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  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 ställs ut för granskning. Myndigheter, 
sakägare och andra berörda ges åter möjlighet att lämna synpunkter. Därefter 
färdigställs ett 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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1 DETALJPLANENS SYFTE 
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa detaljplanens syfte. Detaljplanens syfte ska 
kortfattat uttrycka vad detaljplanen ska möjliggöra samt vilka värden på platsen eller i 
omgivningen som detaljplanen ska förhålla sig till. 
 

1.1 SYFTE 
Syftet är att möjliggöra komplettering till befintligt verksamhetsområde genom att 
möjliggöra byggrätt för industri, verksamheter och kontor, samt ge planstöd för möjlighet 
till teknisk anläggning. 
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa detaljplanens huvuddrag samt de 
överväganden som legat till grund för detaljplanens utformning för att skapa bättre 
förståelse för detaljplanen. Även prövningar enligt annan lagstiftning som genomförts 
under detaljplaneprocessen ska redovisas. 
 

2.1 LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet ligger i området Östra Bergsätter cirka 3,5 km nordost om centrala Motala. 
Planområdet omfattar fastigheten Briketten 3 med angränsande kommunal fastighet 
Bråstorp 1:8 och avgränsas av Granhultsgatan i öster, bebyggda fastigheter i norr och söder 
samt vägområdet för riksväg 34 i väster. 
 
Planområdet omfattar sammanlagt 1,3 hektar mark. Planområdet består till cirka 3000 kvm 
av industri/verksamhetsområde och till cirka 9000 kvm av naturmark samt en mindre yta 
med möjlighet till teknisk anläggning. 
 
Fastigheten Briketten 3 ägs av en privat fastighetsägare och fastigheten Bråstorp 1:8 ägs av 
Motala kommun.  

Figur 1 Orienteringskarta över planområdet (röd markering) 
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2.2 HELA DETALJPLANEN 
Planförslaget möjliggör att befintligt verksamhetsområde i den del som berörs av planen, 
kan utvecklas. Planen säkerställer, genom reglering av bebyggelsens placering, lämpligt 
avstånd till närliggande riksväg med avseende på farligt godstransporter. Omfattningen av 
de byggrätter som planen möjliggör, utformas för att utgöra en fortsättning på de 
bestämmelser som gäller för omkringliggande verksamhetsområde.  
 
Vid planens utformning har hänsyn tagits till rådande förhållanden på platsen, såsom 
tidigare kunskap om att källare är olämpligt samt lämplighet i att styra placeringen av 
byggnader inom den föreslagna tomtmarken. 
 

2.3 ALLMÄN PLATSMARK 
Planen omfattar inte allmän platsmark.  
 
2.3.1 Huvudmannaskap 
Motala kommun är huvudman för allmän plats i anslutning till planområdet. 
 

2.4 KVARTERSMARK 
Planförslaget omfattar kvartersmark med användningarna industri, verksamheter och 
kontor samt teknisk anläggning. 
 
Kvartersmarken för verksamheter och kontor avses möjliggöra utveckling för de 
verksamheter som finns i närområdet. Östra Bergsätter är ett industriområde med avskilt 
läge från störningskänsliga områden. Det bedöms lämpligt att tillåta transportintensiva, 
delvis utrymmeskrävande och störande verksamheter som har särskilda behov av det 
avskilda läget i anslutning till större trafikleder. Planen möjliggör utveckling i samma 
omfattning som gällande detaljplans reglering för den befintliga verksamhetsmarken. 
Därmed föreslås högsta totalhöjd för byggnader blir 11 meter och exploateringsgraden bli 
40 % av fastighetsarean. 
 

2.5 BEFINTLIG MILJÖ 
Östra Bergsätters industriområde kännetecknas av industriverksamhet och ligger väl 
avskilt från störningskänsliga områden. Fastigheten Briketten 3 är bebyggd med 
verksamhets- och lagerlokal. Berörd del av Bråstorp 1:8 är obebyggd och rymmer 
främst träd och relativt hög vegetation. 
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Figur 2 Bild av befintlig bebyggelse inklusive del av idag obebyggd yta inom planområde. Foto: planförfattaren mars 2022 

Figur 3 Planområdet markerat med rött på flygfoto 
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2.6 GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 60 månader (5 år) från det att detaljplanen har vunnit 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. 
 

2.7 ÄRENDEINFORMATION 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planarbetet beräknas i huvudsak 
kunna följa nedanstående tidplan.  
 

Moment Instans Datum 
Information om start Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-18 
Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25 
Samrådstid  2023 februari 6 - 2023 mars 6  
Granskningstid  20XX månad XX -  20XX månad XX 
Beslut om antagande Samhällsbyggnadsnämnden 20XX-XX-XX 
Laga kraft  20XX-XX-XX 

 
Eventuella synpunkter under samråd eller granskning ska skickas till plan- och byggenheten 
senast den 6 mars 2023 via post eller e-post. Den som inte framför skriftliga synpunkter 
under samråd- eller granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att 
anta detaljplanen. 
 
Postadress:  Motala kommun 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och byggenheten 
 591 86 Motala  
 
E-post: samhallsbyggnad@motala.se 
 
Under samråd och granskning finns planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar att 
ta del av i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2, Motala under kontorstid samt på 
huvudbiblioteket i Folkets Hus, Repslagaregatan 1, Motala under bibliotekets öppettider.  
 
Planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar finns att ta del av på motala.se under 
hela planarbetet. 
 
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande planförslaget finns tillgängligt i 
kommunens sammanträdesportal, under sammantraden.motala.se. 
 

2.8 MOTIV TILL PLANFÖRFARANDE 
Standardförfarande tillämpas eftersom detaljplanen bedöms vara förenlig med 
översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eller vara av betydande 
intresse för allmänheten eller av stor betydelse i övrigt.  
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i 
detaljplanen. Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och andra kapitlet i plan- 
och bygglagen. 
 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 
3.1.1 Användning av kvartersmark 
J - Industri: Markanvändningen ska fortsatt inriktas på olika typer av ytkrävande 
verksamheter, var inriktning anknyter till omgivande industrier och andra liknande 
verksamheter.  
 
Motivet att planlägga för industri utgår ifrån 2 kap. 3 § att främja en långsiktigt god 
hushållning med mark samt 2 kap. 3 § att främja en god ekonomisk tillväxt. 

 
Z - Verksamheter  
Markanvändningen ska fortsatt inriktas på olika typer av ytkrävande verksamheter. I denna 
användning ingår möjlighet till lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och 
verkstäder. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som 
el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. 
 
Motivet att planlägga för verksamheter utgår ifrån 2 kap. 3 § att främja en långsiktigt god 
hushållning med mark samt 2 kap. 3 § att främja en god ekonomisk tillväxt. 
 
K – Kontor 
Vidare möjliggörs kontorsändamål i planen. Med kontor menas olika typer av  
tjänsteverksamhet som i sig har en begränsad påverkan på omgivningen då kontor sällan 
har någon större besöks- eller transportverksamhet.  
 
E – Teknisk anläggning: Mark reserveras för mindre anläggningar så som 
transformatorstation som krävs för områdets drift. Detta bekräftar också förhållandet i 
tidigare detaljplan.  
 
Motivet att planlägga för transformatorstation utgår ifrån 2 kap. 5 § att bebyggelse och 
byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen, samt 2 kap. 5 § att 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp, samt 2 kap. 3 § att främja 
en ändamålsenlig struktur. 
 
3.1.2 Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
h1 – Högsta nockhöjd är 8 meter: Kvartersmarken för verksamhet ansluts i omfattning 
och utformning till befintligt industriområde. Därmed regleras byggnadernas höjd till 
samma reglering som är gällande för omgivande, redan etablerade, fastigheter. 
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Motivet att reglera höjd utgår ifrån 2 kap. 6 § att bebyggelse ska utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
 
p1 – Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns: Reglering av avstånd till 
fastighetsgräns motiveras utifrån brandsäkerhet samt möjliggörande av plats för underhåll 
av byggnader inom den egna fastigheten. 
 
 
b1 – Källare får inte finnas: Markförhållanden på platsen har gjort att källare inte bedömts 
som lämpligt och därför inte möjliggjorts i gällande detaljplan. Denna restriktion föreslås 
behållas i ny detaljplan. 
 
Motivet att reglera bebyggelsen med utförandebestämmelse utgår ifrån 2 kap. 5 § att 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. 
 
b2 – Minst 30% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig: Dagvatten behöver 
genomsläpplig yta för lokalt omhändertagande av dagvatten. Därmed rekommenderas att 
minst 30% av fastighetsarean bevaras som genomsläpplig. Inom det icke hårdgjorda 
området rekommenderas fastighetsdagvatten att hanteras.  
 
Motivet att reglera bebyggelsen med utförandebestämmelse utgår ifrån 2 kap. 5 § att 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. 
 
e1 – Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarea inom användningsområdet: 
Exploateringsgraden i gällande detaljplan överförs till det nya planförslaget. Syftet är att 
skapa ramar för tillkommande bebyggelses omfattning. Genom att reglera andel av 
fastighetsarean skapas en viss flexibilitet avseende att fördela byggrätten inom 
egenskapsområdet.  
 
Motivet att reglera höjd utgår ifrån 2 kap. 6 § att bebyggelse ska utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
prickmark – Marken får inte förses med byggnadsverk  
Avsikten med att lägga prickmark i planområdets västra kant, är att undvika byggnation i 
närheten av riksväg 34. Reglering av avstånd till riksväg motiveras utifrån att riksvägen 
utgör transportled för farligt gods och att byggande närmare än angivet avstånd skulle 
kräva fördjupade riskbedömningar och eventuellt annan riskreducering.  
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Motivet att reglera bebyggelsen med placeringsbestämmelser utgår ifrån 2 kap. 5 § att 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. 
 
 
a 1 – Marklov krävs även för förändring av markens genomsläpplighet 
Motivet till bestämmelsen om att marken ska vara genomsläpplig och den därpå följande 
ändrade marklovplikten, införs för att tydliggöra att parkeringsplatsen inte ska anläggas på 
ett sådant sätt att stora mängder dagvatten uppstår. Parkeringen kommer främst att 
användas sommartid och därmed bedöms parkering på ickehårdgjord markbeläggning 
fungera ändamålsenligt. 
 
