
 

 

 

       

         

            

           

            

  

 

            

            

 

         

        

         

           

        

           

           

         

           

           

         

          

         

 

         

           

 

          

             

        

 

 

       

            

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus med tillhörande 

bostadskomplement såsom bil- och cykelgarage och miljöhus inom fastigheten Kantarellen 

5. Syftet är även att uppnå god gestaltning i förhållande till Varamons karaktäristiska natur-

och kulturmiljö och säkerställa bevarande av några av de värdefulla träd som finns inom 

fastigheten. Syftet för del av fastigheten Agneshög 3:38 är att bibehålla dess användning 

som park. 

Planområdet omfattar fastigheten Kantarellen 5 samt en liten del av fastigheten Agneshög 

3:38 och ligger beläget i södra Varamon i västra delen av Motala. 

Plan- och byggenheten bedömer att planförslaget inte är helt förenligt med gällande 

översiktsplan. Planförslagets syfte att möjliggöra för flerbostadshus bedöms vara förenligt 

med gällande översiktsplans övergripande målsättning om förtätning inom eller i nära 

anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Planförslaget bedöms vara lämpligt trots att 

bebyggelseförslagets skala inte helt stämmer med de intentionerna som beskrivs för 

bostadsbyggandet i Varamon. Plan- och byggenheten bedömer att med de regleringar som 

finns i plankartan, de anpassningar som har gjorts av bebyggelseförslaget och de 

förutsättningar som beskrivs i stads- och landskapsbildsanalysen, så innehåller planförslaget 

de hänsynstaganden som krävs för att fortfarande kunna uppnå planförslaget syfte om att 

förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör avvägningen att trots att 

planförslaget inte är helt förenligt med översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens 

omfattning och skala i Varamon så möter planförslaget översiktsplanens övergripande 

målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att den nya detaljplanen inte medför betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen har meddelat att de delar Plan- och byggenhetens bedömning. 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd enligt reglerna för utökat förfarande under 

tiden 25 mars – 10 maj 2021. Samrådstiden har varit förlängd med anledning av att 

samrådsmöte inte hölls på grund av rådande situation med smittspridning av 

coronaviruset/covid-19. 

Under samrådstiden har planförslaget, miljöbedömningen samt utredningar funnits 

tillgängligt i kommunhusets foajé, Drottninggatan 2 i Motala samt på kommunens hemsida. 



 

     
 

     

     

       

      

     

     

      

      

     

        

     

      

     

      

      

      

    

    

    

    

    

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Under samrådet har följande skrivelser inkommit. 

1. Länsstyrelsen Östergötland 

2. Lantmäterimyndigheten 

3. Statens geotekniska institut (SGI) 

4. Trafikverket 

5. Östgötatrafiken 

6. Bildningsnämnden 

7. Vatten- och avfallsnämnden 

8. Miljö- och hälsoskyddsenheten 

9. Räddningstjänsten 

10. Vattenfall Eldistribution AB 

11. Skanova AB 

12. Naturskyddsföreningen i Motala 

13. Varamons Vänner 

14. Sakägargrupp 1, 23 personer 

15. Sakägargrupp 2, 11 personer 

16. Sakägargrupp 3, 9 personer 

17. Sakägare 1 

18. Sakägare 2 

19. Sakägare 3 

20. Sakägare 4 

21. Sakägare 5 

22. Privatpersongrupp 1, 3 personer 

23. Privatperson 1 

24. Privatperson 2 

25. Privatperson 3 

26. Privatperson 4 

27. Privatperson 5 

28. Privatperson 6 

29. Privatperson 7 

30. Privatperson 8 

31. Privatperson 9 

32. Privatperson 10 

33. Privatperson 11 

34. Privatperson 12 

35. Privatperson 13 

36. Privatperson 14 

37. Privatperson 15 

38. Privatperson 16 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-04 synpunkter 

2021-05-03 ingen erinran 

2021-11-03 ingen erinran 

2021-05-26 ingen erinran 

2021-04-21 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-07 ingen erinran 

2021-04-22 ingen erinran 

2021-05-20 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-17 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-04-30 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-06 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-03 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-07 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

2021-05-10 synpunkter 

http://www.motala.se/kommun


 

        

    

 

       

       

      

           

          

         

         

           

      

        

       

          

           

          

         

       

 

 

 

           

      

       

       

         

       

         

           

     

               

          

    

 

      

         

       

        

           

        

Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsammans med Plan- och byggenhetens 

kommentarer i kursiv stil. 

Länsstyrelsen Östergötland framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att detaljplanen inte 

överensstämmer med gällande översiktsplan. Dessutom menar länsstyrelsen att 

stödet för exploatering av den aktuella fastigheten i den nya översiktsplanen nu 

i samrådskedet inte är övertygande. Länsstyrelsen anser att genomförandet av 

detaljplanen kommer att medföra avsevärd och negativ påverkan på befintliga 

natur- och kulturvärden. Såsom kommunen gestaltat detaljplanen känns det mer 

som man utgått från ett färdigt fristående exploateringsförslag snarare än att utgå 

från befintliga förutsättningar och tidigare gällande ställningstaganden om 

bebyggelsens utformning och utveckling. Det kan inte sägas vara förenligt med 

gällande planeringslagstiftning eller dess föreskrifter och råd. Boverkets nyligen 

utkomna vägledning om gestaltning i detaljplaneringen talar om hänsyn till 

kultur- och naturvärden och betydelsen av en god helhetsverkan. Den föreslagna 

exploateringen på platsen är enligt länsstyrelsen inte lämplig till sin omfattning. 

Kommunen bör ompröva sitt förslag för en bättre anpassning till rådande 

förhållanden och gällande planeringslagstiftning och vägledning för dess 

tillämpning. 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen anser att Kantarellen 5 ligger inom ett område som präglas av 

småskalig fritidsbebyggelse. Gällande detaljplanen för planområdet tillåter 

enbostadshus. Länsstyrelsen anser karaktäristiskt för Varamon är småskalig 

bebyggelse i ett rikligt trädbevuxet markområde. Tidigare detaljplaner i 

närområdet har haft inriktningen att ny bebyggelse ska anpassas till områdets 

karaktär bland annat genom begränsad skala och omfattning på bebyggelsen. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att fastighetens närhet till 

Folkets Park och Mariebergs skolområde skulle uppfattas som en del av dessa 

områden snarare än den intilliggande småskaliga bebyggelsen. Länsstyrelsen 

anser att det snarare är så att med Kantarellen 5 har man en naturlig gräns mellan 

det småskaliga, intima och den mer offentliga större skalan. Med den föreslagna 

exploateringen åsidosätts den gränsen. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 
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bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Artskydd och naturmiljö 

Länsstyrelsen uppmärksammar att det inte finns någon naturvärdesinventering 

bifogad till planhandlingarna. De anser att planen behöver kompletteras med en 

inventering av arter framförallt knutna till gamla tallar och ekar för att utreda om 

det finns några fridlysta arter i de träd som ska tas ner bör. 

