
 

 

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för del av Buntmakaren 9 i Motala centrum 
vars syfte är att tillskapa förtätning av fastigheten med främst bostäder. 
Planförslaget möjliggör ca 100 lägenheter om 15 våningar.  

Plansamråd har genomförts under 5 november – 14 december 2018.  

 

Planhandlingarna har skickats ut till sakägare och berörda instanser enligt separat 

sändlista samt funnits uppsatta på Kommunhusets foajé i Kommunhusets foajé, 

på huvudbiblioteket i Folkets Hus samt på kommunens hemsida. 

Samrådsmöte/informationsmöte för allmänheten hölls den 15 november  i KS-

salen, Kommunhuset. Minnesanteckningar från mötet bifogas denna 

samrådsredogörelse. 

 

Samrådsredogörelsen behandlar de synpunkter som inkommit på 

samrådsförslaget enligt nedan förslag.  Efter samrådet har planhandlingarna 

reviderats och utgör granskningshandlingar av detaljplaneförslaget.   
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Under samrådet har följande skrivelser inkommit. 

 

Länsstyrelsen Östergötland  

Länsstyrelsen Östergötland (komplettering) 

Trafikverket 

2018-12-10 

2018-12-14 

2018-12-18 

Synpunkter  

Synpunkter  

Ingen erinran 

Luftfartsverket  2018-11-13 Ingen erinran 

Försvarsmakten  

Statens geologiska institut (SGI) 

2018-11-20 

2018-12-14 

Ingen erinran 

Synpunkter  

Lantmäterimyndigheten, Motala kommun  2018-12-13 Synpunkter  

Plan- och miljöförvaltningen, Miljö och hälsa, Motala kommun 

Plan- och miljöförvaltningen, Bygglovsenheten, Motala kommun 

2018-12-06 

2018-12-14 

Synpunkter  

Synpunkter 

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd   

Tekniska nämnden, Gata och park, Motala kommun  

Räddningstjänsten  

2018-12-18 

2018-12-17 

2018-12-17 

Synpunkter  

Synpunkter  

Synpunkter 

Vattenfall Eldistribution AB 2018-12-07 Synpunkter 

Östgötatrafiken 2018-11-14 Synpunkter  

Sakägare 1 

Sakägare 2 

Sakägare 3 

Sakägare 4 

Privatperson 1 

Privatperson 2  

Privatperson 3   

Privatperson 4    

Privatperson 5     

Privatperson 6 

2018-12-12 

2018-12-13 

2018-12-13 

2018-12-14 

2018-11-07 

2018-11-07 

2018-11-14 

2018-11-16 

2018-11-19 

2018-12-13 

Synpunkter  

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 

Synpunkter 
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Privatperson 7    

Plan- och miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsenheten Motala 

kommun  

 

2018-12-13 

2018-12-14 

Synpunkter 

Synpunkter 

   

 

Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsammans med Plan- och 

byggenhetens kommentarer i kursiv stil. 
 

 

Riksintresse 

Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap MB, 

Göta Kanal (E 9). Enligt värdebeskrivningen syftar riksintresset till att 

säkerställa värden kopplade till Göta kanal som landets främsta kanalmiljö 

(utförd 1820-1832) av stor teknikhistorisk betydelse med dominerande läge i 

omgivande landskap. Som uttryck för riksintresset anges bland annat 

"Kanalmiljön genom Motala kommun med omgivande landskap och 

bebyggelse". Som framgår av Motala kommuns landskapsanalys planlades 

Motala samhälle som en del av kanalmiljön av Baltzar von Platen. Den 

solfjäderform planen har fått sitt ursprung i detta. Planen har sin grund i 

platsens topografi och är en del av upplevelsen vid brukandet av riksintresset 

Göta kanal. Bebyggelsen inom solfjädersplanen bör därför föreslås som en del 

av kanalmiljöns omgivande bebyggelse.  

 

Planens genomförande kommer orsaka en väsentlig påverkan på riksintresset, 

främst genom den högre byggnadens förändring av stads- och landskapsbilden. 

Därför är det mycket viktigt att, så som har gjorts av kommunen, 

förändringarna av stadsmiljön studeras i en landskapsanalys. Länsstyrelsen 

instämmer i utredningens generella slutsatser och särskilt viktigt här är den 

slutna kvarterstrukturen och att omsorg läggs på bebyggelsen yttre gestaltning. 

Länsstyrelsen bedömer dock att landskapsstudien behöver vidareutvecklas med 

visualiseringar från ytterligare några utblickspunkter, t ex från Kanalen, Motala 

hamn och lämpligt vald punkt utmed Drottninggatan. För att slutligen bedöma 
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planens påverkan på riksintresset såväl som områdets generella 

stadsmiljövärden behöver studien också göras med alternativa höjder för den 

höga byggnaden. Länsstyrelsen anser att denna studie bör göras inom ram för 

en MKB. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande stads- 

och landskapsbildsanalys har tagits fram. Analysen beskriver planförslagets 

påverkan utifrån ett flertal utblickspunkter både på nära (stadsbild) och 

längre håll (landskap) samt prövar varierande höjder. Analysens 

rekommendationer har legat till grund för de utformningsbestämmelser som 

säkerställs i reviderad plankarta. Enhetens bedömning är att kulturmiljön 

har utretts på ett godtagbart sätt som har föranlett revideringar i 

planhandlingarna. Se samlad bedömning om MKB nedan.   

 

 

Hälsa och säkerhet – buller  

Planeringen av bostäder bör ske med beaktande av möjligheterna att 

åstadkomma en god ljudmiljö. Ett krav är att de riktvärden som anges i 3 § 

förordningen (2015:216) om trafikbuller vid trafikbuller vid bostadsbyggnader 

kan klaras med beaktande av de undantag från riktvärdena som finns angivna i 

4 §. 

Länsstyrelsen bedömer att en tydligare redovisning bör ske av möjligheterna att 

på ett tillfredställande sätt ordna bullersituationen vid planerade bostäder och 

uteplatser. Det är även angeläget att förtydliga behovet av skyddsåtgärder i 

plankarta. Det bör även framgå tydligt var det är möjligt att i planområdet 

uppfylla kraven i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader genom att 

fördela bostadsrummen mot olika sidor av byggnaderna. Det är viktigt att 

omsorg läggs på att tillskapa kvalitativa friytor med god ljudmiljö på 

innergården. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag har 

föranlett komplettering av bullerutredning. Bostadshuset beräknas ha 

ekvivalenta ljudnivåer över 60 dB(A) mot Skolgatan, dock inte högre än 

65 dB(A). Lägenheter mindre än 35 m2 placeras mot denna sida. Stora 

delar av byggnaden beräknas ha ekvivalent ljudnivå under 60 dB(A). 

Kvalitativa friytor med god ljudmiljö för de boende möjliggörs genom  

bostadsgård ovanpå parkeringshuset som enligt beräkning klarar riktvärdet 

http://www.motala.se/kommun


 

med god marginal. Bulleråtgärder utifrån bullerutredningens 

rekommendationer har säkerställts i plankartan genom planbestämmelser.    

 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar  

Planen bör kompletteras med om det finns andra föroreningskällor utanför 

planområdet och om dessa utgör någon risk på kort eller lång sikt. Enligt 

uppgifter i Länsstyrelsernas databas EBH-stödet finns det ett flertal potentiellt 

förorenade objekt i omgivningarna. En f d kemtvätt i riskklass 2 på fastigheten 

Kyrkoherden 27 samt f d Motala tidning på fastigheten Spiran 2 är de objekt 

som har störst risk att påverka planområdet då klorerade lösningsmedel har 

hanterats vid dessa verksamheter.  

 

Vid de genomförda undersökningarna togs inget grundvattenprov då 

bedömningen var att grundvattnet i området fanns på stort djup.  De 

geotekniska undersökningarna tyder dock på annat, där observerades 

grundvatten på 1,5-2 m under markytan. Kompletterande undersökning av 

grundvatten med fokus på klorerade lösningsmedel bör därför genomföras. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med information gällande föroreningskällor utanför 

planområdet. En kompletterande mätning av grundvattenprover med fokus 

på klorerande lösningsmedel har gjorts som påvisar låga halter mot 

Kungsgatan/Skolgatan där bostadsbebyggelse föreslås. Samtliga parametrar 

ligger under respektive detektionsgräns. Planbeskrivningen har kompletterats 

med information gällande mätningsprover av klorerande lösningsmedel.  

 

Allmänna råd  

 

Naturvård 

Den nuvarande markparkeringen omges av trädrader som utgör 

biotopskyddade alléer. För att planen ska kunna genomföras krävs att 

biotopskyddsdispens kan beviljas. Ansökan om dispens har inlämnats till 

Länsstyrelsen inför samrådet om detaljplanen. Länsstyrelsen anser att frågan 

om borttagande av alléerna måste ytterligare utredas innan slutlig ställning tas. 