 

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
4.1.1 Översiktsplan 
Gällande översiktsplan, ÖP 2040, anger att planområdet är lämpligt för utveckling av 
verksamheter med omgivningspåverkan. Därför bedöms detaljplanens syfte 
överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 
 
I översiktsplanen beskrivs även att området rymmer ädellövskog som behöver visas hänsyn 
och att ekarna i området bör lämnas. Området pekas ut som spridningsstråk för ädellöv 
som kopplar ihop Motalas eklandskap med Linköpings eklandskap.  
 
4.1.2 Detaljplan 
Detaljplan för Östra Bergsätters industriområde, nummer DP 426, vann laga kraft 1990-12-14. 
Hela industriområdet ingick i detaljplanen med syfte att möjliggöra utbyggnad av ett 
arbetsplatsområde mellan järnvägen och riksväg 34/ Östermalmsgatan.  
 
Delar av industriområdet var senare föremål för ny Detaljplan för del av Kohagens 
industriområde, nummer DP 488, som vann laga kraft den 1995-12-04. Syftet var då att ge 
förutsättningar för byggande av energiproduktionsanläggning i den nordöstra delen av 
industriområdet.  
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Den allmänna platsmarken, som i ansökan är aktuell att pröva för ny användning är endast 
del av planområdet i den tidiga detaljplanen, DP 426, där marken pekas ut med 
användningen natur (NATUR). I den senare detaljplanen, DP 488, ligger marken utanför 
plangräns. 

 

Figur 4, Utdrag ur DP 488, med nu aktuell plangräns i rött 
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4.1.3 Planbesked 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-19 att ge ett positivt planbesked om att en 
ny detaljplan ska upprättas för att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet inom 
Östra Bergsätters industriområde.  
 
  

Figur 5, Utdrag ur DP 426. Planen är i huvudsak ersatt av DP 488. Gällande del av DP 488, som ersätts av nu aktuell plan markeras 
med röd linje. 
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4.2 RIKSINTRESSEN 
4.2.1 Totalförsvar 
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 §) 
 
Planområdet befinner sig inom influensområde för totalförsvaret; influensområde för 
luftrum samt stoppområde för höga objekt för Malmens flygflottiljflygplats samt 
Karlsborgs övningsflygplats. Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och tillgänglighet kring 
flygplatser men även påverka navigationsanläggningar för luftfarten i områden långt från 
flygplatsen. Som högt objekt räknas föremål som är 20 meter eller högre. 
 
Detaljplanen möjliggör inte för objekt som är 20 meter eller högre. 
 

4.3 MILJÖKVALITETSNORMER 
4.3.1 Luft 
Miljökvalitetsnormen för utomhusluft överskrids inte för något ämne i Motala och den 
generella bilden är att luftkvaliteten är bra i kommunen. I det nu aktuella planområdet 
bedöms inte risk för försämring av denna situation föreligga.  
 
4.3.2 Vatten 
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker 
den kvalitet  en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 
 
Recipient för planområdets dagvatten är Boren med huvudavrinningsområde Motala 
Ström. Inom planområdet återfinns även två olika  grundvattenförekomster. Planförslaget 
berör följande miljökvalitetsnormer (med följande status enligt Vatteninformationssystem 
Sverige (VISS)) 
 

- Miljökvalitetsnormen för Boren (SE649283-146898) med den ekologiska statusen 
måttlig och kemisk ytvattenstatus uppnår ej god status på grund av Antracen, 
Bromerade difenyler, kvicksliver, PFOS och Tributyltenn föreningar. 

- Miljökvalitetsnormen för grundvatten (Motala-Klockrike - SE648851-146082), som 
är en sedimentär bergförekomst med kemisk och kvantitativ grundvattenstatus god.  

- Miljökvalitetsnormen för närliggande grundvatten (SE648922-501877), som är en 
sand- och  grusförekomst som överlagrar den sedimentära bergförekomsten med 
kemisk och kvantitativ grundvattenstatus god.  
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Planområdet består idag till största del av ej exploaterad mark med en stor andel icke 
hårdgjorda ytor som idag består av ett område med lövskog.  
 
Planen antas medföra en liten risk för att påverka planområdets grundvattenförekomster 
samt ytvattenförekomsten i Motala ström, där planområdets påverkan på 
miljökvalitetsnormerna är ytterst begränsad.  
 

4.4 RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET 
4.4.1 Föroreningar 
Marken inom planområdet består till del av oexploaterad naturmark, där misstänkts inga 
föroreningar ha uppkommit från verksamhet inom planområdet. I de delar av planområdet 
som redan är ianspråktaget, finns inga uppgifter om kända föroreningar. Före 
industriområdets etablering, under 1990-talets början, var området skogsmark.  
 
4.4.2 Trafikbuller  
Planområdet ligger inom ett befintligt industriområde och inga bostäder berörs. Därmed 
bedöms inte befintligt eller eventuellt tillkommande trafikbuller orsaka störning. 
 
4.4.3 Omgivningsbuller 
Planområdet ligger inom ett befintligt industriområde, därmed bedöms inte befintligt eller 
eventuellt tillkommande trafikbuller orsaka störning. 
 