Länsstyrelsen uppmärksammar att planförslaget innebär att en tall med 

stamdiameter på 76 cm och tre skogsekar varav en med stamdiameter på 99 cm 

samt två stycken med 48 cm i stamdiameter behöver tas ned. Länsstyrelsen anser 

att den grova eken (99 cm) och eventuellt fler omfattas av bestämmelserna om 

särskilt skyddsvärda träd. Och att nedtagning av ett särskilt skyddsvärt träd 

innebär en väsentlig förändring av naturmiljön. När det finns ett behov att få ta 

ner eller göra större ingrepp på ett skyddsvärt träd ska en avvägning mellan 
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trädets naturvärden och den skada som åtgärden innebär göras. Länsstyrelsen 

efterlyser därför en naturvärdesinventering samt alternativ till den föreslagna 

bebyggelsen som medför att de mest värdefulla träden kan sparas och skyddas 

för framtiden. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar även 

Länsstyrelsens bedömning om att en naturvärdesinventering med avseende på särskilt 

skyddsvärda träd och artskydd behövs. Därför har naturvärdesinventering tagits fram inför 

granskningsskedet. Naturvärdesinventeringen (NVI) innehåller en inventering och 

identifiering av naturvärdesträd och eventuella särskild skyddsvärda träd och en bedömning av 

områdets betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som finns inom och i närheten av 

planområdet. Naturvärdesinventeringen innehåller även en bedömning gällande vilka 

ekologiska konsekvenser fällning av träden medför. Naturvärdesinventeringen identifierad åtta 

stycken naturvärdesträd inom fastigheten varav två stycken är särskilt skyddsvärda träd. 

Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 och 8 ur NVI), fem grova tallar 

(nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd av tall (nummer 7 ur NVI). Av 

de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det två stycke som utgörs av 

naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är en skogsek (nr 1 ur NVI). 

Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock utgör de enligt 

naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen redogör för att 

fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som framtiden ska 

bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två naturvärdesträd kommer 

att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen orsakar en förlust av livsmiljön 

för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst i förlusten av den grova tallen 

som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö anses har en liten betydelse. 

För den grova eken är det också främst förlusten av eken som individ som ligger till grund för 

bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de två ek-efterträdarna till en 

ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt ädellövssamband till mycket svagt 

samband. Den grova eken har även en stamomkrets som nästan uppnår klassningen för 

jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav framgår i 

naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras som ett 

särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. Vidtagning av 

åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-

och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. 
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Invasiva främmande arter 

Länsstyrelsen anser att det är oklart om det finns invasiva främmande arter på 

marken som kräver extra åtgärder vid exploatering. Länsstyrelsen anser att 

kommunen inför granskningen bör redogöra för om det finns invasiva 

främmande arter på marken och även vilka eventuella metoder och åtgärder som 

avses vidtas för att bekämpa och undvika spridning av arterna i samband med 

arbetet. Invasiva främmade växtarter såsom jättebalsamin och jätteloka finns 

med på EU:s lista över arter som inte får inte växa eller tillåtas sprida sig i 

naturen. En fastighetsägare som innehar mark där invasiva arter har påträffats, 

är ansvarig för att vidta åtgärder för att bekämpa arten. Enligt artikel 7 1. I rådets 

förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion 

och spridning av invasiva främmande arter (IAS) får invasiva främmande arter 

av unionsbetydelse inte avsiktligt föras in på unionens territorium, hållas, födas 

upp, transporteras (utom för transport av arter till anläggningar i samband med 

utrotning), släppas ut på marknaden, användas eller utbytas, tillåtas reproducera 

sig, växa eller odlas eller släppas ut i miljön. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar Länsstyrelsens 

bedömning om att en inventering av invasiva arter på planområdet. Därför har kommunen 

utfört en inventering, vars resultat redovisas i en karta i planbeskrivningen tillsammans med 

en rådgivande informationstext om möjlig hantering av de invasiva arterna. 

Länsstyrelsen anser att dagvattenutredningen är i tillräcklig omfattning och att 

MKN inte kommer påverkas negativt om man fördröjer och renar föreslagna 

mängder. Länsstyrelsen efterfrågar att i planbeskrivningen tydligt kunna utläsa 

vilka vattenförekomster som är påverkade av planen, med vattenförekomstens 

namn och ID. Länsstyrelsen efterfrågar en redogörelse av påverkan ner på 

kvalitetsfaktornivå (om det finns nivåer som är sämre än god status tex särskilda 

förorenade ämnen) och hur den är klassad i dag. Länsstyrelsen uppmärksammar 

att en sedimentär grundvattenförekomst, Motala-Klockrike, ligger inom 

planområdet och behöver således nämnas i planbeskrivningen och hur den 

kommer påverkas av detaljplanens genomförande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen om miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomster och dess 

påverkan av detaljplanen. 

Lantmäterienheten på Motala kommun framför, i sin egenskap som 

Lantmäterimyndighet, synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Lantmäterienheten anser detaljplanens syfte är otydligt och att text under 

rubriken Planens syfte och huvuddrag samt att texten behöver förtydligas med 

fastighetsbeteckningar om vilka fastigheter som avses. 
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Lantmäterienheten anser att text under rubriken Fastighetsbildning kan behöva 

omformuleras, då en fastighetsreglering har skett mellan Kantarellen 3 och 

Kantarellen 5, vilket har medfört en ökad areal för Kantarellen 5. Ingen 

ytterligare fastighetsbildning föranleds av planen. 

Lantmäterienheten anser att texten under rubriken Servitut och rättigheter kan 

behöva omformuleras, då utfartsservitutet inte har spelat ut sin roll utan 

servitutet har upphävts i en lantmäteriförrättning efter överenskommelse mellan 

ägarna till Kantarellen 3 och Kantarellen 5. Utfart (för Kantarellen 3?) sker till 

Vindarnas väg. 

Lantmäterienheten vill förtydliga att ledningsrätt 0583K-93/30.1 belastar 

Kantarellen 2, Kantarellen 3 och Kantarellen 5. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkter angående syftet, 

fastighetsregleringar, servitut och ledningsrätt bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen. 

