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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

PLANBESKRIVNING 

PLANFÖRFARANDE 
Standardförfarande tillämpas eftersom ändringen 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 detaljplan upprättas. Myndigheter, sakägare och andra berörda 

ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Mellan samråd 
och granskning 

- Inkomna synpunkter sammanställs i ett förslag till granskningsutlåtande. 

Detaljplanen bearbetas eventuellt med hänsyn till inkomna synpunkter. 

Granskning - Det bearbetade förslaget till detaljplan översänds till berörda myndigheter, 

sakägare för granskning där de ges möjlighet att godkänna förslaget eller 

lämna ytterligare synpunkter. Därefter sammanställs ett förslaget till 

granskningsutlåtande till ett slutgiltigt granskningsutlåtande. 

Antagande - Kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Laga kraft - Om ingen överklagar förslaget till detaljplan så vinner detaljplanen 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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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

- Planbeskrivning 
- Fastighetsförteckning 
- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
- Förslag till granskningsutlåtande 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med ändringen av detaljplan 496 är att göra detaljplanen mer flexibel för att 
kunna tillmötesgå en framtida verksamhetsutveckling inom området genom att ändra 
den högsta tillåtna höjden från 7,0 meter till 19,95 meter för att möjliggöra byggnader 
på upp till 16,0 meter i byggnadshöjd samt enstaka silos på upp till 19,95 meter i 
höjd. 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

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 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 planområdet är följande: 

- Riksintresse för kommunikation – influensområde för 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 öar och 
strandområden (MB 4 kap. 2 §) 

De miljökvalitetsnormer som detaljplanen anses beröra är följande: 

- Miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten 

Detaljplaneändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan med avseende 
på de grundläggande och särskilda bestämmelserna för hushållning av mark- och 
vattenområden och miljökvalitetsnormerna och anses därmed vara förenlig med 
Miljöbalken (1998:808) 3-5 kap. 

Konsekvenserna av detaljplaneändringen genomförande beskrivs i planhandlingen 
Undersökning om betydande miljöpåverkan samt kort under rubriken Konsekvenserna av 
planens genomförande i denna planhandling. 

motala.se/kommun Sida 6 av 15 



  
   

 

 
   

 
 

Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

PLANOMRÅDE 

Figur 1. Orienteringskarta över planområdet (röd markering). Källa: Motala kommun. 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

Lägesbestämning 
Planområdet för detaljplan 496 omfattar till största del fastigheten Nyckelby 5:8 samt 
del av Nyckelby 5:2 och avgränsas av väg 987 (Fågelstavägen) i väster där in- och 
utfart till fastigheten sker. I sydost gränsar planområdet till fastigheten Nyckelby 5:9 
som består av jordbruksmark och i nordost av fastigheten Södra Freberga 6:1 som i 
anslutning till området är planlagt för naturändamål. Planområdet ligger beläget i 
Norrsten cirka 3,5 km från Stora torget, Motala. 

Areal 
Planområdet omfattar sammanlagt ungefär 6,5 hektar. Planområdet består i sin 
helhet av mark med avvändningen industri och lager (J). 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Nyckelby 5:8 samt Nyckelby 5:2 ägs av en privat fastighetsägare, Stena 
Metall AB. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan, ÖP 06, anger att i Norrsten är lokalisering av verksamheter i 
anslutning till riksvägarna är givetvis intressant både med hänsyn till marknadsföring 
och till tillgänglighet. I övrigt hänvisar ÖP 06 till fördjupad översiktsplan för 
Norrsten (1991). 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) över Norrstens industriområde (Laga kraft 1992-
06-01) gäller inom området och pekar området kring Nyckelby 5:8 som ett befintligt 
område som behålls för markanvändningarna industri, kontor, lager samt tekniska 
anläggningar vilket är i linje med gällande detaljplan, översiktsplanen och den 
föreslagna ändringen av detaljplanen. Vidare bedöms området i FÖP Norrsten som 
särskilt lämpligt för utrymmeskrävande verksamheter med stora transportbehov på 
grund av det avskilda läget samt det gynnsamma läget med nära anslutning till riksväg 
50. 
Föreslagen ändring av detaljplanen överensstämmer med både gällande översiktsplan, 
ÖP 06, samt fördjupad översiktsplan för Norrstens industriområde 

Kommande ÖP 2040 som för närvarande är i granskningsversion, så är området 
markerat som ” Verksamheter, yta: Verksamhet med omgivningspåverkan” 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Figur 2.  Gällande detaljplan, Norrstens industriområde (dp 496), laga kraft 1996-09-10 

Gällande detaljplan, Norrstens industriområde (dp 496), laga kraft 1996-09-10, anger 
användningen J (Industri och lager) med en byggnadshöjd om 7,0 meter. 
Bestämmelserna anger vidare att ”största byggnadsarea får uppgå till 40 % av 
fastighetsarea” (e1 40), att ”upplag får högst uppgå till en höjd av 5,0 meter” (upplag 
5,0) samt att ”inom området befintliga bostadshus får endast utnyttjas som 
vaktmästar- eller tillsynsbostäder” (p). Planen anger även att ”avloppsystem skall 
förses med oljeavskiljare då risk för oljespill föreligger” (b1) samt att ”dagvatten skall 
omhändertas i Lod-anläggning” (b2). Hela området är även belagt med bestämmelse 
om ”verksamhet får endast bedrivas om den kan ske utan betydande olägenheter för 
omgivningen” (m). 