Trädens biologiska värden måste studeras liksom de övergripande ekologiska 

konsekvenserna av om träden skulle tas bort. Även möjligheterna till 

bebyggelseutveckling i området utan borttagning av träden behöver belysas. 
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Enligt Länsstyrelsens bedömning bör dessa utredningar ske inom ramen för en 

MKB. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En naturvärdesinventering 

har tagits fram som underlag till biotopskyddsdispensansökan (29.10.2020) 

som behandlas parallellt med detaljplanen. Enligt naturvärdesbedömningen 

där de biologiska naturvärdena har undersökts framgår att ingen av träden 

inom planområdet utgör värdefulla värden. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information från inventeringen och dispensansökan med 

tillhörande krav på kompensationsåtgärder som dispensansökan föranleder. 

Se samlad bedömning om MKB nedan.   

 

 

Miljö- och riskaspekter 

Detaljplanen bör tydliggöra hur dagvattenhanteringen ska ordnas för att 

begränsa föroreningsrisker. Vidare bör behoven av skydd mot markradon 

tydliggöras i planhandlingarna. Länsstyrelsens ser positivt på att kontakt 

redan är etableras med räddningstjänsten för att i ett tidigt stadie säkra 

utrymningsmöjligheterna från fastighetens olika lägenheter.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletteras med information om hur dagvattenhanteringen ska ordnas 

samt planbestämmelse om vegetation för fördröjning av dagvatten har lagt 

till i plankartan. Plankartan har kompletterats med planbestämmelse 

som säkerställer att bostadshuset ska grundläggas med radonsäkert 

utförande. 

 

Behovsbedömning av MKB 

Kommunen bedömer att planen inte kan antas orsaka en betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning. Så som framgår 

ovan anser Länsstyrelsen att en föreslagen avverkning av alléträd såväl som den 

höga byggnadens påverkan på stadsbilden och kulturmiljöns riksintresse utgör 

sådana förändringar som kan antas orsaka en betydande miljöpåverkan. Detta 

motiverar att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Granskningshandling för 

undersökning om betydande miljöpåverkan har omarbetats som helhet efter 

nya förutsättningar och nuvarande kunskapsläge som tillkommit via de 
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kompletterande utredningar som Länsstyrelsen efterfrågat. Kommunens 

checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan är av utökad 

omfattning och innehåll i jämförelse med mall för behovsbedömning som 

utgjorde planhandling vid samrådsskedet.  

 

Enhetens bedömning är att de aspekter som Länsstyrelsen grundade sin 

bedömning om att upprätta en MKB utifrån kulturmiljövård och 

naturvärden, har utretts och hanterats på ett godtagbart sätt genom 

komplettering av utredningar och revidering av planhandlingarna. 

Sammantaget är enhetens bedömning att planens genomförande inte medför 

betydande miljöpåverkan som föranleder en MKB.      

 

 

Övriga tillstånd och dispenser mm som behövs för planens 

genomförande 

Biotopskydd 

En ansökan om dispens från biotopskyddet har inlämnats till Länsstyrelsen. 

Som framgår ovan krävs ytterligare utredningar innan ärendet kan slutföras. 

Det är viktigt att hanteringen av biotopskyddsdispensen samordnas med 

detaljplanearbetet.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En naturvärdesinventering 

har tagits fram som underlag till biotopskyddsdispensansökan 29.10.2020 

som behandlas parallellt med detaljplanen. 

 

 

 

Som framgått i Länsstyrelsens yttrande  i samrådet DP Buntmakaren (402-

13052-2018) ser Länsstyrelsen ett behov av att en MKB tas fram för 

detaljplanen. Som underlag till bedömningen av naturvärdena behöver ni göra 

en enklare naturvärdesinventering av träd som berörs. Underlag i form av en 

naturvärdesinventering är avgörande för om det i 

biotopskyddsdispensprövningen ska kunna gå att göra en avvägning mellan de 

olika intressena.  
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Inventeringsbehovet berör samtliga pelarpopplar som ni söker dispens för. 

Inventeringen bör innefatta inmätning av diameter brösthöjd, klassificering av 

ev. håligheter/struktur och förekomst av ev. naturvårdsintressanta arter. Ni bör 

även mäta diametern på de fem oxlarna. Om merparten av dem är grövre än 20 

cm i brösthöjd omfattas även de av biotopskydd. Då ska även de ingå i 

naturvärdesinventeringen.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En naturvärdesinventering 

har gjorts som underlag till inskickad biotopskyddsdispensansökan 

29.10.2020. Se samlad bedömning om MKB ovan.  

 
 

Ingen erinran. 

 

Ingen erinran. 

 

 
Ingen erinran. 

 

Ingen erinran. 

 

 

Samrådsyttrande angående samrådshandlingar (daterade 2018-10-15) har 

följande noterats. Plankarta med bestämmelser: En skiss som redovisar hur 

kvarteret är tänkt att indelas i fastigheter i höjdled skulle göra tolkningen 

lättare. Gärna från sidan i olika väderstreck. Om möjligt kan skissen vara 

måttsatt. 

 

Kapitel "fastighetsbildning och servitut" 2:a och 3:e styckena sidan 33, bör 

ersättas med texten: "Därefter avstyckas en 3D-fastighet med 

parkeringsändmål (kallad styckningslotten) från Buntmakaren 9. 

Styckningslotten urholkar Buntmakaren 9 och ansluter till den kommunala 

fastigheten Innerstaden 1:331. Buntmakaren 9 tillskapas ett servitut för in- och 
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utfart, över del av styckningslotten. Pelare och dylikt, som behövs inom 

styckningslotten, för Buntmakaren 9, ska i första han inte ingå i 

styckningslotten och i andra hand säkerställas genom servitut till förmån för 

Buntmakaren 9. I samband med avstyckningen ändras ämnamålet för 

Buntmakaren 9 till bostadsändamål". 

 

I kapitel "Markupplåtelser och ledningsrätter" sida 34 omnämns bildande av 

ledningsrätter för fjärrvärme- respektive fiberledning. Det finns på plankartan 

inget "u-område" redovisat och det är svårt att bilda ledningsrätt om reservat 

saknas i planen. Är det inte allmänna ledningar som menas utan för enskild 

fastighets försörjning, krävs kanske ingen ledningsrätt?  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

föranleder inte behov av fastighetsindelning i höjdled eller ledningsrätt för 

fjärrvärme- och fiberledning. Plankartan och genomförandesbeskrivningen 

har reviderats efter aktuellt planförslag.  

 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten tillstyrker att detaljplanen antas i enlighet med 

samrådsförslaget under förutsättning bullerdämpande åtgärder sätts in så att 

riktvärdet för buller klaras. Se motivering under buller. Se även ändring under 

Miljökvalitetsnormer, luftkvalitet.  

 

Miljöbedömning 

Miljö- och hälsoskyddsenheten delar samhällsbyggnadsenhetens bedömning att 

planen inte medför betydande miljöpåverkan och således behöver inte en 

miljöbedömning genomföras enligt Miljöbalkens bestämmelser.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar.  

 

Buller 

I dagsläget har innergården bullernivåer på ca. 50-60 dBA. Riktvärdet på högst 

55 dBA ekvivalent nivå för en "tyst sida" uppnås inte om lägenheterna mot 
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Drottninggatan och Skolgatan i de nedre våningarna blir större än 35 m2. 

Detta kan enligt bullerutredningen åtgärdas om en skärm i form ca 

balkongvägg placeras i hushörnet mot Drottninggatan för att få ner 

ljudnivåerna till 55 dBA ekvivalent nivå under kvällar och nätter. I 

samrådshandlingen står följande planbestämmelse inskriven.  

 

"För bostäder större än 35 kvm ska minst hälften av bostadsrummen vara vänd 

mot en tyst sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal nivå inte 

överskrida mellan kl. 22.00 och klockan 06.00 vid fasaden (PBL  kap 12 § och 

14 § punkt 4-5). 

 

Miljö och hälsoskyddenheten anser att nivån ska klara på både punkt 1 och 2, 

se nedan, enligt kraven i Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader.  

 

Buller från spår och vägar 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 4 § Om den ljudnivå som anges i 3 3 § 

första stycket 1 ändå överskrids bör 1. minst hälften av bostadsrummen i en 

bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 

vid fasaden, och 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida 

där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.22.00 och 6.00 vid 

fasaden. 

 

Detta bör ändras i planbestämmelserna alternativt tas bort och istället hänvisa 

till gällande riktvärden för buller.  

 

Hänvisningen ovan till (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5) ska, om den ska 

användas som lagstöd omfatta punkt 2 och 3 i 12 §. Hänvisningarna till punkt 

4 i 14 § är felaktig och handlar om markförorening, se nedan.  