Lantmäterienheten uppmärksammar om koordinatkryss saknas i plankartan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms föranleda revidering av 

plankartan. 

Lantmäterienheten anser att ett litet område söder om planområdet där 

detaljplan 650 gäller inte omfattas av detaljplaneförslaget men kan med fördel 

tas med inom planområdet för att helt släcka ut detaljplan 650. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, då omnämnt område redan ingår i antagen (dock ej laga kraft 

vunnen) detaljplan för Folkets park 1 m fl, Varamon. 

Statens geotekniska institut (SGI) framför synpunkter på förslaget till 

detaljplanen. SGI framhåller att säkerhetsfrågor med avseende på risk för skred, 

ras och erosion inte kan skjutas till detaljprojekteringen utan ska klarläggas i 

planskedet. De geotekniska aspekterna ska klarläggas för hela planområdet för 

de förhållanden som planen medger. Därtill krävs en kontroll av att 

planområdets stabilitet inte påverkar omgivande områden. Observera att 

stabilitetskontrollen kan behöva inkludera last från omgivande vägar ner mot 

planområdet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt 

kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras av skred eller ras 

ska en stabilitetsutredning utföras. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar SGIs bedömning 

om att den geotekniska utredningen bör kompletteras med avseende på risk för skred, ras och 

erosion och stabilitet. Varpå ett nytt geoteknik PM har framställts inför granskningsskedet, 
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där risk för skred, ras och erosion och stabilitet har undersökts. Planbeskrivningen har 

förtydligats utifrån det nya geoteknik PM:et, som anser att det inte föreligger några 

stabilitetsproblem eller risker för skred, ras och erosion. 

Trafikverket har inget att erinra förslaget till detaljplan. 

Östgötatrafiken har inget att erinra förslaget till detaljplan. Östgötatrafiken vill dock 

uppmärksamma kommunen på att textstycket i planbeskriven gällande kollektivtrafik inte är 

i linje med dagens förutsättningar och den pågående trafikutredningen. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen om kollektivtrafik dock väntar vi med att i detaljplaner kommentera 

Östgötatrafiken pågående trafikutredningen i detalj. 

Bildningsnämnden har inget att erinra förslaget till detaljplan, men vill påminna om vikten 

av tillgång till säkra gång- och cykelvägar i bostadsområden med närliggande skolor eller 

förskolor. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen om säkra gång- och cykelvägar. Dock innehåller planförslaget inte några 

gång- och cykelvägar men det finns gång- och cykelväg på kommunens angränsande mark 

väster och delvis söder om planområdet. Gång- och cykelväg bedöms inte påverkas negativt av 

planförslaget. 

Vatten- och avfallsnämnden framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Vatten- och avfallsnämnden efterfrågar tillägg i planbeskrivningen om att lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller för fastigheten och i Varamon-

området samt att dagvattenutredningens förslag på dagvattenhantering utgår 

ifrån att hantera 10-års regn inom fastigheten. Vatten- och avfallsnämnden 

efterfrågar även ett förtydligande i planbeskrivningen om att planområdet ligger 

inom Vätterns vattenskyddsområde, men att vattenskyddsområdet inte anses 

beröras av föreslaget till detaljplan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen med den information som Vatten- och avfallsnämnden efterfrågar. 

http://www.motala.se/kommun


 

         

        

           

          

       

           

        

          

            

          

     

 

       

          

    

 

       

 

           

   

         

     

       

    

    

      

      

    

 

         

        

 

         

 

       

      

  

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten på Motala kommun framför synpunkter på 

förslaget till detaljplanen. Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att planförslaget 

innebär en ökning av trafik och hårdgjorda ytor vilket föroreningsmässigt leder 

till en ökning av huvudsakligen metaller och oljeföroreningar i dagvatten. Enligt 

dagvattenutredningen kan föroreningarna hanteras genom svackdiken och 

vegetationsbeklädda ytor inom fastigheten så att exploateringen inte leder till en 

negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Den hantering som 

föreslås i dagvattenutredningen bedöms vara lämplig och därför bör det 

säkerställas att hanteringen genomförs på ett så sätt att reningen blir tillräcklig. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten delar Plan- och byggenhetens bedömning om att 

detaljplaneförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, då Plan- och byggenheten bedömer att dagvattenhantering inte kan 

säkerställas tydligare i plankartan. 

Räddningstjänsten har inget att erinra förslaget till detaljplan. 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra förslaget till detaljplan, men vill 

informera om följande: 

• En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av 

Vattenfall Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, 

beställs via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på 

telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta 

beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• Flytt av anläggning: 

https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/fly 

tta-anlaggning-offert/ 

• Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, 

bekostas av exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-

serviser. 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet. 

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över 

elnätanläggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande 

säkerhetsavstånd inte hålls. 

http://www.motala.se/kommun
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/fly
www.ledningskollen.se
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig


 

       

      

 

        

       

          

         

          

          

         

         

              

      

 

       

        

 

    

        

        

         

          

       

          

        

      

     

 

         

        

         

            

         

        

          

           

      

 

       

     

  

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, men Plan- och byggenheten noterar Vattenfalls information. 

Skanova (Telia Company) AB framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Skanova uppmärksammar att de har markförlagda teleanläggningar inom 

detaljplaneområdet och önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 

teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader i 

samband med flyttning. Skanova anser att om de tvingas vidta 

undanflyttningsåtgärder eller åtgärder för att skydda telekablar i syfte att 

möjliggöra exploatering, så förutsätter de att den part som initierat 

exploateringen även bekostar Skanovas åtgärder. Skanova vill även informera 

om att ledningar kan skickas digitalt i dwg-format för att infogas i plankartan via 

ledningskollen.se samt att kabelanvisning beställs via ledningskollen.se. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen med den information som Skanova AB efterfrågar. 

Naturskyddsföreningen i Motala, nedan nämnd Naturskyddsföreningen, 

framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Naturskyddsföreningen har 

även i debattartiklar, daterade 2021-04-19 och 2021-05-03, i Motala & Vadstena 

Tidning (MVT) kritiserat den planprocess och myndighetshantering som lett 

fram till förslaget till detaljplan för Kantarellen 5. Naturskyddsföreningen i 

Motala anser sammanfattningsvis att Samhällsbyggnadsnämnden ska avslå 

föreslagen detaljplan för Kantarellen 5, att förslaget inte är förenligt med 

miljöbalken och att föreslagen exploatering borde ingått i 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som upprättades i samband med 

planeringen av Lalandias etablering. 