Kommunala beslut i övrigt 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-15 att ge ett positivt planbesked om 
att en ny ändring av detaljplan ska upprättas för att pröva ändrad byggnadshöjd från 
dagens 7,0 meter till 16,0 meter samt silos upp till 20,0 meter 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Tillägg/ändring av planbestämmelser 

Figur 3. Ändringar i plankartan (ändringar markerat i rött). Romb symboliserande högsta 
byggnadshöjd 7,0 meter, upplag 5,0 samt a1 överstruken i rött och utgår därmed. 
Egenskapsbestämmelserna h1 och h2 samt upplag 7,0 läggs till. 

Inom planområdet i detaljplan 496 finns egenskapsbestämmelser i form av en romb 
med 7,0 angivet vilket symboliserar högsta byggnadshöjd i meter samt ”upplag 5,0” 
där högsta höjd för upplag regleras till 5,0 meter. I och med denna ändring av 
detaljplan utgår dessa bestämmelser ur detaljplan 496 inom fastigheten Nyckelby 5:8 

Figur 3. Egenskapsbestämmelserna som utgår så som de ser ut i teckenförklaringen markerad 
i rött 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

Inom planområdet i detaljplan 496 finns även en administrativ bestämmelse ”a1 – 
Bygglov krävs inte för ny- eller tillbyggnad mindre än 300 kvm”. I och med denna 
ändring av detaljplan utgår denna bestämmelse helt ur detaljplan 496 

Figur 4. Administrativ bestämmelse som utgår så som de ser ut i teckenförklaringen markerad 
i rött 

För att reglera höjden inom planområdet har istället egenskapsbestämmelserna h1 

och h2 samt upplag 7,0 lagts till i kartan (figur 3) som innebär följande: 

- h1 – Högsta byggnadshöjd är 16,0 meter 

- h2 – Högsta totalhöjd för silo är 19,95 meter 

- upplag 7,0 – Upplag får högst uppgå till en höjd av 7,0 meter 

Ändringen av detaljplanen och detaljplanebestämmelserna medför att högre 
byggnadsverk tillåts inom planområdet. Planändringen ämnar göra detaljplanen mer 
flexibel för att kunna tillmötesgå en framtida verksamhetsutveckling inom området. 

Förorenad mark 
Inom planområdet finns en förorening av riskklass 2 enligt länsstyrelsens databas 
över förorenade områden. Föroreningen avser sediment i en damm och 
dokumentation rörande detta finns hos miljö- och hälsoskyddsenheten på Motala 
kommun. Delvis sanering har skett under 2016 men bedömning gjordes då att 
ytterligare sanering kan bli aktuell framöver, något som en eventuell ny 
verksamhetsutövare bör vara medveten om. 

Planändringen i sig bedöms inte påverkar föroreningssituationen då ingen ytterligare 
byggbar yta tillskapas eller ändrad markanvändning ges av förslaget utöver den i 
gällande plan. 

Verksamheten som tidigare funnits på platsen har avvecklat sin verksamhet. Aspekter 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

gällande markförorening och dagvatten hanteras vidare i samband med prövning av 
ny verksamhet samt i framtida tillsyn enligt miljöbalken. 

Dagvatten 
Ändringen av detaljplanen medför heller ingen förändring för hanteringen av 
dagvatten i området. Denna bedömning grundar sig på att ändringen av detaljplanen 
vare sig ändrar användning eller möjligheten till hårdgörande av mark utöver den 
befintliga byggrätten i gällande detaljplan som denna ändringsplanen avser. 
Ändringen medför på så vis heller ingen utökad verksamhet i sig. 

Verksamheten som har legat på platsen är numera avvecklad. Vid en framtida 
etablering av en ny verksamhet på platsen ska en ny prövning av tillstånd göras. Det 
är då viktigt att hanteringen av dagvatten ses över i samband med det och att tillsyn 
görs för att uppfylla MKN för vatten. 

Delar av planområdet ligger inom vattenskyddsområde Vättern Östergötland samt 
grundvattenförekomsten Motala-klockrike (WA31160323) vilket försatt behöver 
beaktas. Recipient för planområdets ytvattenavrinning är Vättern (WA11665077) och 
huvudavrinningsområde är Motala ström (WA57602430). 