4.4.4 Olyckor 
Planområde ligger i anslutning till riksväg 34 som även är utpekad som primär transportled 
för farligt gods. Väg 34 utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen 
är av särskild regional betydelse. Väg 34 sträcker sig från Ålem på ostkusten via Linköping 
till Motala 
 
För att undvika risk för framtida olyckor där kombinationen av farligt godstransporter och 
verksamhetsområde uppstår, har bestämmelser införts på plankartan för att styra 
placeringen av tillkommande byggnader. Detta innebär att inga byggnader kommer att 
tillåtas inom 30 meter från riksväg 34. 
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4.4.5 Översvämning 
Planområdet ligger inte i anslutning till sjö eller vattendrag där höga flöden skulle kunna ha 
inverkan på området. Avledningen av dagvatten från hela industriområdet sker till Boren, 
genom Kohagsmossen, i ett kommunalt dagvattenledningsnät. Genom mossen avleds 
dagvatten via ett öppet dikessystem som får en uppbromsande funktion innan vattnet leds 
vidare i ett rörledningssystem till Boren. Mossen är en viktig del i att minska belastningen, 
under skyfall, på det kommunala dagvattenledningsnätet, genom den befintliga bebyggelsen 
som ligger nedströms. VA-huvudmannen har inte några registrerade 
översvämningsproblem i området. 
 
Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering är flödet i områdets rinnvägar relativt lågt. 

 

4.5 NATUR OCH MILJÖ 
4.5.1 Natur och vegetation  
Den del av planområdet som idag inte är exploaterad utgörs idag av lövskog. För att 
kartlägga områdets naturvärden har en naturvärdesinventering tagits fram. Området är 
sedan tidigare planlagt som natur.  
 
Naturvärdesinventeringen visar att de obebyggda ytorna utgörs av asp- och ekdominerad 
lövskog med inslag av hålaspar och enstaka grövre ek. Här finns påtagliga naturvärden 
knutna till hålträd och ek/hasselskog som är en generellt artrik naturtyp även om biotopen 
har ganska kort historia på platsen. Hålträden besitter ett indirekt skydd genom 
artskyddsförordningen då de är potentiella häcknings- och viloplatser för fåglar och 
fladdermöss. Området berörs inte av några former av områdesskydd. Inga rödlistade eller 
fridlysta arter påträffades vid inventeringen. 
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Det befintliga industriområdet bedöms dock påverka naturmiljön. Områdets hålträd kan, 
med stöd i detaljplanen, komma att försvinna. Samtidigt syftar detaljplanen till att utveckla 
ett befintligt industriområde, präglat av omgivningspåverkan genom ljud och ljus anpassat 
efter pågående verksamheter. Området är alltså, som naturområde, inte ostört för mänsklig 
påverkan och varaktigt gynnsamma miljöer naturmiljömässigt att svårt att åstadkomma här. 
 
4.5.2 Geoteknik 
I samband med gällande detaljplan, Detaljplan för Östra Bergsätters industriområde, nummer DP 
426, gjordes geotekniska undersökningar, dessa utfördes av Statens geotekniska institut 
1986 och 1988. Slutsatsen av dessa undersökningar presenteras i planbeskrivningen och där 
sägs att Marken inom planområdet utgörs av i huvudsak sandig siltmorän som är svallad i ytan. 
Moränens bärighet bedöms som god till mycket god. På grund av den höga siltfraktionen kan 
flytjordsproblem uppstå vid schaktning under grundvattenytan. Därför gjordes mätningar av 
grundvattennivån och den visade sig vara mellan en och tre meter under markytan. 
 
Som grund i dessa kunskaper infördes bestämmelse om att källare inte får finnas inom 
området, och denna bestämmelse inkluderas även i det nu aktuella planförslaget.  
 
4.5.3 Dagvatten 
Dagvatten från befintlig industribebyggelse avleds i kommunalt ledningsnät, genom ett 
öppet dikessystem i Kohagsmossen för att fortsätta vidare i ledningsnät till Boren. Genom 
att dagvattnet avleds i öppet dikessystem igenom mossen sker en fördröjning och rening av 
dagvattnet innan det släpps ut i Boren. 
Det finns växtlighet i dikessystemet som bidrar till upp bromsning som ökar reningen av 
föroreningarna i dagvattnet, dessutom finns möjlighet för vattnet att infiltrera i marken då 
dikena inte är täta. 
 

4.6 KULTURMILJÖ 
4.6.1 Fornlämning 
I anslutning till planområdet finns en möjlig fornlämning redovisad i Riksantikvarieämbets 
register Fornsök.  
 
Kunskapsläget om den eventuella lämningen framgår ur Fornsök med därpå hörande 
hänvisningar. Information om lämningen (L2009:9746, RAÄ nummer Motala 288) visar att 
det handlar om en fossil åker, där röjningsröse kan utgöra själva lämningen.  
 
Röjningsröse definieras som Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland 
även för annan verksamhet. 
 
I bakgrundsinformationen kring lämningen hänvisas till Rapport 2005:69 Arkeologisk 
utredning etapp 1, Naturgas mellansverige, etapp V skriven av Östergötlands läns museum, 
Kulturmiljöavdelningen. I denna rapport nämns lämningen som nummer 04673001, dock 
utan att en beskrivning av lämningen upprättats. Statusen på lämningen blir därmed 
bevakningsobjekt. 
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Utifrån hur platsen ser ut, bedöms att en eventuell fornlämning som funnits inom området, 
bör vara väsentligt påverkad av de etableringar som finns inom fastigheterna Briketten 1 
och 2. Den begränsade del av den möjliga lämningen, som ligger inom Bråstorp 1:8 är det 
som eventuellt återstår. 
 
Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det 
i samband med exploatering eller andra arbeten påträffas okända fornlämningar eller 
misstänkta fornlämningar ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs.Länsstyrelsen. I det 
aktuella fall kan Länsstyrelsen evenuellt fatta beslut om att ett fördjupat underlag i form av 
en arkeologisk utredning behöver tas fram. 

4.7 FYSISK MILJÖ 
4.7.1 Gestaltning  
Ett genomförande av detaljplanen innebär en förändring av gestaltningen inom 
planområdet eftersom delar av området tidigare är obebyggt. I relation till omgivande 
bebyggelse regleras detaljplanen för att samspela med den industriverksamhet som finns i 
övriga Östra Bergsätters industriområde. 
 
4.7.2 Stads- och landskapsbild  
Ett genomförande av detaljplanen bedöms får begränsade konsekvenser för stads- och 
landskapsbilden, även om några ytterligare byggnader kan komma att synas från riksväg 34. 
Området omfattas i övrigt av få siktlinjer från andra målpunkter där människor vistas.  

Figur 6 Utbredning av trolig fornlämning enligt RAÄs Fornsök 
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4.8 TRAFIK 
4.8.1 Motortrafik  
Området trafikförsörjs via Granhultsgatan och genom de satsningar som planen möjliggör, 
kan transporterna till och från planområdet öka något. Detta bedöms rymmas i den 
befintliga trafikinfrastrukturen. 
 
4.8.2 Gång- och cykeltrafik  
Området är anslutet till Motalas övergripande gång- och cykelnät.  
 
4.8.3 Kollektivtrafik  
Området når kollektivtrafik genom busshållplats några hundra meter söder om 
planområdet, där tätortstrafiken och den regionala trafiken mot Borensberg och Linköping 
trafikerar. 
 
4.8.4 Parkering  
Parkeringsbehovet för verksamheter ska i första hand lösas inom den egna fastigheten. Om 
ytor saknas kan parkering lösas genom servitut på annan fastighet. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för att vid bygglovsprövning redovisa hur parkeringsbehovet aves 
lösas. 
 
4.8.5 Utfarter  
Utfart kommer i första hand att ske vid befintlig väganslutning.  
 

4.9 TEKNISK FÖRSÖRJNING 
4.9.1 Vatten och spillvatten  
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och 
befintligt kommunalt ledningsnät finns i anslutning till området. Möjlighet finns att ansluta 
till ledningsnätet. 
 
4.9.2 Dagvatten  
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och 
befintligt kommunalt ledningsnät finns i anslutning till området. Möjlighet finns att ansluta 
till ledningsnätet. 
 
4.9.3 Fjärrvärme  
Vattenfall AB Värme Sverige är huvudman för fjärrvärmenätet inom planområdet. 
Möjlighet finns att ansluta till det befintligt fjärrvärmenät. 
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4.9.4 El  
Vattenfall AB Eldistribution är huvudman för det elnät som finns i omgivningen och svarar 
för drift fram till anvisad anslutningspunkt.  
 
4.9.5 Fiber och tele  
Telia Skanova för telenätet och Motala kommun är huvudman för stadsnätet (fiber). 
Respektive huvudman ansvarar för utbyggnad. 
 
4.9.6 Avfall  
För omhändertagande av avfall gäller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Plats 
för insamling och utsortering av avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den 
faktiska mängd avfall som genereras inom området. För hämtningsfordon som ska samla in 
avfallet i anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt utrymme finnas. 
 

4.10 SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 
4.10.1 Barnperspektiv 
Detaljplanen bedöms inte medföra konsekvenser för barn. Inom Östra Bergsätters 
verksamhetsområde möjliggörs inga bostäder eller service som riktar sig till barn. Planen 
förändrar inga förutsättningar för barn utanför planområdet. 
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5 KONSEKVENSER 

5.1 KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG 
5.1.1 Ställningstagande 4 kap 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap. 5 §. Undersökningen 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 miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära att de naturvärden som finns inom 
området går förlorade. Naturvärdesinventeringen visar dock inte på höga naturvärden och 
planen hanterar främst utvidgning av befintlig och pågående verksamhet. Därmed görs 
avvägningen att utveckling kan få ske, trots vissa negativa effekter.  
 
5.1.2 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande redovisas i sin helhet i planhandlingen 
Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
 
I undersökningen bedöms planförslaget beröra vissa naturvärden kopplade till befintliga 
hålträd. Den föreslagna exploateringen bedöms dock som angelägen och som 
komplettering till ett befintligt industriområde. De övergripande kvalitéerna för 
naturmarken är starkt påverkade av omkringliggande verksamheter. Området har stegvis 
etablerats och därmed har grönområdena byggts bort. Det nu aktuella området har ingen 
sammanhängande koppling till andra grönstråk och naturvärdet är, enligt inventeringen, det 
näst lägsta på skalan.  
 