 

Skydd mot störningar  

4 kap. 12 §, i en detaljplan får kommunen bestämma, 1. skyddsåtgärder för att 

motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion, 2. 

skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och 3. om det 

finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för störningar genom 

luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9  

kap. miljöbalken. 
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Bygglov, rivningslov och marklov 

4 kap. 14 § i en detaljplan får kommunen bestämma lov eller startbesked för en 

åtgärd som innebär en väsentlig ändring av marken användning endast får ges 

under förutsättning att: 1. en viss anläggning för trafik, energi- eller 

vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, 

har kommit till stånd, 2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggs om, 

flyttats eller fått den ändrade användningen som anges i planen, 3 utfarten eller 

en annan utgång får fastigheten har ändrats, 4. markens lämplighet för 

byggande har säkerställt genom att en markförorening har avhjälps eller en 

skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten, 5. åtgärder som 

förekommer olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. 

Miljökvalitetsnormer, kap 5 Miljöbalken (Luftkvalitet). 

 

På sida 29 i samrådhandlingen står: Enligt Naturvårdsverkets bedömning 

kommer mätning PM10 även i gaturum under kalenderår 2016. Det bör stå: 

enligt naturvårdsverkets bedömning ska mätning av PM10 i gaturum ske under 

kalenderår 2019, vilket kommun har planerat för. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Kompletterande 

bullerutredning har tagits fram efter reviderat planförslag. De fem nedersta 

våningsplanen har en bullernivå som överskrider 60 dBA, dock inte högre 

än 65 dBA. För att klara riktvärdet får endast mindre lägenheter max 35 

kvm finnas på dessa våningsplan närmast Skolgatan. Ovanför våningsplan 

5 uppnår bullernivåerna  mellan 55-60 dBA och därmed möjliggör för 

lägenheter över 35 kvm förutsatt att en tyst sida anordnas.  

Bullerutredningen påvisar att nivån klarar både punkt 1 och 2 enligt 

kraven i Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

Plankartan säkerställer bulleråtgärder enligt gällande riktvärden genom 

bestämmelser om placering av mindre lägenheter samt krav på bullerskydd. 

Kvalitativa friytor med god ljudmiljö har säkerställts i plankartan genom att 

krav på att uteplats för boendeändamål ska anordnad på p-husets tak där 

riktvärdena beräknas uppnås med god marginal.  

 

Felaktig hänvisning till punkt 4 i 14 § har tagits bort.  
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Planbesksrivningen har kompletterats med information gällande 

kommunens mätning av luftkvalitet, PM10 som understiger 

miljökvalitetsnormen för luftkvalitet.  

 

 

 
 

Planbestämmelser 

F1, Bjälklaget som avgränsar entrévåningen från första våningen ska anordnas 

minst 3,6 meter över gatunivå. Vad avses? Bjälklagets övre eller undre kant? 

Parkering P, som underlagras av markanvändningen bostäder (B1). 

Parkeringsgarage för markanvändningen bostäder (B1)? (Underlagras finns inte 

i SAOL.) Torde räcka med P1 parkeringsgarage för bostäder får anläggas under 

mark.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus i planområdets norra del. Planbestämmelse F1 angående 

bjälklag har tagits bort. Parkeringsändamål regleras B1 i plankartan vilket 

avser parkering för bostads-, handels- och kontorsändamål.  

 

Byggnadskultur och gestaltning 

Landskapsanalys har gjorts inför planarbetet. Det tycks inte tagit någon hänsyn 

till utredningen. Kungsgatan anges vara en affärsgata. Användningen centrum 

anges. Inom centrum där handel förekommer har byggnaderna traditionellt 

markerad bottenvåning med tydlig markerad användning. Bottenvåningens 

utformning bör regleras i Detaljplanen (DP) och det bör även framgå i 

planbestämmelser att centrumändamål ska finnas i nedersta plan för att knyta 

an till befintlig bebyggelse i centrum. Bostäder bör inte medges i 

bottenvåningen vilket man inte tagit hänsyn till. 

 

Ingen reglering av fasad utformningen beträffande färgsättning, fasadmaterial 

etc. Detta bör man ta ställning till i planprocessen. Landskapsanalysen 

förespråkar ljus kulör. 

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande stads- 

och landskapsbildsanalys har tagits fram. Plankartan har reviderats med 
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utformningsbestämmelser som reglerar bottenvåningens utformning och 

användning samt kulörsättning på fasad. Utformningsbestämmelserna  tar 

avstamp i analysens rekommendationer.  

 

 

Placering i solfjäderformen 

Solfjäderformen ingår i riksintresset för kultmiljövården -Göta Kanal. Förslag 

till DP medger annan placering av byggnadskropparna än den önskade - i linje 

med solfjädersformen. Det bör regleras i DP. Tvingande regel om fasad i linje 

med linje med solfjädersplanens radiella linje. Förslag: byggnaden skall placeras 

i förgårdslinje mot Skolgatan.  

 

DP ligger i konflikt med ÖP avseende parkering. Fastigheten är viktigt som 

parkering för Motala stad. Befintliga (ca 60) allmänna parkeringar ska 

bibehållas så långt det är möjligt. Exploatören redovisar ett förslag där 34 

platser skapas, underskott på ca 26 platser. 

 

Under rubriken Bebyggelseområden Bostäder s. 15 i samrådshandlingen anges 

att bostadsområdet redovisar 95 st lägenheter i två byggnader. Fördelningen är 

preliminärt 32 st 1 rok, 25 st 2 rok, 40 st 3 rok och 8 st 4 rok. Jag får detta till 

totalt 105 lägenheter, 10 mer än som anges inledningsvis. Vidare under 

rubriken Parkering, varumottagning, utfarter redogörs för gällande ÖP och 

dess behovstal för parkeringsplatser, Det står återigen redovisat 95 lägenheter. 

Om behovstalet beräknas på 105 lägenheter (55 lgh mindre eller lika med 2 rok 

(57x0,8=45,6) och 48 lägenheter större än 2 rok (48x1=48)) uppnår 

parkeringsbehovet för de tilltänkte bostäderna till 93,6 platser plus eventuella 

besöksparkeringar. Projektet redovisar att 54 parkeringsplatser kan inrymmas i 

källarvåningen, det ger då ett underskott på 40 platser. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag har 

anpassat kvartersmarken till stadsplanens radiella linje. För att säkerställa 

att fasad går i linje med solfjädersplanens radiella linje har bestämmelse 

inkluderats i plankartan. Planbeskrivningen har förtydligat antal bostäder 

som inryms i planförslaget med preliminär storleksfördelning. 

 

Reviderat planförslag möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i 

planområdets norra del för boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt 

möjliggörs ca 140 parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  

http://www.motala.se/kommun


 

parkeringsriktlinjer ska 65 boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. 

Uthyrning till fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

 

 

Avfall efterfrågar att det framgår i genomförandet att kostnaden för att anlägga 

parkeringsfickan längs Skolgatan som behövs för sopbilarna bekostas av plan, 

inom ramen för detaljplanen. Enhet Nät saknar text kring säkerställande av 

miljökvalitetsnormer för vatten samt den vattenförekomst som berörs när det 

gäller dagvatten. Enligt plankartan kan komplementbyggnad uppföras där det 

är i text är beskrivet att grönytan kan anläggas för att ordna innergård: "En 

gemensam uteplats anordnas på innergården i marknivå, cirka 250 kv. 

Uteplatsen ska planteras och ställas i ordning med sittplatser och lekplats. "För 

grönytan at det bra om dagvatten leds till området, men den är också viktigt för 

att få till en fördröjning av dagvatten från området innan avledning till det 

kommunala dagvattenledningsnätet och för en mindre rening av 

föroreningarna som följer med dagvattnet.  

 

Avvattningen av dagvattnet från området ska enligt verksamheten inte öka, 

vilket inte tydligt framgår om det gör eller inte i planbeskrivningen då det inte 

finns någon dagvattenutredning som beskriver framtida förhållanden på 

fastigheten. Nätenheten anser med utformningen av plankartan gör att hela 

området kan hårdgöras utan att en grönyta anläggs då komplementbyggnad 

tillåts, vilket då ökar avrinningen från området. Till avrinningen från området 

tillkommer även avvattningen av dränvatten som ökar mängden dagvatten från 

området, med tanke på att det enligt geoundersökningen ligger en 

grundvattennivå på 1,5-2 m. Därför anser verksamheten att man bör säkerställa 

någon form av grönyta/fördröjning i plankartan samt beskriva 

dagvattenlösningarna mer tydligt med text och bild i planbeskrivningen.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med information gällande kostnad för anläggning av 
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parkeringsficka för sopbilar längs Skolgatan. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information om miljökvalitetsnormer för vatten samt 

dagvatten. Större delen av fastigheten är idag hårdgjord och med 

nybyggnation blir ingen förändring i nollalternativet, därav uteblivande av 

dagvattenutredning. Reviderat planförslag säkerställer viss yta för fördröjning 

av dagvatten via bestämmelse ”b1- endast vegetationsbeklätt yttertak” i 

plankartan.  

 

 

Tekniska förvaltningen anser att planen bör avvakta den parkeringsutredning 

för Motala centrum som pågår och den parkeringsplan som ska tas fram. 