Förslaget till detaljplan bygger på en begäran om planbesked från 

fastighetsägaren. I begäran ansöker fastighetsägaren om två flerbostadshus i tre 

våningar om cirka 30 lägenheter med parkeringsgarage i två våningar. Förslaget 

till detaljplan möjliggör för uppförande av två flerbostadshus i fem våningar med 

cirka 40 lägenheter. Detta förslag strider mot både gällande översiktsplan (ÖP 

06) och föreslagen ny översiktsplan (ÖP 2040). Naturskyddsföreningen är 

mycket kritisk mot detta förslag och anser att Samhällsbyggnadsnämnden ska 

avstyrka föreslagen detaljplan för Kantarellen 5 i Varamon. Nedan lämnar vi våra 

synpunkter och argument till vår ståndpunkt. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, men Samhällsbyggnadsnämnden får ta del av 

Naturskyddsföreningens åsikter. 

http://www.motala.se/kommun
https://ledningskollen.se
https://ledningskollen.se


 

 

 

         

     

         

          

        

         

             

       

 

       

             

           

            

               

            

             

             

             

           

      

 

  

          

            

        

            

            

       

      

       

           

          

        

        

          

        

      

         

 

        

      

         

Detaljplanens syfte 

Detaljplanens syfte uppges, i planbeskrivningen, vara att möjliggöra uppförandet 

av flerbostadshus med tillhörande parkeringsgarage och miljöhus. I 

planbeskrivningen anges även att planen ska säkerställa bevarande av några av 

de värdefulla träd som finns inom fastigheten. Då dessa är skyddade i gällande 

detaljplan, undrar Naturskyddsföreningen varför man anger detta som syfte. 

Naturskyddsföreningen uppfattar detta som att det mesta av övrig, oskyddad 

grönska kommer att tas bort, vilket stärker våra farhågor om att ett viktigt 

grönstråk på platsen kommer att gå förlorad. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Anledningen till varför värdefulla träd (tallar 

och ekar med stamdiametrar större än 25 cm och 40 cm respektive) skyddas i 

detaljplaneförslaget är att när en ny detaljplan antas så upphävs den gamla detaljplanen, vilket 

resulterar i att samtliga bestämmelser i den gamla detaljplanen upphör att gälla. Då Plan- och 

byggenheten bedömer att det fortsatt finns ett behov och en vilja att bevara de värdefulla tallar 

och ekar som skyddas i den gällande detaljplanen och som även överlag skyddas i Varamon, 

så återinförs skyddsbestämmelsen även i det nya detaljplaneförslaget. Intentionen är inte att ta 

bort all oskyddad växtlighet utan, förutom den tall och de tre ekarna som bedöms vara 

nödvändiga att ta ner för att möjliggöra för förslagen exploatering, så kommer möjligheten att 

ta bort oskyddad växtlighet förbli oförändrad från den gällande detaljplanen. Synpunkten 

bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Skäl till planändring 

Skälet till att Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att låta förslaget till detaljplan 

gå ut på samråd trots att förslaget strider mot gällande översiktsplan (ÖP 06) och 

det nya förslaget till översiktsplan (ÖP 2040), anser Naturskyddsföreningen inte 

framgå inte i beslutsprotokollet. Detta anser de vara märkligt förfarande då vi 

för mindre än ett halvår sedan deltog i ett omfattande digitalt samråd kring den 

nya översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden utgår från den begäran om 

planbesked som fastighetsägaren lämnade år 2017, där fastighetsägarens ansökan 

motiverades med hänvisning till att särskilda omständigheter hade uppkommit 

till följd av att ett planarbete startats för att undersöka möjligheterna för danska 

företaget Lalandia att etablera ett inomhus badlandskap och semesterstugor i 

närområde. Naturskyddsföreningen anser att detta ur ett affärsmässigt 

perspektiv kan vara ett rimligt önskemål, men att Samhällsbyggnadsnämnden 

som myndighet ska följa de rättsprinciper lagstiftningen kräver, bland annat 

objektivitetsprincipen, inför ett planbeskedsbeslut om att upprätta en ny 

detaljplan. Naturskyddsföreningen anser att kommunen måste se över fler 

alternativ för det känsliga område som Varamon utgör, än endast flerbostadshus. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten vill förtydliga att en 

lämplighetsbedömning för detaljplanen framgår i beslutsprotokoll från 2021-03-16. I 

protokollet beskrivs ”För att bedöma detaljplaneförslaget lämplighet har en stads- och 

http://www.motala.se/kommun


 

            

         

          

           

        

        

         

         

          

      

       

            

      

        

      

           

         

         

        

       

           

        

         

        

           

            

            

          

         

       

         

       

    

       

       

            

        

    

        

         

           

         

      

 

landskapsbildanalys tagits fram som visar att förslaget endast har en begränsad påverkan på 

dess omgivning. Anledningen till detta beror framförallt på den uppvuxna vegetationen i 

området och tillsammans med planområdets läge i gränsen mellan olika bebyggelseområden 

samt den mycket begränsade påverkan på Varamons strandområde görs bedömningen att 

platsen tål en högre bebyggelse utifrån ett stads- och landskapsbildsperspektiv. Plan- och 

byggenheten bedömer därav att detaljplaneförslagets reglering av bebyggelsens höjd, skala och 

placering samt bevarande av träd utifrån slutsatser och rekommendationer i stads- och 

landskapsbildanalys gör planförslaget lämpligt.” Plan- och byggenheten vill även förtydliga att 

Plan- och byggenheten står fast vid bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots 

att bebyggelseförslagets höjd och fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande 

bebyggelsens omfattning och skala i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för 

bostadsbyggandet i Motala stad är att det främst ska genom förtätning inom eller i nära 

anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens 

syfte att möjliggöra för bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även 

om just bebyggelseförslagets skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som 

beskrivs för bostadsbyggandet i Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse 

måste genomgående anpassas till Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga 

funktion området har som rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens 

skala och omfattning hålls nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar 

översiktsplanen bedömningen om den glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder 

till rena fritidshus i norr till detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de 

anpassningar av förslaget som har genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna 

våningar, uppdelning av byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i 

mellan, indrag av byggnaden från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för 

grannarna, ändå har tagit hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt 

för att fortfarande kunna uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan-

och byggenheten gör avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla 

översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter 

planen översiktsplanen övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en 

yteffektiv hushållning av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen 

bidrar till att medföra variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är 

fördelaktigt för ett område som Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är 

enformiga, vilket positivt ur en social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka 

befolkningsunderlaget för området, vilket kan leda till ett bättre underlag för bland annat 

kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, vilket är positiv ur både en social och 

ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade målsättningar såväl kommunens 

översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och bygglagen, och med utgångspunkt 

i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och avvägningen att detaljplanen är lämpligt 

trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till platsens kultur- och naturvärden. 

Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i planbeskrivningen angående bedömningen om 

detaljplaneförslagets lämplighet torts oförenligheten med översiktsplanen. 

http://www.motala.se/kommun


 

    

     

       

           

    

         

          

           

          

        

        

        

       

         

               

          

          

         

         

     

 

       

     

        

           

        

        

        

        

          

        

      

       

 

           

        

        

        

           

          

         

        

        

            

Betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivning 

Naturskyddsföreningen delar inte Samhällsbyggnadsnämndens bedömning att 

detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Dessutom 

anser Naturskyddsföreningen att området för Kantarellen 5 borde ingått i den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättades i Lalandiaprojektet. 

Kantarellen 5 angränsar till planområdet för Folkets parkområdet, i 

Lalandiaprojektet och det är anmärkningsvärt att man underlåtit ta med 

Kantarellen 5. Man hade gott om tid för detta eftersom Plan- och 

miljönämndens beslut att medverka till det nya detaljplaneförslaget för att medge 

flerfamiljshus togs 2017-11-16 vid en tidpunkt då planarbetet med de fem 

detaljplanerna i Lalandiaprojektet pågick. Lalandisprojektets MKB blev klar först 

2018-03-31. De konsekvenser som bedöms uppstå utanför Lalandias 

planområde är påverkan på vatten- och luftmiljön, trafik, natur- och 

kulturmiljön, rekreation, landskapsbild samt buller. Att inte ta med området för 

Kantarellen 5 ser vi som en allvarlig brist då detta utgör en direkt fortsättning av 

förändrad markanvändning och exploatering, även om det är en annan privat 

aktör. Att i efterhand miljöbedöma denna enskilda detaljplan räcker inte och ger 

en missvisande bild över den totala exploatering som planeras för södra 

Varamon. Det måste tydliggöras att denna plan bidrar till ytterligare 

ackumulerade negativa miljöeffekter på trafiken, dagvattenproblematiken mm. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten påbörjade planarbetet 

för Kantarellen 5 först 2019, enligt Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 

2019-05-22. Detta inträffade först efter Lalandiaprojektets fem detaljplaner (Badgästen m fl, 

Fjällskivlingen 1, Folkets park 1 m fl, del av Toppmurklan samt del av kv Tvättsvampen) 

färdigställde sin samlade miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och antogs av 

Kommunfullmäktige 2018-12-10. Således har detaljplaneförslaget inte kunnat samverka vid 

framtagande av Lalandiaprojektets MKB. Detaljplaneförslagets egen undersökning om den 

betydande miljöpåverkan, som för övrigt använt Lalandiaprojektets MKB som 

kunskapskälla, har utvisat att detaljplaneförslaget inte kan antas medföra en betydande 

påverkan. Vilket betyder att en MKB inte kommer att upprättas. Länsstyrelsen delar 

kommunens bedömning att detaljplaneförslaget inte medför betydande miljöpåverkan. 

Synpunkten bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget 

Kantarellen 5 ligger i direkt anslutning till Naturvårdsobjekt 10 – Strandskog 

med småvatten (Lalandia-projektets MKB, sida 47). Detta objekt har bedömts 

ha naturvärdesklass 2, vilket innebär påtagligt till högt biotopvärde samt 

artvärde. Området sträcker sig utmed gränsen mot Folkets parkområdet. Här 

finns även två dagvattendammar med till- och avrinning i små bäckar. Området 

är ett viktigt spridningsstråk för arter kopplade till ekar och tallar. ”Flera 
naturvårdsarter förekommer vilket ger ett påtagligt artvärde och tillsammans 

med de olika former av värdeelement och värdestrukturer som finns i 

naturvärdesobjektet motiverar detta naturvärdesklassen” enligt MKBn. Här är 
en stor del av den nämnda växtligheten inom Kantarellen 5 viktig som 

http://www.motala.se/kommun


 

     

         

       

          

         

      

    

 

       

             

      

          

        

   

     

          

             

       

        

          

          

               

               

          

            

      

          

         

          

          

            

             

          

         

           

         

           

          

             

         

         

      

           

           

spridningsstråk. Vid samrådet kring Lalandiaplanerna framhöll 

Naturskyddsföreningen i Motala att den mycket omfattande exploateringen i 

södra Varamon saknade ett helhetsperspektiv för influensområdet utmed hela 

Varamoviken och att det är viktigt att beskriva de kumulativa adderande 

effekterna på miljön och klimatpåverkan. Vi kände då inte till kommunens beslut 

att medverka till ytterligare exploatering med byggnation för flerbostadshus, 

vilket hittills aldrig tillåtits. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar 

Naturskyddsföreningens åsikt om att Varamon i stort och även delvis området inom och i 

närheten av fastigheten innefattar spridningsstråk och ekologiska samband för ädellövsmiljöer 

och tallskogsmiljöer. Plan- och byggenheten delar även Länsstyrelsens bedömning om att en 

naturvärdesinventering med avseende på särskilt skyddsvärda träd och artskydd behövs. 

Därför har naturvärdesinventering tagits fram inför granskningsskedet. 

Naturvärdesinventeringen (NVI) innehåller en inventering och identifiering av 

naturvärdesträd och eventuella särskild skyddsvärda träd och en bedömning av områdets 

betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som finns inom och i närheten av planområdet. 

Naturvärdesinventeringen innehåller även en bedömning gällande vilka ekologiska 

konsekvenser fällning av träden medför. Naturvärdesinventeringen identifierad åtta stycken 

naturvärdesträd inom fastigheten varav två stycken är särskilt skyddsvärda träd. 

Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 och 8 ur NVI), fem grova tallar 

(nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd av tall (nummer 7 ur NVI). Av 

de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det två stycke som utgörs av 

naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är en skogsek (nr 1 ur NVI). 

Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock utgör de enligt 

naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen redogör för att 

fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som framtiden ska 

bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två naturvärdesträd kommer 

att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen orsakar en förlust av livsmiljön 

för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst i förlusten av den grova tallen 

som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö anses har en liten betydelse. 

För den grova eken är det också främst förlusten av eken som individ som ligger till grund för 

bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de två ek-efterträdarna till en 

ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt ädellövssamband till mycket svagt 

samband. Den grova eken har även en stamomkrets som nästan uppnår klassningen för 

jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav framgår i 

naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras som ett 

särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. Vidtagning av 

åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-
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och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. 