5.2 RIKSINTRESSE 
5.2.1 Totalförsvar 
Planområdet befinner sig inom influensområde för totalförsvaret genom dess lokalisering 
inom influensområde för luftrum samt stoppområde för höga objekt för Malmens 
flygflottiljflygplats samt Karlsborgs övningsflygplats. Höga objekt kan påverka flygsäkerhet 
och tillgänglighet kring flygplatser men även påverka navigationsanläggningar för luftfarten 
i områden långt från flygplatsen. Som högt objekt räknas föremål som är 20 meter eller 
högre. 
 
Detaljplanen möjliggör inte för höga objekt och därmed bedöms planen inte medföra några 
konsekvenser för riksintresseområdet kring Malmens flygflottiljflygplats. 
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5.3 MILJÖKVALITETSNORMER 
5.3.1 Luft 
Planområdets omfattning och genomförande är av så begränsad omfattning, att 
luftutsläppen bedöms som begränsade och kommer därmed inte utgöra en risk för att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids 
 
5.3.2 Vatten 
Dagvattnet som avleds i det kommunala dagvattensystemet från planområdet kommer 
släppas ut i Boren dryg kilometer från planområdet. Genom fördröjning alternativt 
infiltrering av dagvattnet, så långt det är möjligt, innan avledning i det kommunala allmänna 
ledningsnätet, kommer påverkan från föroreningar att kunna minskas och anses därmed 
vara försumbara. 
 

5.4 RISKER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET 
5.4.1 Föroreningar 
Området är del av ett verksamhetsområde, men varken den verksamhet som vill utvidgas 
eller det markområde som tidigare inte varit bebyggt, har tidigare använts på ett sådant sätt 
att markföroreningar misstänks finnas. Planområdet planläggs för mindre känslig 
markanvändning och ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet beträffande risker kopplade till föroreningar. 
 
Dessutom bidrar det öppna dikessystemet i Kohagsområdet till fördröjning samt rening av 
dagvattnet innan avledningen av dagvattnet till Boren. I och med att planområdet är mindre 
och den ökning av trafik i området som detaljplanen leder till är låg, anses inte området öka 
föroreningsutsläppet med dagvattnet till Boren. Åtgärder för rening av dagvatten inom 
kvartersmarken ansvarar fastighetsägare för, vilket stöds av de planbestämmelser som 
reglerar omfattningen av markens genomsläpplighet. 
 
 
5.4.2 Trafikbuller  
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra risk för betydande ökning av 
trafikbuller inom eller omkring planområdet. 
 
5.4.3 Omgivningsbuller 
Planområdet berörs av buller från omgivande verksamheter, och kan även förmodas bidra 
med omgivningsbuller genom etablering av industriverksamhet. Planområdet är lokaliserat 
med avstånd till bostadsområden och andra störningskänsliga miljöer, för att minimera 
risken för omgivningsbuller i närhet av områden som kan vara känsliga för bullerpåverkan. 
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5.4.4 Olyckor 
Detaljplanen reglerar placering av byggnader, för att hantera säkerhetsavstånd till riksväg 34 
transportled för farligt gods. Genom denna reglering konsekvenserna för människors hälsa 
och säkerhet som minimerade. 
 
5.4.5 Översvämning 
Den ytterligare yta som medges bli hårdgjord genom detaljplanen, kommer att behöva 
utformas så att områdets dagvattenssystem fortsatt kan hantera uppkommet dagvatten. 
 
 
5.4.6 Erosion 
Ett genomförande av planen bedöms inte påverkar erosionsrisken i eller kring området. 
 
5.4.7 Ras och skred 
Ett genomförande av planen bedöms inte påverka ras- och skredrisken i eller kring 
området. 
 

5.5 NATUR OCH MILJÖ 
5.5.1 Natur och vegetation  
Ett genomförande av detaljplanen medför att träddungen som rymmer naturvärden 
omvandlas till verksamhetsmark och därmed att dessa naturvärden kommer att gå 
förlorade.  
 
5.5.2 Geoteknik 
De blivande exploatörerna ansvarar för de kompletterande geotekniska undersökningar 
som krävs vid detaljprojektering. Vilka geotekniska undersökningar som ska utföras är 
beroende av typ av byggnader eller anläggningar som ska uppföras. 
 
Utifrån kunskaperna i gällande detaljplan, bedöms källare fortsatt som olämpligt och 
möjlighet till detta ges inte i planen.  
 
5.5.3 Dagvatten 
De blivande exploatörerna ansvarar för att skapa fördröjning av dagvatten inom 
kvartersmarken innan vattnet sedan går vidare i de öppna dagvattensystem som finns i 
området. Förslagsvis för fördröjning eller infiltration kan grönyta, svackdike eller 
mackadamdike användas. 
 

5.6 KULTURMILJÖ 
5.6.1 Fornlämning 
Detaljplanen utgår ifrån kända förhållanden vad gäller den eventuella fornlämningen. 
Bedömningen är att om det funnits fossil åkermark/röjningsrösen inom området så har 
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dessa värden gått förlorade vid tidigare etablering av verksamhet inom grannfastigheterna. 
Därmed bedöms inte detaljplaneförslaget påverka någon befintlig fornlämning.  
 