Tekniska förvaltningen menar att föreslagen plan strider mot politiska antagna 

dokument. Buntmakaren är utpekad i Motala centrum 2025 - vår gemensamma 

vision som en strategiskt viktig plats för ett P-hus. Detaljplanen är inte heller 

helt förenlig med översiktsplanens intentioner eftersom översiktsplanen 

framhåller att berört markområdet är avsett som ett viktigt område i 

kommunens parkeringsstrategi för Motala centrum. 

 

Det är redan idag en stor andel söktrafik på Buntmakaren, vilket fungerar 

eftersom trafiken rör sig mellan en separat in- och utfart, dock är dagens 

situation inte optimal. Tekniska förvaltningen bedömer att föreslagen plan 

medför en försämring av trafiksäkerheten i centrum genom ökas mängd 

söktrafik till Skolgatan, Bispmotalagatan, torget och Urban Hjärnes väg. 

Buntmakaren är idag vår mest besökta besöksparkering i centrum. Området 

ligger i direkt anslutning till centrumringen vilket minskar söktrafik in i 

centrum. Tekniska förvaltningen anser att det skulle motverka kommunens 

arbete mot visionen om ett bilfritt centrum med mindre mängd bilar innanför 

centrumringen.  

 

Nuvarande detaljplan vann laga kraft 2002 och medger ett parkeringshus, som 

ej har genomförts, för 190 bilar. Dagens markparkering rymmer 62 

parkeringsplatser och föreslagen detaljplan föreslår att minska till maximalt 31 

parkeringsplatser och tekniska förvaltningen anser att det endast än möjligt om 

utfart mot Kungsgatan anläggs. Om den föreslagna allmänna parkeringsytan 

inte anläggs med separat in-och utfart innebär det att en vändplats behöver 

anläggas inom parkeringsområdet. Bilutfart över gångbana och cykelbana vid 
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Kungsgatan är inte lämpligt, inte förenligt med kommunens vision för centrum 

och inte heller möjligt om man ser till gällande detaljplan utanför planområdet. 

Kungsgatan, från Stora torget till Gamla stan, är en viktig länk för oskyddade 

trafikanter. Kungsgatan byggdes om 2003 med främsta syftet att främja 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Detaljplanen nämner frågan om 

gång och cykel väldigt översiktligt vilket är en brist med tanke på Kungsgatans 

betydelse i detta område. Tekniska förvaltningen önskar en tydligare 

beskrivning över planens påverkan på cykelnätet.  

 

I gällande plan från 2002 tillkom ett utfartsförbud mot Kungsgatan på grund 

av trafiksäkerhetsskäl. Detta är borttaget i föreslagen plan. Eftersom 

planbestämmelsen om utfartsförbudet vara eller icke vara ligger i plangräns 

uppstår en förvirring omkring vad som gäller då olika bud framgår beroende på 

vilken plan man tittar. 

 

Föreslagen plan förutsätter att åtgärderna utförs utanför planområdet, 

högersvängfält för parkeringsgarage och parkeringsficka för renhållningsfordon 

är exempel på detta. Utförande och finansiering tas inte upp i 

planbeskrivningen. 

 

Toaletten som finns på Buntmakaren ska enligt föreslagen plan tas bort, 

Tekniska förvaltningen efterfrågar en undersökning om behov av toalett finns i 

området eller om det kan vara aktuellt att ersätta den på annan plats, till 

exempel Drottningplan.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i planområdets norra del för 

boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt möjliggörs ca 140 

parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  parkeringsriktlinjer ska 65 

boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. Uthyrning till 

fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning.  

 

Reviderat planförslag möjliggör in- och utfart via Drottninggatan. Bilutfart 

över gc-väg Kungsgatan medges ej. Placeringen av p-huset gör 

parkeringsmöjligheterna synliga och lättillgängliga, både från Storgatan och 
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Drottninggatan, och påverkar därmed inte säkerheten för oskyddade 

trafikanter, påverkan på cykelnätet eller frågan om utfartsförbud. 

Planbeskrivningen har förtydligat in- och utfart via Drottninggatan och 

beskrivning om planförslagets samspel med befintliga gc-vägar  

 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med information om 

trafikrelaterade åtgärder såsom skyltning högersvängfält och parkeringsficka 

på Skolgatan. Enheten noterar önskemål om undersökning om eventuell 

ersättning av den offentliga toaletten på annan plats men inryms inte inom 

planarbetet.  

 

 

Risk 

Under förprojektering av denna detaljplan har räddningstjänsten påpekat att 

hållfastheten på innergård bör beaktas. Detta eftersom det är ett underjordiskt 

garage. Kan inte hållfastheten säkerställas så kan inte räddningstjänsten 

använda sina fordon på innergården. Det står dock i planbeskrivningen att 

trapphus utgör enda utrymningsväg då de byggs som Tr-2 trapphus, dock är 

det inte helt klart att dessa trapphus ska användas för att hållfastheten inte 

säkerställs. Eftersom inte innergården behövs för att ställa upp höjdfordon så 

är det inget är det inget krav från räddningstjänsten, dock så kan det finns 

andra tunga fordon så som sopbilar eller andra oförutsedda fordon eller extra 

last som tillkommer på innergården (ovanför underjordiska garaget). 

Räddningstjänstens synpunkter är att det skulle vara lämpligt med någon form 

av upplysning av detta i plankarta, så att framtida handläggning vid bygglov 

underrättas. 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet bedöms som god med angreppsvägar från både Skolgatan och 

Kungsgatan. Dock med ovan argument blir det begränsad åtkomst till byggnad 

från innergård på grund av begränsad uppställning av fordon där.  

 

Vattenförsörjning 

Vatten finns tillgängligt inom planområdet. Ingen erinran på förslaget. 

 

Övrigt 
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För kännedom så kommer 15 våningar innebära vissa speciella utformningar 

på brandskyddet, exempelvis räddningshiss och stigarledningar. Detta är inget 

som bör påverka detaljplan, utan endast för kännedom. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Underjordiskt garage är 

inaktuellt i reviderat planförslag då p-hus istället möjliggörs via nyttjande av 

parkeringar på markplan och påbyggnad om 4 våningar. Planbeskrivningen 

har kompletterats med information om tillgänglighet för räddningsfordon via 

Kungsgatan, Skolgatan och Drottninggatan. Enheten noterar information 

gällande utformning på brandskyddet, dessa frågor hanteras i bygglovsskedet.   

 

 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del samrådshandlingarna av 

detaljplan för del av Buntmakaren 9 och lämnar följande yttrande. Vattenfall 

har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Enligt Nät 2012 K § 

7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas 

som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. Eventuellt 

flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas 

av exploatören offert beställs hos Kundtjänst på telefonnummer 020-82 00 00. 

Arbetet bör beställas minst sex månader innan arbetets start. Vid eventuella 

schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställas via Post och 

telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta 

Vattenfalls kundtjänst på telefon 020-82 00 00, kostnaden för utryckning 

debiteras då beställaren. Nät anslutning ska ansökas i god tid. Länk till 

hemsidan http://www.vattenfalleldistributuin.se/ samt kundtjänst på 

telefonnummer 020-82 00 00. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Befintliga elledningar 

kommer att behöva flyttas i och med föreslagen exploatering. Detta framgår i 

genomförandebeskrivningen. Enheten noterar övrig information.  

 

 

Motala kommun har översänt förslag till detaljplan för del av Buntmakaren 9, 

Centrum, Motala kommun. Kommunen önskar yttrande senaste 2018-12-14. 
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny markanvändning för bostäder, 

vård, äldreboende och parkering. Östgötatrafiken har tagit del av rubricerad 

remiss och har följande synpunkter: 

 

Planområdet angränsar till Skolgatan/Drottninggatan som utgör stråk för 

stadstrafiken i Motala. Östgötatrafiken har inte något att erinra mot 

kommunens planer att låta bebygga fastigheten Buntmakaren 9 Centrum, 

Motala kommun enligt beskriven detaljplan. Dock gör Östgötatrafiken 

bedömningen att planen medför risk för att avsträngningar av gatunätet som 

angränsar till planområdet kan bli aktuella under byggperioden och därigenom 

påverka kollektivtrafikens trafikeringsförutsättningar. Östgötatrafiken påtalar 

därför vikten av att goda förutsättningar skapas för kollektivtrafik trafikering 

som del i planhanteringen för att inte riskera att ställa Motalas centrala delar 

utan kollektivtrafik under genomförandet. I händelse av att kollektivtrafiken 

behöver göra större trafikomläggningar med anledning av genomförandet av 

rubriceras detaljplan, kan det medför att trafikutbudet kan komma att minskas, 

alternativt att eventuella merkostnader bärs av kommunen eller av kommunen 

utsedd byggherre. Som framgår av yttrandet ligger planområdet i ett mycket 

viktigt stråk för kollektivtrafikförsörjningen i Motala därför tidig dialog 

behöver upptas med Östgötatrafiken före byggstart för säkerställande av hur 

kollektivtrafiken kan trafikeras under byggtiden. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten delar 

Östgötatrafikens bedömning om att kollektivtrafiken kan påverkas under 

projektets genomförande. Enheten noterar önskemål om att inleda en tidig 

dialog innan byggstart.  