Detaljplanen är inte förenlig med gällande översiktsplan 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den ska enligt Boverket ge 

vägledning för beslut hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vättern med öar och 

strandområden är utpekade som riksintressen för turism och rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalkens 4:e kapitel. Hänsyn till detta har tagits i samband med att nu 

gällande översiktsplan (ÖP 06) upprättades. När det gäller hur bebyggelsens 

skala och täthet ska vara, då detta är en viktig fråga för Varamons karaktär står 

det följande: ”Genomgående gäller att all bebyggelse måste anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området 

har som rekreationsområde och besöksmål. Det innebär att bebyggelsens skala 

och omfattning hålls nere och att stora tomter är att föredra”. I föreslagen 
detaljplan medges det att planen inte är förenlig med den gällande ÖP (06). Även 

om Varamon under senare år omvandlats från ett utpräglat fritidshusområde till 

ett område med fler permanentbostäder, har det aldrig varit tal om att frångå att 

värna om Varamons karaktär som turistmål och rekreationsområde. Börjar man 

tumma på bebyggelsens skala och omfattning kommer Varamons unika öppna 

karaktär av naturmark att gå förlorad. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Riksintresseområde för rörligt friluftsliv, 

Vättern med öar och strandområden innebär enligt miljöbalken att främst turismen och det 

rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av eventuell exploatering 

eller andra ingrepp i miljön. I gällande översiktsplan anses detta innebära att krav ställs på 

att stränder och vattenområden ska hållas allemansrättsligt tillgängliga och att 

upplevelsemässiga kvaliteter som utblickar och landskapsbild värnas. Gällande översiktsplan 

anser att betydelsen för turism och rörligt friluftsliv kan främjas genom att ingen annan 

exploatering än planmässigt prövad tätortsutbyggnad föreslås. Planförslaget bedöms inte kunna 

medföra någon negativ påverkan på riksintresset eller de krav som översiktsplanens anser att 

riksintresset innebär. Den befintliga markanvändning bostäder har en väldigt begränsad 

betydelse för riksintressets syfte att beakta rörliga friluftsliv och turism genom allemansrättsligt 

tillgång till stränder och vattenområden samt upplevelsemässiga kvaliteter som utblickar och 

landskapsbild. Plan- och byggenheten bedömer att eftersom markanvändningen är och 

fortsättningsvis föreslås vara bostäder kommer fastighetens begränsade betydelse för riksintresset 

att förbli oförändrad. Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av 

planförslaget. 
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Den genomförda så kallade landskapsanalysen där man menar att platsen 

(Kantarellen 5) tål en högre bebyggelse på tomten då man anser den uppvuxna 

vegetationen inom området döljer de stora och höga huskropparna anser vi vara 

ren nonsens och skulle dessutom inte fungera den årstid då träden är kala. 

Naturskyddsföreningen i Motala anser inte att den föreslagna detaljplanen är 

förenlig med Miljöbalkens syften och bestämmelser. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget. Plan- och byggenheten delar bedömningen i stads- och 

landskapsbildsanalysen att planförslaget endast har en begränsad påverkan på dess omgivning 

även i de bildvyer utan uppvuxen vegetation. Påverkan är märkbar i vissa bildvinklar på 

relativt nära håll (bildvinkel 7 och 9) men i de flesta bildvinklar är påverkan liten. Den 

uppvuxna vegetationen bidrar dock synbart till att dölja huskropparna i de bildvyer med 

uppvuxen vegetation, och gör påverkan liten ifrån nästan alla bildvinklar. 

Intresseföreningen Varamons Vänner, nedan nämnd Varamons Vänner, 

framför genom föreningens ordförande synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Fastighetsaffären 

Varamons Vänner anser att fastighetsaffären med Kantarellen är märklig. 

Varamons Vänner beskriver att det har framkommit i media (vilket inte har 

förnekats) att Amira Starkengren är köpare av fastigheten Kantarellen 5 och 

hennes make Daniel Starkengren står som kontaktperson och i kommunikation 

skrivs det ”vi” när det gäller affären. Amira Starkengren är ersättare i 

kommunstyrelsen och Daniel Starkengren är ledamot i Kommunfullmäktige 

samt ordförande i Bostadsstiftelsen Platen. Personer i ledande ställning i 

kommunen vilket leder tankarna till korruption. Varamons Vänner tycker det är 

anmärkningsvärt att en person i ledande kommunal ställning får köpa attraktiv 

mark för 100 kr/kvm. Motala kommun säljer marken utan ha genomfört en 

markvärdering. Marken har även sålts utan att ha lagts ut på öppna marknaden 

som gett fler möjlighet att bjuda på marken vilket säkerligen hade gett ett 

avsevärt högre pris. Varamons Vänner anser att fastighetsaffären bör annulleras 

och att en markvärdering utförs varefter marken läggs ut på öppna marknaden 

för budgivning. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten angående fastighetsaffären 

bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget, då markköp kopplat till den gällande 

detaljplanen inte bedöms vara en fråga för det aktuella planförslaget. Inte heller är frågan om 

jäv något som kommer att kommenteras inom ramen för en detaljplan. Plan- och byggenheten 

i samråd med Mark- och exploatering vill dock delge hur kommunen ser på hanteringen av 

markköpet kopplade till den gällande detaljplanen. Den mark som ägaren till dåvarande 

Agneshög 3:39 köpte av Motala kommun, var tidigare en del av fastigheten Agneshög 3:38. 

På Agneshög 3:38 låg Varamovägen samt en del parkmark. På den del som försåldes låg 
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inte (2013) cykelbanan enligt illustrationen i detaljplanen från 1985. På grund av detta 

bedömde kommunen att det var ett bättre markutnyttjande att den delen som gränsade mot 

Agneshög 3:38 försåldes till dess ägare, och att resterande del sammanlades med Agneshög 3:1 

som är en gatufastighet. Försäljningen villkorades med att köparen bekostade upprättandet av 

ny detaljplan samt bekostade fastighetsbildningsåtgärderna. Den försålda biten bedömdes ej 

kunna bli en lämplig egen fastighet med byggrätt, och största delen av den består i efterföljande 

detaljplan 650 av så kallad prickmark (ej byggbar mark). Priset bedömdes som 

marknadsmässigt 2013, tillsammans med övriga villkor i köpeavtalet. 

Varamons Vänner anser att gällande detaljplan gav tillåtelse att bygga villor med 

max bygghöjd på 3,6 meter. Markägaren har sedan ansökt om att få bygga två 

flerbostadshus i fem våningar. En sådan byggnad skulle sticka ut och avsevärt 

skilja sig från den småskaliga bebyggelsen som översiktsplanen föreskriver i 

Varamon. Detaljplanen för Kantarellen bör göras om och endast tillåta 

uppförande av villor som smälter in i den småskaliga bebyggelsen i omgivningen. 