5.7 FYSISK MILJÖ 
5.7.1 Gestaltning 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en förändring av gestaltningen inom 
planområdet eftersom delar av området inte tidigare använts för verksamhetsområde. I 
relation till omgivande bebyggelse regleras detaljplanen för att samspela med övriga 
verksamhetsområdet på Östra Bergsätter. Detaljplanen bedöms därför inte ge 
konsekvenser på gestaltningen och uppfattningen av området.  
 
5.7.2 Stads- och landskapsbild 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms endast förändra stadsbilden marginellt, genom 
det komplement som den nya byggrätten utgör.   
 

5.8 TRAFIK 
5.8.1 Motortrafik  
Ett genomförande av detaljplanen kan medföra viss ökning av transporter. Detta bedöms 
rymmas inom befintlig trafikstruktur.  
 
5.8.2 Gång- och cykeltrafik  
Ett genomförande av detaljplanen förändrar inte förutsättningarna för gång- och cykeltrafik 
i planområdet och dess närhet.  
 
5.8.3 Kollektivtrafik  
Ett genomförande av detaljplanen förändrar inte förutsättningarna för kollektivtrafik i 
planområdets närhet.  
 
5.8.4 Parkering  
Ett genomförande av detaljplanen innebär att varje enskild fastighetsägare ansvarar för 
parkering inom sin fastighet. Ingen parkering avses anläggas inom allmän plats. 
 
5.8.5 Utfarter  
Ett plangenomförande kan eventuenellt förändra antalet utfarter till Granhultsgatan.  
 

5.9 TEKNISK FÖRSÖRJNING 
5.9.1 Vatten och spillvatten 
Motala kommun är huvudman för det allmänna vatten- och avloppsnätet både inom 
detaljplanen och i omgivande områden. Motala kommun ansvarar därmed för utbyggnad, 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägare för ledningsnät för vatten och spillvatten. 
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5.9.2 Dagvatten 
Motala kommun är huvudman för det kommunala dagvattennätet inom planområdet. 
Motala kommun ansvarar därmed för utbyggnad, drift och underhåll fram till anvisad 
anslutningspunkt. Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare för hantering av dagvatten 
och dess anläggning. 
 
5.9.3 Fjärrvärme 
Vattenfall ansvarar för fjärrvärmenätet, möjlighet till anslutning finns inom planområdet. 
 
5.9.4 El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet. Fastighetsägare ansvarar för drift 
fram till anvisad anslutningspunkt. Möjlighet till ytterligare transformatorstation finns 
genom teknisk anläggning i detaljplanen. 
 
5.9.5 Fiber och tele 
Skanova och Telenor äger teleledningar inom planområdet. Ägaren av teleledning svarar 
för drift och underhåll av dessa fram till anvisad anslutningspunkt. 
 
5.9.6 Avfall 
Motala kommun ansvarar för omhändertagandet av hushållsavfall och grovavfall samt 
omhändertagandet av verksamhetsavfall från företag, om avfallet inte utgörs av farligt 
avfall. 
 

5.10 SOCIALA FÖRUTSÄTTNINGAR 
5.10.1 Barnperspektiv 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ha några konsekvenser för barn. 
 
5.10.2 Jämlikhet 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ha några konsekvenser avseende jämlikhet 
mellan olika grupper i samhället.  
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6 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett 
samordnat och ändamålsenligt sätt. Det ska förutom en beskrivning av hur genomförandet 
ska gå till även framgå vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande medför för de 
berörda fastighetsägarna och andra som berörs av planen. 
 

6.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
6.1.1 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Motala kommun äger fastigheten Bråstorp 1:8. Briketten 3 är privatägd och 
fastighetsägaren vill förvärva del av Bråstorp 1:8. Nämnd del av Bråstorp 1:8 är planlagd 
som allmän platsmark, men föreslås därför planläggas som kvartersmark. 
 
Föreslagen planläggning innefattar endast kvartersmark. Inget genomförande av allmän 
platsmark blir aktuellt. Motala kommun är huvudman för omgivande allmän platsmark och 
ansvarar för underhållet av denna. 
 
Fastighetsägaren till Briketten 3 ansvarar för och bekostar genomförandet av detaljplanen 
på kvartersmark inom fastigheten. 
6.1.2 Planavtal 
Planavtal har tecknats mellan fastighetsägaren till Briketten 3 och Motala kommun, med 
syfte att reglera kostnader och ansvar vid planläggning. 
 
6.1.3 Markanvisning 
Markanvisningsavtal har tecknats mellan Motala kommun och fastighetsägaren till 
Briketten 3, som ger fastighetsägaren ensamrätt att förhandla med Kommunen under tiden 
för planläggning av marken. Markanvisningsavtalet följs av en fastighetsöverlåtelse. 
Fastighetsöverlåtelsen sker via köpeavtal eller överenskommelse om fastighetsreglering. 
 
6.1.4 Köpeavtal 
Markanvisningsavtalet följs av en fastighetsöverlåtelse av den kommunalt ägda marken 
inom planområdet. Överlåtelsen kan ske via köpeavtal mellan Motala kommun och 
fastighetsägaren till Briketten 3. 
 
