inom 
detaljplanen och i omgivande områden. Motala kommun svarar därmed för utbyggnad, drift och 
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt.  
Befintlig anslutning till dagvattennätet kan behöva dimensioneras upp.  
 
 

El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för det elnät som finns i omgivningen och svarar för  
drift fram till anvisad anslutningspunkt. Fastighetsägaren ska betala anslutningsavgifter enligt  
gällande taxa. 
 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla 
det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga 
elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Kablar som blir 
inom gatumark måste skyddas genom att kablar förläggs i rör. 
Värme 
Idag går en fjärrvärmeledning genom fastigheten i dess norra del. Den ägas av Vattenfall AB 

värme. Denna ledning saknar ledningsrätt och det kommer behövas ansökan av Vattenfall för 

denna ledning. Fjärrvärmeledning finns framdragen till detaljplaneområdet. Exploatören ansvarar 

för eventuell anslutningsavgift. 
Tele 
Skanova äger teleledningar inom planområdet. Ägaren av teleledning svarar för drift och  
underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt.  
Skanova och Motala kommun äger fiberledningar inom planområdet. Ägaren av fiberledningen 
svarar för drift och underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt.  

Byggnader får inte uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar 
funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. Tekniska utredningar 

Följande utredningar ligger till grund för detaljplanen:  
AFRY, Riskutredning för detaljplan Zodiaken 2, Agneshög, Motala, 2020-12-03. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats av plan och byggenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
gemensam ledningsförvaltning, Motala kommun. Projektledare har varit Johannes Norberg, 
planarkitekt. Medverkat har även Cecilia Ågren, exploateringsingenjör, Stefan Jacobsson Wallner, 
plansamordnare, och övriga berörda tjänstemän inom kommunen. 
 

Johannes Norberg 
Planarkitekt 

 