 

Introduktion 

Sakägaren lyfter att i gällande översiktsplan anges att det fortsatta 

bostadsbyggandet i Motala stad ska ske genom förtätning inom eller i nära 

anslutning till den befintliga stadsstrukturen. För kvarteret Buntmakaren anges 

ett P-däck med plats för 190 bilar får byggas. Motala kommun har i sitt mark- 

och bostadsförsörjningsprogram antagit nybyggnadsmålet 1200 nya lägenheter 

fram till 2030. Sakägaren anser att detaljplanen är i linje med kommunens 

målsättning att bygga fler bostäder. Sakägaren lyfter att området idag berörs av 

"Detaljplan för del av kv. Buntmakaren, Kungsgatan mm, Motala kommun, 
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DP 538", som vann laga kraft 2002-02-19. Genomförandetiden slutade 2007-

02-19. I gällande detaljplan redovisas vidare att marken får användas till 

parkering med möjlighet att uppföra ett parkeringshus till 10,5 meters 

byggnadshöjd. "För att få god ekonomi i projektet och få till stånd rimliga 

priser på bostadsrätterna och rimliga månadsavgifter krävs en relativt hög 

exploateringsgrad för att projektet ska kunna genomföras" 

 

Sakägaren nämner att byggnadshöjden föreslås bli högre i norr och lägre mot 

söder och att detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse till en nockhöjd av 

45 meter, motsvarande 15 våningar, får uppföras mot Skolgatan. 

Bottenvåningen får en våningshöjd på 3,60 meter för att kunna inrymma 

lokaler medan övriga vångsplan får en preliminär våningshöjd på 2,8 meter. 

Detaljplanen medger att endast en flack taklutning kan inrymmas inom 

reglerad byggnadsvolym. Bostadsbebyggelsen i södra delen av planförslaget ska 

vara lägre för att samverka bra med angränsande befintlig bebyggelse. 

Föreslagen detaljplan medger byggrätt mot Kungsgatan att uppföra ett 

bostadshus med nockhöjd 17 meter, vilket medger att 5 våningar kan 

inrymmas samt en takkonstruktion med en flack taklutning.  

 

Sakägaren anser att föreslagen detaljplan inte är helt förenlig med 

översiktsplanens intentioner eftersom översiktsplanen framhåller att berört 

markområdet är avsett som ett viktigt område i kommunens parkeringsstrategi 

i Motala centrum. I föreliggande detaljplan reserveras halva ytan till bostäder 

vilket innebär att ett parkeringshus då inte går att bebygga.  

 

Sakägaren lyfter också att om den föreslagna detaljplanen genomförs kommer 

den nya bebyggelsen att synas från delar av kanalområdet och andra sidan 

Motalaviken. Den planerade höga byggnaden kommer att påverka stadens 

siluett eftersom den blir den högsta bygganden i centrum.  

 

Följande beskrivning ges av det berörda området: 

Sakägaren lyfter fram formulering om berört planområde. 

"Motala centrum har en radiell, solfjäderformad stadsplan Skolgatan som 

avgränsar planområdet i väster utgör en tydlig gräns mellan den mer storskaliga 

bostadsbebyggelsen i väster och den mer stadsmässiga lägre bebyggelsen, öster 

om gatan. I väster ligger ett större bostadsområde "Gamla Stan" med likartad 

bebyggelse i fem kvarter. Våningshöjden är sex respektive åtta våningar. 

Bostadsområdet är storskalig, likformigt och dominant i stadsbilden. Söder om 
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planområdet längs Kungsgatan är byggnaderna lite lägre vanligtvis tre till fyra 

våningar. Ner mot Motalaviken i söder sker en gradvis avtrappning av 

hushöjden. Norr om planområdet, norr om Drottninggatan, är skolan och 

höjden på husen väsentligt lägre. Drottninggatan utgör en tydlig gräns mellan 

den mer storskaliga bebyggelsen i centrumområden och den mer småskaliga 

norr om Drottninggatan." 

 

Övrigt 

Sakägaren lyfter att det troligtvis kommer att bildas en bostadsrättsförening 

och att lägenheterna är säljas på ritning innan projektet kan genomföras. 

Sakägaren anser att bostadsprojektet måste säljas in och att slutkunden, 

bostadsköparen, avgör om projektet bedöms vara tillräckligt attraktivt som 

investeringsobjekt. Om projektet istället genomförs med hyresrätter krävs att 

projektet kan genomföras med rimliga kostnader så att månadsavgiften i form 

av hyror kan sättas på en acceptabel nivå. Sakägaren lyfter att även i detta fall 

krävs att bostäderna blir attraktiva eftersom månadskostnaden blir högre än det 

befintliga beståndet. 

 

Sakägaren betonar att i det presenterade underlaget läggs fokus på miljö- och 

marktekniska underlag, trafikbuller och trafikföring men denna menar att 

synpunkter på stadsbilden och skala benämns endast perifert. Sakägaren tycker 

att ansvariga visat historiskt okänslighet vid tidigare omdaning av centrum t.ex. 

torget, hanteringen av "Gamla stan" och utformning av fastigheten vid Coop-

etableringen. 

 

Byggnadens storlek i relation till omgivningen. 

Sakägaren lyfter att i väster om planområdet finns "Gamla stan", 5 kvarter med 

likartad bebyggelse med 6-8 våningar och att detta område beskrivs som 

"storskaligt, likformigt och dominant i stadsbilden". Söder om planområdet, 

längs Kungsgatan, anges att byggnaderna "är lite lägre -vanligtvis tre till fyra 

våningar. Ner mot Motalaviken i söder sker en gradvis avtrappning av 

hushöjden." Drottninggatan anges utgöra en gräns mellan en mer storskalig 

centrumbebyggelse och en mer småskalig och om Drottninggatan Norr om det 

berörda om det berörda området" är skalan och höjden på husen väsentligt 

lägre. "I denna stadsmiljö föreslår man att placera en byggnad om 45 meter 

innehållande 17 våningar. Sakägaren anser att planförslaget innebär ett 

väsentligt brott mot stadsbildens profil - Visionärens vinkelben övertrumfas av 

en dubbelt så hög byggnad som de i "Gamla stan". Sakägaren lyfter tidigare 
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förd dialog där denne lyft frågan om att om den föreslagna detaljplanen 

genomförs kommer den nya bebyggelsen att synas från delar av kanalområdet 

och andra sidan Motalaviken. Den planerade höga byggnaden kommer att 

påverka stadens siluett eftersom den blir den högsta bygganden i centrum.  

 

Sakägaren lyfter att exploateringskalkylen är det avgörande och att 

planförslaget argumenterar för den planerade fastighetens storlek. "Det 

förefaller bäst att tillåta lite högre byggnadsvolymer i nordvästra delen mot 

Skolgatan och lite lägre byggnadsvolymer mot Kungsgatan i söder. Den 

ordningen följer det mönster som råder idag med högre volymer i norra delen 

av centrum och lägre mot söder. Planerad bebyggelseutformning kan bidra till 

att markera den radiella stadsplanens avgränsning mot norr på ett tydligt sätt. 

En högre byggnadsvolym är också lämplig att ha i stadsbilden eftersom den 

ligger i norra delen av Baltzar von Platens radiella stadsplan och den kommer 

därför att markera ett distinkt avslut på stadsplanen. Sakägaren lyfter att för att 

få god ekonomi i projektet och få till stånd rimliga priser på bostadsrätterna 

och rimliga månadsavgifter krävs en relativt hög exploateringsgrad för att 

projektet ska kunna genomföras (oavsett bostadsrätt eller hyresrätt).  

 

"Troligtvis kommer en bostadsrättsförening att bildas och lägenheterna att 

säljas på ritning innan projektet kan genomföras. Bostadsprojektet måste säljas 

in och slutkunden, bostadsköparen avgör då om projektet bedöms vara 

tillräckligt attraktivt som investeringsobjekt. Om projektet istället genomförs 

med hyresrätter krävs att projektet kan genomföras med rimliga kostnader så 

att månadskostnaden i form av hyror kan sättas på en acceptabel nivå. Även i 

detta fall krävs att bostäderna blir attraktiva eftersom månadskostnaden blir 

högre än i det befintliga beståndet." 

 

Parkeringsfrågan 

Sakägaren lyfter att det i diskussioner kring centrumhandeln har behovet av p-

platser poängterats och att en planerad etablering av Lalandia sannolik kommer 

att öka behovet av ytterligare p-platser om centrumhandeln skall kunna få en 

behövlig andel av köpkraften. Sakägaren anser att kommunens etablering av 

köpcentra i bl. a. Bråstorp ökar kravet på resande med bil. De potentiella 

hyresgästerna inom Buntmakaren 9 kommer därför öka efterfrågan på p-

platser. Till detta kommer områdets andel av utpendling till närliggande 

kommuner.  
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Sakägaren lyfter att det i gällande översiktsplan gav plats för ett planerat 

parkeringshus med 190 p-platser. På samma område finns i dagsläget ca 60 P-

platser för bilar på befintligt område. För planområdet anges: "Detaljplanen 

medger att en parkeringsplats kan anordnas i markplanet i planområdets östra 

del. Parkeringsplatsen ska ägas av kommunen och den blir då allmänt 

tillgänglig. Parkeringen i markplanet kan rymma maximalt 34 st 

parkeringsplatser." Sakägaren poängterar att detta innebär en förlust på 26 

platser mot dagsläget och 156 platser mot översiktsplanens siffror. 