Översiktsplan 2006 

Varamons Vänner anser att den föreslagna detaljplanen strider mot gällande 

detaljplan 2006. I den kan man läsa att all bebyggelse måste anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området 

har som rekreationsområde och besöksmål. Varamons Vänner anser att södra 

Varamon minskar sitt värde som rekreationsområde och besöksmål eftersom 

detaljplanen tillåter en byggnation innehållande fyrtio lägenheter medförande 

ökad biltrafik och markant ökning av bofasta invånare. Varamons Vänner 

beskriver att översiktsplanen framhåller att byggelsens skala och omfattning ska 

hållas nere. Varamons Vänner anser att byggnaderna är för stora i omfång och 

höjd och skiljer sig markant från befintlig bebyggelse, två makabra betongklossar 

som påtagligt kommer förfula området. 

Översiktsplan 2040 

Varamons Vänner anser att det i den föreslagna översiktsplanen fortfarande 

gäller att bebyggelsekaraktärens särdrag, främst i frågan om skala och täthet bör 

beaktas. Varamons Vänner anser att byggnadernas storskalighet och kompakta 

utseende strider mot intentionerna i ÖP 2040. Varamons Vänner beskriver att 

översiktsplanen framhåller att varamons naturmark fyller flera viktiga 

funktioner. Därför anser varamons Vänner att detaljplanens medförda skövling 

av naturmark kommer bidra till irreparabel skada. Varamons Vänner beskriver 

att översiktsplanen även framhåller att naturmarken fyller flera viktiga funktioner 

och samspelar med bebyggelsekaraktären för att ge en öppenhet som är viktig 

för rekreation och besöksnäring. Varamons Vänner anser att de tänkta stora, 

kompakta byggnaderna samspelar inte med bebyggelsekaraktären. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, då Plan- och byggenheten fortsatt har föravsikt att pröva möjligheten 
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för flerbostads vilket gavs positivs planbesked i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-16. 

Dessutom står Plan- och byggenheten fast vid bedömningen att förslaget till detaljplan är 

lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och fotavtryck avviker från översiktsplanens 

intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon. Översiktsplanen 

övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är att det främst ska genom 

förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Plan- och byggenheten 

bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för bostäder av typen flerbostadshus 

överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning om förtätning i anslutning till 

den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets skala inte helt stämmer med 

det fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i Varamon. Där 

översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till Varamons öppna 

karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som rekreationsområde och 

besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls nere och att stora tomter 

är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den glidande skalan från mer 

traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till detaljplaneprövning. Plan- och 

byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har genomförts under den tidiga 

planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av byggnadskroppen för att skapa två 

byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden från fastighetsgränsen för att minska 

intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit hänsyn till de befintliga förutsättningarna 

i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna uppnå detaljplanens syfte om att förtäta 

med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör avvägningen att trots att detaljplanen inte helt 

kan uppfylla översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala i 

Varamon så möter planen översiktsplanen övergripande målsättning om förtätning i anslutning 

till den befintliga stadsstrukturen. Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs 

platsen såsom en yteffektiv hushållning av marken, vilket är positivt utifrån ett 

klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra variationer i bostadstyper och 

boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som Varmon där de befintliga 

bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en social aspekt. Detaljplanen 

bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan leda till ett bättre underlag 

för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, vilket är positiv ur både en 

social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade målsättningar såväl kommunens 

översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och bygglagen, och med utgångspunkt 

i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och avvägningen att detaljplanen är lämpligt 

trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till platsens kultur- och naturvärden. 

Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i planbeskrivningen angående bedömningen om 

detaljplaneförslagets lämplighet torts oförenligheten med översiktsplanen. 

Varamons utveckling 

Varamons Vänners syfte är att verka för att bevara Varamon och dess omnejds 

unika och värdefulla miljö och natur, samt verka för en varsam utveckling som 

inte äventyrar miljö och natur. Naturkaraktären är tongivande för området och 

med all säkerhet anledningen till varför Varamon är och under lång tid har varit, 

ett populärt besöksmål. Varamons Vänners ser därför med oro på den föreslagna 

detaljplanen som bäddar för en hårdexploatering av Varamon. Flerbostadshus 
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och definitivt höga hus platsar inte här i den småskaliga bebyggelsen. Att tillåta 

byggandet av hyresfastigheter i Varamon innebär att man bygger bort värdet av 

att åka hit. Varamons Vänners anser att området ska behålla den gröna karaktär 

som det har idag. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, eftersom Plan- och byggenheten står fast vid bedömningen att förslaget 

till detaljplan är lämpligt. Plan- och byggenhetens bedömning vilar på de utredningar som tigits 

fram för planen som bedömer att medan naturvärdena i Varamon påverkas så har 

planförslaget en begränsad påverkan på Varamons naturnära karaktär. Plan- och 

byggenheten gör därför bedömningen och avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att 

detaljplanen endast delvis har anpassas till platsens naturvärden. 

Riksintresse för rörligt friluftsliv 

Varamons Vänners anser att detaljplaneförslaget inte tagit hänsyn till de natur-

och kulturvärden som finns ligger till grund för bedömningen att Vättern med 

öar och strandområden är ett riksintresse för rörligt friluftsliv och turism. 

Varamons Vänners anser att detaljplaneförslaget kommer att påtagligt skada 

riksintressets natur- och kulturvärden genom bebyggandet av två stora, 

kompakta flerbostadshus eftersom detta anses kommer att skada Varamons 

karaktär som rekreationsområde med öppen naturmark. Varamons Vänners 

anser att även riksintresset inte beaktats, då Varamons Vänners anser att natur-

och kulturvärden kommer att försämras genom bebyggande av flerbostadshus 

samt att förtätning och förfulning av Varamon kommer att bidra till att Varamon 

mister en del av sin attraktionskraft. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar Varamons 

Vänners bedömning att planområdet omfattas av är riksintresset för rörligt friluftsliv, Vättern 

med öar och strandområden. Plan- och byggenheten vill dock förmedla att de natur- och 

kulturvärden som ligger till grund för bedömningen att Vättern med öar och strandområden 