6.1.5 Tidplan 
Genomförande av detaljplanen påbörjas efter laga kraft-vunnen detaljplan. 
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6.2 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 
Kommunen har rätt att lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för en allmän 
plats som kommunen ska vara huvudman för. I aktuell detaljplan planläggs inget som 
allmän platsmark, varför frågan inte är aktuell. 
 

6.3 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
6.3.1 Fastighetsägare 
Briketten 3  Privatägd 
Del av Bråstorp 1:8 Motala kommun 
 
6.3.2 Fastighetsindelningsbestämmelser 
Detaljplanen föreslås inte omfatta fastighetsindelningsbestämmelser. 
 
6.3.3 Förändrad fastighetsindelning 
Genomförandet av detaljplanen förutsätter fastighetsbildningsåtgärder. Den allmänna 
platsmarken som genom planläggningen blir kvartersmark behöver avstyckas till en 
fastighet alternativt fastighetsregleras till Briketten 3.  
 
Motala kommun ansöker om lantmäteriförrättning samt bekostar fastighetsbildningen. 
Eventuell överenskommelse om fastighetsreglering behöver tecknas innan ansökan om 
lantmäteriförrättning. Eventuellt köpeavtal för avstyckning tecknas efter avstyckning har 
skett. 
 
Areal: Cirka 9600kvm 
Användning enligt detaljplanen: Kvartersmark för verksamheter 
Berörda fastigheter vid fastighetsbildning: Bråstorp 1:8 samt eventuellt Briketten 3 
Fastighetsbildningsåtgärder: Avstyckning alternativt fastighetsreglering. 
 
Konsekvens: Fastighetsbildningsåtgärden berör en kommunalägd fastighet. Den 
kommunalägda fastigheten minskar i areal.  
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6.3.4 Rättigheter 
Inga rättigheter finns för berört planområde eller bedöms krävas för genomförande av 
planen.  
 
6.3.5 Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Konsekvenser beskrivs under ovanstående rubrik Förändrad fastighetsindelning utgår från de 
avsikter som finns i aktuellt markanvisningsavtal där mark avses regleras till Briketten 3.  
 
Om genomförandet av detaljplanen istället leder till att en ny fastighet skapas, krävs att en 
sådan fastighet tillförsäkras VA-anslutning och anslutning till lokalgata för att denna nya 
fastighet ska bli lämplig för sitt ändamål.  
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6.4 EKONOMISKA FRÅGOR 
6.4.1 Planekonomisk bedömning 
Fastighetsägaren bekostar detaljplanen inklusive utredningar enligt tecknat planavtal. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar all byggnation inom kvartersmark. Även 
iordningställande av marken bekostas av fastighetsägaren.  
 
Fastighetsägaren bekostar allt ledningsarbete avseende vatten, avlopp och dagvatten inom 
fastigheten från upprättad förbindelsepunkt vid fastighetsgräns, samt betalar 
anslutningsavgift enligt vatten- och avfallsnämndens antagna taxa. Om förändring sker av 
befintlig fastighet i området kan extra anslutningsavgift tas ut enligt gällande taxa. 
Fastighetsägare ansvarar för att meddela förändringar av fastighet till VA-huvudman 
 
Fastighetsägaren bör kontakta respektive huvudmän för el, tele och fiber för kostnader 
med anledning av anslutning till respektive nät. 
 
Ersättning/köpeskilling för marken betalas av fastighetsägaren till Motala kommun vid 
fastighetsöverlåtelsen i enlighet med markanvisningsavtalet.  
 
Motala kommun ansöker om lantmäteriförrättning samt bekostar fastighetsbildningen. 
 
6.4.2 Planavgift 
Ingen planavgift tas ut vid bygglov.  
 

6.5 TEKNISKA FRÅGOR 
6.5.1 Tekniska åtgärder 
Inga särskilda tekniska åtgärder krävs vid ett genomförande av detaljplanen.  
 

6.6 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
Prövning enligt annan lagstiftning bedöms inte aktualiseras.  
 

6.7 UPPLYSNINGAR 
Inga övriga upplysningar är aktuella. 
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7 PLANERINGSUNDERLAG 
I planbeskrivningen ska kommunen redovisa en sammanställning av de planeringsunderlag 
som legat till grund för detaljplanen.  
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
 

- Planbeskrivning 
- Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser 
- Granskningsutlåtande 

 

7.1 KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG 
Till detaljplanen hör följande kommunala planeringsunderlag: 
 

• ÖP 2040, Motala kommun, 2022-07-05 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan, Motala kommun, 2023-01-13 
• Samhällsbyggnadsnämndens beslut om betydande miljöpåverkan, Motala kommun, 

2023-01-25 
• Grundkarta, Motala kommun, 2022-06-15 
• Fastighetsförteckning, Motala kommun, 2023-01-27 

 

7.2 UTREDNINGAR 
Till detaljplanen hör följande utredningar: 

- Naturinventering, Fennicus natur, 2022-11-06 
 

 
 
 
 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Motala kommun 
genom Sanna Pyhäsalmi, planarkitekt och Malin Iwarsson, plankonsult på Structor 
Miljöteknik AB i samråd med Daniella Ström, mark- och exploateringsingenjör samt övriga 
berörda tjänstemän inom kommunen. 
 
 
 

Sanna Pyhäsalmi Malin Iwarsson 
Planarkitekt Plankonsult 
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