 

Sakägaren lyfter också att till detta skall läggas parkering för boende: "Totalt 

ger detaljplanen då upphov till ett behovstal för bostadsparkeringar till 38 + 46 

st parkeringsplatser totalt 84 st parkeringsplatser. Bostadsparkeringen ska 

anordnas i garage som placeras i källarvåning, Projektet redovisar att 54 

parkeringsplatser kan inrymmas i källarvåningen. Det ger då ett underskott av 

30 st parkeringsplatser i förhållande till kommunens parkeringsnorm."  

 

Utredarens argumentering kring underskottet på parkeringsplatser är tveksam.  

 
1. Bilberoendet är mindre i centrala lägen eftersom många målpunkter 

ligger inom gång- och cykelavstånd. Mot detta skall ställas att resor 
med bil sannolikt sker till verksamheter utanför centrum. 

2. Offentlig och kommersiell service ligger nära planområdet. 
3. Detaljplanen redovisar också kommunal parkeringsplats som kan 

användas kvälls- och nattid av de som bosätter sig i området. Boende 
och besökare av aktiviteter i centrum kommer att konkurrera om 
parkeringsmöjligheter. 

4. När antalet parkeringsplatser är begränsat kommer bilinnehavet att 
minska. Människor kommer då att promenerar och cykla i större 
utsträckning vilket är bra för miljön och för människors hälsa. För 
detta ges inget belägg i underlaget. Verkligheten talar ett annat språk – 
där parkeringsfrågan inte lösas uppstår störningar i  närområdet och 
trafikhinder.  

5. Kommunen avser att förändra parkeringsnormen med lägre behovstal. 
Detta kommer endast att bli en teoretisk lösning med negativ effekt för 
boende och verksamheter i centrum. 

 

Sakägarens yrkanden 

 
1. Återremiss och omarbetning av föreliggande detaljplan. 
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2. Vid arbetet skall större vikt läggas vid PBL, 2 kapitlet  §3 och §6 §3: 
Planläggning enigt denna lag ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja 1. en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen, grönområden och 
kommunikationsleder, 2. en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. §6: Vid 
planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till, 1. stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, 

3. Större hänsyn skall tas till parkeringsmöjlighet och framkomlighet för 
verksamheter och boende i centrum. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i planområdets norra del för 

boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt möjliggörs ca 140 

parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  parkeringsriktlinjer ska 65 

boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. Uthyrning till 

fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

En kompletterande stads- och landskapsbildsanalys har tagits fram. 

Analysen beskriver planförslagets påverkan utifrån ett flertal 

utblickspunkter både på nära (stadsbild) och på längre håll (landskap) 

samt prövar varierande höjder. Analysens rekommendationer har legat till 

grund för de utformningsbestämmelser som säkerställs i reviderad plankarta. 

Enhetens bedömning är att kulturmiljön har utretts på ett godtagbart sätt 

som föranlett revideringar i planhandlingarna. 

 

Ur boendemiljösynpunkt har kompletterande bullerutredning tagits fram och 

inarbetas i planhandlingarna. Kvalitativa friytor med god ljudmiljö har 

säkerställts i plankartan genom krav på att uteplats för boendeändamål ska 

anordnad på p-husets tak där riktvärdena beräknas uppnås med god 

marginal.  
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Planhandlingarna har kompletterats med en naturvärdesinventering där de 

biologiska naturvärdena har undersökts. Träden inom planområdet utgör 

inga värdefulla värden. Planbeskrivningen har kompletterats med 

information från inventeringen.  

 

 

 

Sakägaren motsätter sig detaljplaneförslagets höjd på byggnad i kvarteret 

utifrån uppkomst av skugga på dennes fastighet.     

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En skuggstudie har tagits 

fram utifrån reviderad placering av bostadshuset utmed Kungsgatan. Ny 

placering innebär minskad skuggpåverkan på befintlig bebyggelse norr om 

Drottninggatan. Skuggpåverkan är som mest påtaglig för parkeringen vid p-

huset samt dess tak. Skuggstudien har inarbetats i planbeskrivningen.  

 

 

 

Sakägaren anser att huset blir för högt och inte harmoniserar med den så 

kallade skyline som finns. Husets höjd från Motalaviken upp till Bondebacka 

har en relativt jämn höjd där radiomasterna blir ett naturligt avslut. Sakägaren 

lyfter att utifrån dennes sida kommer utsikten mot Motalaviken att försvinna. 

Sakägaren lyfter att det i planhandlingarna framgår att "Det finns goda 

förutsättningar att få till stånd attraktiva bostäder med fin utsikt över 

Motalaviken" men att den försämrade utsikten för befintliga byggnader inte tas 

hänsyn till i planförslaget. Sakägaren önskar att bostadshuset sänks till samma 

höjd som Platens hus (gamla stan).  

 

Sakägaren anser att parkeringsproblematiken i centrum inte till fullo är 

hanterad i detaljplanen med hänvisning till att Buntmakarens befintliga 

parkering kommer minska med hälften samt att det inte kommer finnas plaster 

till alla lägenheter. I detaljplanen anges ett underskott på 30 platser men då är 

inte platserna på den befintliga parkeringen medräknad. Sakägaren lyfter att 

många affärer redan idag klagar på utbudet av parkeringsplatser är för litet för 

att främja handel i centrum. Sakägaren anser att detaljplanens förslag för 

parkering inte kommer att främja handel. Sakägaren efterfrågar det 
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nyttjanderättsavtal som ska träffas med annan fastighetsägare och menar att det 

vore bra om det kunde redovisas vem som har överskott på p-platser i och 

med att även ett hus på Drottningplan ska byggas på med ett plan. Sakägaren 

lyfter att det redan idag är ett problem med parkering på alla gator runt 

centrum. Parkeringssituationen har förvirrats sedan Lindens parkering 

stängdes. Dagtid parkerar de som jobbar i centrum, övrig tid av de som bor i 

centrum. Det går inte att mötas på gatorna idag när det är som värst. Det har 

varit problem med sopbilar som inte har kunnat ta sig fram, vintertid är det 

stora problem för snöröjningen då de inte blir av med snön samtidigt så 

minskar bredden på gatorna. När de parkerade bilarna flyttas blir det vallar mitt 

i vägen.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande stads- 

och landskapsbildsanalys har tagits fram. Analysen beskriver planförslagets 

påverkan utifrån ett flertal utblickspunkter både på nära (stadsbild) och 

längre håll (landskap) samt prövar varierande höjder 8 respektive 15 

våningar. Analysens rekommendationer har legat till grund för de 

utformningsbestämmelser som säkerställs i reviderad plankarta. Enhetens 

bedömning är att planförslagets höjd har utretts på ett godtagbart sätt som 

har föranlett revideringar i planhandlingarna. 

 

Reviderat planförslag möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i 

planområdets norra del för boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt 

möjliggörs ca 140 parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  

parkeringsriktlinjer ska 65 boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. 

Uthyrning till fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

  

1. Sakägaren lyfter att avståndet mellan den södra byggnaden och dennes 
fastighet är 7 meter. Detaljplanen tillåter ca 17 m brett hus och 
illustrationer redovisar ett ca 12 meter brett hus. Sakägaren lyfter att i 
dennes analys har de utgått från detaljplanen, ett 17 m brett hus. Det 
innebär att den föreslagna byggrätten kommer att påverka dagsljusets 
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insläpp genom dennes fönster samt utblickar från utrymmena bakom 
fönstren. Sakägaren önskar att byggrätten för det södra huset minskas 
till 12 meter.  
 

2. Avståndet mellan den allmänna parkeringen och sakägarens hus är 2 m. 
Det innebär att trottoaren som idag delvis ligger på Buntmakaren 9 
måste minskas i bredd. Sakägaren lyfter att denne utgår från att 
ombyggnaden av nämnda trottoar bekostas av fastighetsägaren till 
Buntmakaren 9.  

 
3. Den nuvarande allmänna bilparkeringen minskar från 60 platser till 34 

platser. Idag används den allmänna parkeringen av kunder till 
närliggande kommersiella lokaler. Sakägaren nämnden att det påverkar 
även dennes hyresgästers kunder och att det kommer påverka 
möjligheterna för besökare att hitta en närparkering. Sakägaren undrar 
om det finns en beräkning på eller en bedömning av hur det påverkar 
områdets allmänna besöksparkering? 
 