Konsekvenser av planens genomförande 
Planändringen innebär att högre byggnadsverk kan uppföras inom planområdet. 
Tidigare höjdbestämmelser med högsta höjd 7,0 meter har ändrats till högsta 
byggnadshöjd 16,0 meter och en totalhöjd för silos på 19,95 meter samt att högsta 
höjden för upplag ändras från 5,0 meter till 7,0 meter 

Den föreslagna ändringen av planen kommer innebära att högre byggnadsverk får 
uppföras inom planområdet och kommer därmed bli synliga i och påverka det 
utpräglade jordbrukslandskapet Östgötaslätten utgör. Då de byggnadsverk som tillåts 
bli högst och därmed blir mest synliga är silos (som tillåts ha en högsta totalhöjd om 
19,95 meter) väl passar in i ett odlingslandskap, så bedöms inte förslaget ha en 
betydande påverkan på karaktärsdraget i landskapet samtidigt som bebyggelsemiljön 
består till viss del av storskaliga industrianläggningar varpå förslaget bedöms ej ha en 
betydande påverkan på bebyggelsens karaktärsdrag. 

I övrigt innebär ändringen av detaljplanen ingen ändring av användning eller markyta 
som får tas i anspråk och bedömds därmed inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverkar de riksintressen som återfinns inom 
planområdet. 

Inom planområdet finns en förorening av riskklass 2 enligt länsstyrelsens databas 
över förorenade områden. Föroreningen avser sediment i en damm och 
dokumentation rörande detta finns hos miljö- och hälsoskyddsenheten på Motala 
kommun. Delvis sanering har skett under 2016 men bedömning gjordes då att 
ytterligare sanering kan bli aktuell framöver. 

Planändringen i sig bedöms inte påverkar föroreningssituationen då ingen ytterligare 
byggbar yta tillskapas eller ändrad markanvändning ges av förslaget utöver den i 
gällande plan. 

Ändringen av detaljplanen medför heller ingen förändring för hanteringen av 
dagvatten i området. Denna bedömning grundar sig på att ändringen av detaljplanen 
vare sig ändrar användning eller möjligheten till hårdgörande av mark utöver den 
befintliga byggrätten i gällande detaljplan som denna ändringsplanen avser. 
Ändringen medför på så vis heller ingen utökad verksamhet i sig. Vid en framtida 
etablering av en ny verksamhet på platsen ska en ny prövning av tillstånd göras. Det 
är då viktigt att hanteringen av dagvatten ses över i samband med det och att tillsyn 
görs för att uppfylla MKN för vatten. 

Inga vattenförekomster bedöms påverkas av ändringen av detaljplanen. Denna 
bedömning grundar sig på att ändringen av detaljplanen vare sig ändrar användning 
eller möjligheten till hårdgörande av mark utöver den befintliga byggrätten i gällande 
detaljplan som denna ändringsplanen avser. Ändringen medför på så vis heller ingen 
utökad verksamhet i sig. Vid en framtida etablering av en ny verksamhet på platsen 
ska en ny prövning av tillstånd göras. Det är då viktigt att hanteringen av dagvatten 
ses över i samband med det och att tillsyn görs för att uppfylla MKN för vatten. 

Ändring av detaljplan 496 föranleder inga förändringar i övrigt. 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planprocessen beräknas i 
huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.  

Samrådsbeslut, SBN 21 september 2021 
Samråd 27 september – 25 oktober 2021 
Granskning 24 januari – 21 februari 2022 
Antagandebeslut, SBN Mars 2022 (preliminärt) 
Laga kraft cirka fyra veckor efter antagande, under förutsättning 

att detaljplanen inte överklagas 

*(SBN = Samhällsbyggnadsnämnden) 

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. 

Planavtal 
Ett planavtal tecknades mellan Motala Kommun och Stena Metall AB den 2021-09-
30. Planavtalet tecknades för att pröva möjligheten att göra en planändring som 
medger högre byggnadshöjd inom fastigheten. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Nyckelby 5:8 – Stena Metall AB 
Nyckelby 5:2 – Stena Metall AB 
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Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Antagandehandling Plan- och byggenheten 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Planen har finansierats enligt Motala Kommuns plantaxa och inga ytterligare 
planavgifter tas ut i samband med bygglov. 

Vatten och avlopp 
Beroende på förändring av byggnationen inom fastigheten kan en VA- 
anslutningsavgift komma att tas ut, enligt gällande VA-taxa. 

Elnät 
Vattenfall har elanläggningar på kvartersmark inom området. Om kablar kommer i 
konflikt med väg eller parkering så måste kablar skyddas med skyddsrör. Eventuell 
flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Motala 
kommun genom Damien Marchese, planarkitekt samt övriga berörda tjänstemän 
inom kommunen. 

Damien Marchese 
Planarkitekt 
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