4. Den föreslagna allmänna parkeringen omöjliggör angöring med 
varubilar till Systembolaget. Sakägaren efterfrågar att kommunen ser 
över kräver den gemensamma in- och utfarten så att Systembolaget 12 
m:s lastbilar kan angöra och lämna lastgården/varuintaget på ett säkert 
sätt.  
 

5. Sakägaren lyfter att enligt lanskapsanalysen bör färgen på huset vara 
ljus. Exempelvis gul, créme, vit, beige eller annan ljus färg som ligger i 
tiden. På bilder som visar de föreslagna husen är fasaderna mörka. 
Material och kulör nämns inte i Detaljplanens Planbestämmelser, som 
är den juridiskt styrande dokumentet. En ljus fasad ger en högre 
dagsljusreflektion än mörk fasad. Med tanke på att höghuset delvis 
skuggar sakägarens fastighet önskar denne att kommunen för en 
bestämmelse på plankartan om att fasadfärgen ska vara ljus.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Avståndet mellan 

skivhuset och sakägarens fastighet är ca 3,5 meter. En skuggstudie har 

tagits fram inom ramen för planarbetet. Enligt studien blir skuggbildningen 

som mest påtaglig under eftermiddagen men tillförses med dagsljus andra 

tider på dygnet. Sakägarens fastighet möjliggör användning för kontors- och 

affärshus vilka inte har samma krav på solljus enligt boverkets byggregler 

(BBR) i jämförelse med bostadsändamål. Enhetens bedömning är att 

kraven på dagsljus enligt BBR uppfylls. Iordningställande av trottoar har 
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förtydligats i genomgörandebeskrivningen. Servitut skapas för vändzon 

mellan fastighet Buntmakaren 9 och sakägarens fastighet vilket har 

förtydligats i genomförandebeskrivningen.  

 

En kompletterande stads- och landskapsbildsanalys har tagits fram. 

Plankartan har reviderats med utformningsbestämmelser som reglerar 

bottenvåningens utformning och användning samt kulörsättning på fasad. 

Utformningsbestämmelserna tar avstamp i analysens rekommendationer. 

 

Reviderat planförslag möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i 

planområdets norra del för boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt 

möjliggörs ca 140 parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  

parkeringsriktlinjer ska 65 boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. 

Uthyrning till fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

 

Privatpersonen anser inte att det passar med en hög byggnad mitt inne i stan 

och att det förstör mycket av den ”pittoreska” utseendet av Motala samt att  

det redan har exploaterats alldeles för mycket inne i själva stadskärnan. 

Privatpersonen undrar varför inte gräsytor mellan husen får vara ifred då 

människor behöver grönska för att må bra. Privatpersonen lyfter att det inte är 

alla människor som har möjlighet att ta bilen ut till grönområden utanför 

stadskärnan och menar på att om det ska byggas höga byggnader bör dessa 

placeras utanför stan för att inte störa människor eller stadsmiljön. 

Privatpersonen tycker att det finns områden i utkanten av stan för höga hus 

men som ändå är nära stadskärnan. Privatpersonen tycker att ju större 

ytterområden som tas i anspråk för boendemiljöer desto mer natur att njuta av 

och att det finns begränsningar i ett höghus för blomkrukor där vatten kan 

rinna ner på grannen. Privatpersonen tycker att Motala ska växa men inte på 

höjden mitt inne i stan utan istället utöka arealerna och få till stånd en annan 

typ av boende ”ut på landet” men med närhet till Motala.  
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Privatpersonen lyfter frågan om vart de boende ska parkera sina bilar och    

lyfter också frågan om det inte är så att det inte ska finnas så många bilar inne i 

centrum. Privatpersonen ser positivt på att äldreboende och vård ligger centralt 

men tycker att placering istället borde var i Gamla stan. Privatpersonen tycker 

att det finns många lösningar på hur hus kan byggas för att uppfylla behov och 

trevnad istället för höga hus och mycket cement. Privatpersonen önskar att 

hyreslägenheter byggs för att äldre och yngre ska ha råd att flytta hemifrån. 

Privatpersonen menar att bostadsrätter skapar en ”dom” och ”vi” känsla vilket 

denne inte tycket är bra.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra för bostäder i centrala Motala och föreslagen byggnadshöjd har 

utretts inom ramen för planarbetet. Enhetens bedömning är att Motala 

tätort tål en högre byggnad i centrum utifrån analysens slutsatser i framtagen 

stads- och landskapsbildsanalys. Enheten ser det positivt att  tillförse 

Motala tätort med bostads- och handelsändamål för att skapa en levande 

och attraktiv centrumkärna med närhet till servicefunktioner. Fastigheten 

Buntmakaren 9 används idag som en parkeringsyta och föreslagen 

detaljplan möjliggör flera användningsområden som skapar mervärde till 

stadsutvecklingen. Byggnation är lämplig utifrån dess strategiska läge med 

närhet till centrum, att den idag redan är hårdgjord samt inte innehar några 

höga naturvärden enligt framtagen naturvärdesinventering.  

 

Boendeparkeringar tillgodoses inom fastigheten. För att tillgodose 

parkeringsbehovet för allmänna parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt 

pågår arbete att utreda möjlighet till en samordnad parkeringslösning. 

Reviderat planförslag möjliggör inte vård. Varierande storlekar på 

lägenheter möjliggörs. En detaljplan reglerar inte boendeformen utan görs av 

exploatör.   

 

 

 

Privatpersonen vill anmäla sitt intresse för en bostadslägenhet i Buntmakaren 

och meddelar att denna ser fram emot information om utvecklingen i 

projektet.  
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Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar önskemål 

och hänvisar intresseanmälan till exploatör. På kommunens hemsida finns 

information om pågående detaljplanearbete.   

 

 

 

Privatpersonen tycker att det är positivt att utveckla de centrala delarna av 

Motala med ett högt hus. Privatpersonen lyfter att det vore önskvärt att öppna 

upp den översta våningen med publika ytor såsom café eller restaurang eller 

liknande för att möjliggöra att allmänheten kan ta del av utsikten. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar. 

Detaljplanen möjliggör centrumverksamheter med publika ytor i bottenplan 

men inte på de övre våningarna där bostäder föreslås.  

 

 

 

Privatpersonen lyfter att denne driver flera företag i Motala centrum och vill 

med sitt yttrande lyfta sin oro att fler parkeringar kommer att försvinna för 

handeln i och med planeringen att bygga en fastighet på Buntmakaren. 

Privatpersonen föreslår att göra 2 våningar med allmänna parkeringar och 

sedan bygga uppåt.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i planområdets norra del för 

boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt möjliggörs ca 140 

parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  parkeringsriktlinjer ska 65 

boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. Uthyrning till 

fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 
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Privatpersonen representerar flertalet handlare i Motala centrum och denne 

avråder från att fortsätta planarbetet med nya bostäder. Privatpersonen  

lyfter att det finns planer att göra om Stora Torget och ta bort  

möjlighet tillkorttidsparkering där. För den som med bil ska handla i någon av 

centrumets många butiker så finns det enligt privatpersonen bara två  

bra alternativ utöver den begränsade möjligheten att parkera längs gatorna och 

att dessa är att antingen parkering på Buntmakaren eller på övervåningen av 

Gallerian. Privatpersonen lyfter att Gallerians parkering är privat med 

avvikande öppettider och att Buntmakaren är öppen för alla alltid.   

 

Privatpersonen lyfter att Motala centrum är en attraktiv plats och att byggande 

självklart måste prioriteras där det är lämpligt. Citynära bebyggelse är extra 

åtråvärd tack vare ett levande centrum. Sambandet mellan attraktiva 

bostadsområden och ett levande centrum kan inte förminskas. Denne 

poängterar att man då måste förstå vad som gör centrumet levande och lyfter 

att ett levande centrum förutsätter att folk utan avsevärd svårighet kan ta sig till 

och från det både till fots, på cykel, med kollektivtrafik samt med bil. Att 

utesluta bilarna i ekvationen är måhända möjligt i en storstad så som 

Stockholm. Där finns det tunnelbana som sträcker sig genom hela kommunen. 

Men i en stad som Motala, där kommunens gränser sträcker sig längre än 

kollektivtrafikens miljövänliga armar, så är bilen för en överskådlig framtid en 

nödvändighet.  

 

Privatpersonen anser att om Motala centrum fortsatt ska få unnas god 

tillgänglighet, gott utbud samt bra öppettider så behöver även de som är 

bundna till bil få komma åt centrum. Denne lyfter att butiks-utflykten annars 

kommer att fortsätta till t.ex. Bråstorp med ett döende centrum som följd. 

Privatpersonen anser att med ovan nämnt ser denne inte något annat alternativ 

än att nuvarande planer för Buntmakaren 9 avslutas så länge det inte finns 

gedigna planer på vart bilarna ska ta vägen istället.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i planområdets norra del för 

boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt möjliggörs ca 140 

parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  parkeringsriktlinjer ska 65 

boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. Uthyrning till 
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fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

 

Privatpersonen är handlare i Motala centrum och har invändningar mot 

minskningen av parkeringsplatser som bygget av höghus vid Buntmakaren 

skulle innebära. Denne anser att om vi vill ha ett levande centrum så är 

tillgången på parkeringsplatser en nyckelfråga. Privatpersonen anser att 

utbyggnad av parkeringshuset vid kommunhuset inte är en lösning för butiker 

på andra sidan torget, då de allra flesta kunder vill kunna parkera så nära som 

möjligt, det är helt enkelt för långt bort, det samma gäller parkeringen vid 

hamnen. Privatpersonen anser att det fortsatt behöver finnas en stor allmän 

parkering i den delen av centrum (väster om torget). Privatpersonen lyfter att 

om antalet parkeringsplatser minskas från 60 till 30 vid Buntmakaren så kan 

det få förödande konsekvenser för en redan hårt pressad centrumhandel, med 

fler tomma lokaler och förlorade arbetstillfällen. Denne anser att innan bygget 

vid Buntmakaren får klartecken behöver parkeringsfrågan lösas och föreslår ett 

möte med berörda parter där fokus ligger på parkeringssituationen.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i planområdets norra del för 

boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt möjliggörs ca 140 

parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  parkeringsriktlinjer ska 65 

boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. Uthyrning till 

fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

Privatpersonen är affärsinnehavare i centrum, Kungsgatan, och lyfter att denne 

är oroad över minskat antal parkeringsplatser i detaljplanen för Buntmakaren, 
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utöver det minskade antalet av allmänna parkeringsplatser kommer det även 

saknas platser för bostäderna. Denne undrar hur detta är tänkt att lösas. 

Privatpersonen ser en uppenbar risk att de som bor i de nya lägenheterna 

använder den allmänna parkeringen för sina bilar och att tillgången på p-platser 

för besökare i centrum ytterligare minskar. Denne lyfter att det inte bara är vid 

Buntmakaren som parkeringsplatser förloras/riskerar att förlora utan även de 

centrumnära parkeringsplatserna vid polishuset har redan försvunnit i och med 

byggstarten av byggnad för Coop. Privatpersonen lyfter att denne fått 

information vid ett av centrummötena att parkeringsplatser inte ska prioriteras 

av de som vill lämna in förslag vid omdaning av torget. Denne lyfter att om vi 

ska ha en levande centrumkärna med handel är det mycket viktigt att det är god 

tillgänglighet för kunder. Privatpersonen anser att färre parkeringsplatser nära 

centrum, som dessutom kostar kunden pengar, riskerar att centrum blir ett 

område man inte väljer att besöka för att handla.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Reviderat planförslag 

möjliggör p-hus (4 våningar samt markplan) i planområdets norra del för 

boende-, handels- och kontorsändamål. Totalt möjliggörs ca 140 

parkeringsplatser. Enligt kommunens nya  parkeringsriktlinjer ska 65 

boendeparkeringar möjliggöras inom fastigheten. Uthyrning till 

fastighetsägare och kontorsanställda i centrum möjliggörs för 

överskottsparkeringar. För att tillgodose parkeringsbehovet för allmänna 

parkeringar i centrum på ett enhetligt sätt pågår arbete att utreda möjlighet 

till en samordnad parkeringslösning. 

 

Landskapsarkitekten ger återkoppling på samrådshandlingarna med hänvisning 

till den visuella analysen och lyfter att det i planbeskrivningen framgår att man i 

detaljplanen inte planerar att reglera fasadens utseende även om motivation 

varför inte har getts. Sakägaren anser att avvikelserna från råden i underlaget 

”Lanskapsanalys av centrum samt riktlinjer vid exploatering av Buntmakaren 

9” är stora.  

 

Landskapsarkitekten lyfter att Motala centrumbebyggelse definieras av en tät 

bebyggelse med många bostäder samt en avvikande bottenvåning med kontor, 
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butiker eller liknande centrumverksamheter. Utformningen säkrar ett levande 

centrum (verksamheter i gatuplan) samt ett rikt marknadsunderlag (bostäder i 

vångar) för de som bedriver verksamheten. Genom att inte tydligt avsätta den 

nedersta våningen för verksamheter riskeras döda ytor skapa i centrum. 

Dessutom bryter gestaltningen mot den byggnadssed som rått i centrum i över 

hundra år.  

 

Landskapsarkitekten lyfter att inte heller färgsättningen och avtrappningen mot 

centrum regleras i planen, även här saknas förklaring varför. Vikten av 

färgsättningen framgår inte i planhandlingarna utan likställs med områden som 

inte berör Buntmakarens placering.  

Sakägaren lyfter att det är av viktigt att lyfta att Buntmakaren ligger inom 

riksintresset för Göta kanal (solfjädersformen) samt ett stor antal värdefulla 

kulturella byggnader.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: En kompletterande stads- 

och landskapsbildsanalys har tagits fram. Plankartan har reviderats med 

utformningsbestämmelser som reglerar bottenvåningens utformning, 

användning, kulörsättning på fasad och anpassning till den radiella linjen 

för stadsplanen. Utformningsbestämmelserna tar avstamp i analysens 

rekommendationer. Enhetens bedömning är att kulturmiljön har utretts på 

ett godtagbart sätt som har föranlett revideringar i planhandlingarna. 

 

 

I Länsstyrelsens samrådsyttrande (2018-12-10) framgå att Länsstyrelsen inte 

delar kommunens bedömning att planförslaget inte antas bidra till betydande 

miljöpåverkan med hänvisning till avverkning av alléträd, byggnadens påverkan 

på stadsbilden och riksintresse för kulturmiljö vilka motiverar framtagande av 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Efter samrådet har planförslaget 

reviderats och kompletterande utredningar har gjorts. Nytillkommet 

kunskapsunderlag har inarbetas i planhandlingarna. Enheten bedömning är att  

sakfrågorna som Länsstyrelsens bedömning föranleder behov av MKB har 

påvisas genom komplettering av utredningar och revidering av planhandlingar 

som har avvägts på ett godtagbart sätt. Granskningsversion av undersökning 

om betydande miljöpåverkan har reviderats efter nytt kunskapsunderlag och 

utökat innehåll via uppdaterad mall som bedömningsunderlag.    
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Genomfört samråd föranleder följande kompletteringar i planbeskrivningen: 

 

 Beskrivning av reviderad disposition över planområdet (p-hus i norr och 

bostäder och handel i söder)  

 Redovisning av parkeringstal efter nya parkeringsriktlinjer (bil och cykel) 

samt trafikflöden.  

 Beskrivning gårdsyta för boende  

 Beskrivning av tillkommen stads- och landskapsbildsanalys 

 Beskrivning av tillkommen naturvärdesinventering  

 Beskrivning om närliggande föroreningskällor och tillkommen 

grundvattenmätning med fokus på florerande ämnen.  

 Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvatten 

 Beskrivning  av tillkommen bullerutredning 

 Beskrivning av skuggstudie  

 Förtydligande beskrivning av genomförandefrågor  

 Förtydligande skisser över planförslaget 

 

I övrigt görs redaktionella ändringar av plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar på plankartan: 

 Bostadsändamål med placering mot Kungsgatan  

 Parkeringsändamål med placering i norra delen mot Drottninggatan 

 Bestämmelse om centrumändamål i bottenplan mot Kungsgatan 

 Bestämmelse om gårdsyta och vegetation på p-hus 

 Bestämmelse om mindre lägenheter utmed Skolgatan och bestämmelse 

om bullerskydd 

 Bestämmelse om radonsäkert utförande har lagts till  

 Bestämmelse om parkering har ändrats till B1 

 Generell bestämmelse om att byggnader ska placeras i kvartersgräns mot 

väster och söder.  

 Bestämmelse om kulör och fasadmaterial.  

 Reviderat nockhöjd till totalhöjd för bostadshus samt p-hus  
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 Bestämmelse D-vård borttaget  

 Bestämmelse gata har lagts till 

 Illustration har uppdaterats   

 

 

1. Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2018-12-10 samt kompletterande 

samrådsyttrande 2018-12-14   

 

2. Anteckningar samrådsmöte, 2018-11-16 

 

Följande sakägare/berörda har, helt eller delvis, inte fått sina synpunkter 

tillgodosedda: 

 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäterimyndigheten 

 Bygglovenheten, Motala kommun  

 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd  

 Gata och park, Motala kommun 

 Sakägare 1 

 Sakägare 2  

 Sakägare 3  

 Sakägare 4  

 Privatperson 1 

 Privatperson 2  

 Privatperson 3 

 Privatperson 4 

 Privatperson 5 

 Privatperson 6 

 

 

 1 januari 2018 trädde det nya kapitel 6 miljöbalken ikraft vilket föranlett flera 

förändringar i miljöbedömningsprocessen. Arbetet med den aktuella 

detaljplanen för Buntmakaren 9 påbörjades innan de nya bestämmelserna 

trädde ikraft. Enligt övergångsbestämmelser ska äldre föreskrifter fortfarande 

gälla för planer som har påbörjats före ikraftträdandet.  
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