är av riksintresse inte nödvändigtvis är de samma som de natur- och kulturvärden som 

kommunen tillskriver Varamon i vår gällande översiktsplan. Riksintresseområdet för rörligt 

friluftsliv, Vättern med öar och strandområden är utpekat på en nationell nivå och 

riksintresseområdet är även geografiskt avgränsat på en nationell nivå. Därför är det ur ett 

kommunalt perspektiv ibland osäkert exakt var Vättens strandområde slutar ha en betydelse 

för det rörliga friluftslivet. Riksintresset för rörligt friluftsliv, Vättern med öar och 

strandområden innebär enligt miljöbalken att främst turismen och det rörliga friluftslivets 

intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen om eventuell exploatering eller andra ingrepp 

i miljön. I gällande översiktsplan anses detta innebära att krav ställs på att stränder och 

vattenområden ska hållas allemansrättsligt tillgängliga och att upplevelsemässiga kvaliteter 

som utblickar och landskapsbild värnas. Gällande översiktsplan anser att betydelsen för turism 

och rörligt friluftsliv kan främjas genom att ingen annan exploatering än planmässigt prövad 

tätortsutbyggnad föreslås. Planförslaget bedöms inte kunna medföra någon negativ påverkan 

på riksintresset eller de krav som översiktsplanens anser att riksintresset innebär. Den 
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befintliga markanvändning bostäder har en väldigt begränsad betydelse för riksintressets syfte 

att beakta rörligt friluftsliv och turism genom allemansrättsligt tillgång till stränder och 

vattenområden samt upplevelsemässiga kvaliteter som utblickar och landskapsbild. Plan- och 

byggenheten bedömer att eftersom markanvändningen är och fortsättningsvis föreslås vara 

bostäder kommer fastighetens begränsade betydelse för riksintresset att förbli oförändrad. 

Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Natur 

Varamons Vänner anser att en stor del av områdets identitet utgörs av den rika 

grönskan som präglar Varamon. Varamons Vänner beskriver att 

översiktsplanens intentioner är att en begränsad och kontrollerad trädfällning är 

därför att eftersträva och att värdefull vegetation ska bevaras. Därför vänder 

Varamons Vänner sig emot att stora träd ska fällas. Särskilt menar Varamons 

Vänner eftersom översiktsplanen beskriver att tallar och andra stora träd utgör 

en viktig del av områdets karaktär och identitet. Så anser Varamons Vänner att 

fällning av tre skogsekar och en grov tall strider mot antagna intentioner. 

Strandnära tallskog i Varamon 

Varamons Vänner anser att den småskaliga bebyggelsen och Varamons 

karaktäristiska strandmiljö med grova tallar tillsammans med en viss 

ekpopulation kännetecknar Varamon idag. Varamons Vänner framför att 

tallarna tillsammans med ekarna bidrar till ekologisk mångfald. Varamons 

Vänner anser att många värdefulla träd kommer att avverkas och att det inte 

hjälper att plantera nya träd eftersom det kommer ta många år innan de nya 

träden etablerats. Vänner anser även att många rotsystem kommer att skadas på 

de träd som ska sparas genom grävarbeten och att Trädkonsult i Skåne AB 

rekommenderar att schaktning inte sker närmare än tio meter från stammarna 

räknat. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar Varamons 

Vänners delvis åsikt om att det är viktigt att värna Varamon naturvärden, dock i den mån 

som är möjlig. Plan- och byggenheten delar även Varamons Vänners åsikt om att Varamon 

i stort och även delvis området inom och i närheten av fastigheten innefattar spridningsstråk 

och ekologiska samband för ädellövsmiljöer och tallskogsmiljöer. Plan- och byggenheten delar 

även Länsstyrelsens bedömning om att en naturvärdesinventering med avseende på särskilt 

skyddsvärda träd och artskydd behövs. Därför har naturvärdesinventering tagits fram inför 

granskningsskedet. Naturvärdesinventeringen (NVI) innehåller en inventering och 

identifiering av naturvärdesträd och eventuella särskild skyddsvärda träd och en bedömning av 

områdets betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som finns inom och i närheten av 

planområdet. Naturvärdesinventeringen innehåller även en bedömning gällande vilka 

ekologiska konsekvenser fällning av träden medför. Naturvärdesinventeringen identifierad åtta 

stycken naturvärdesträd inom fastigheten varav två stycken är särskilt skyddsvärda träd. 

Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 och 8 ur NVI), fem grova tallar 

(nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd av tall (nummer 7 ur NVI). Av 
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de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det två stycke som utgörs av 

naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är en skogsek (nr 1 ur NVI). 

Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock utgör de enligt 

naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen redogör för att 

fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som framtiden ska 

bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två naturvärdesträd kommer 

att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen orsakar en förlust av livsmiljön 

för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst i förlusten av den grova tallen 

som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö anses har en liten betydelse. 

För den grova eken är det också främst förlusten av eken som individ som ligger till grund för 

bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de två ek-efterträdarna till en 

ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt ädellövssamband till mycket svagt 

samband. Den grova eken har även en stamomkrets som nästan uppnår klassningen för 

jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav framgår i 

naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras som ett 

särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. Vidtagning av 

åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-

och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. Plan- och byggenheten bedömer att de skyddsavstånd som tagits fram för 

träden är tillräckligt omfattande för att säkerställa att trädens rotsystem inte påverkas av 

någon grävning. 

Jämförelseobjekt 

Varamons Vänner påpekar att den planerade bebyggelsen intill planområdet 

utgörs av ferielägenheter i cirka fyra våningar (maximal totalhöjd 16 meter) kring 

befintlig parkeringsyta, samt i en till två våningar (högsta totalhöjd 7,5 meter) 

längs gång- och cykelvägen direkt väster om planområdet. Varamons Vänner 

finner det anmärkningsvärt att jämföra detaljplaneförslaget med bebyggelse på 

en ännu ej lagvunnen detaljplan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten har avsiktligen 

begränsat beskrivningen av detaljplaneförslagets relation till Lalandia-planerna just på grund 

av dess status som överklagade och därmed inte ännu laga kraft vunna. Således har de 

närliggande detaljplanerna endast omnämnt i ett kortare informationsstycke och i det fall 

utredningar från Lalandia-planerna utgör underlag till detaljplaneförslaget. Plan- och 
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byggenheten har för avsikt att ingen direkt jämförelse av detaljplaneförslagen ska framgå av 

planbeskrivning tills det att detaljplanerna för Lalandia vinner laga kraft. Synpunkten 

bedöms således föranleda en översyn av planbeskrivningen för att säkerställa att inte överflödig 

hänvisning till inte ännu laga kraft vunna detaljplaner sker. 

Vardagsmiljö 

Varamons Vänner anser att de närboendes vardagsmiljö påverkas negativt med 

stora risker för otillbörlig störning i form av trafik och mängden människor som 

kommer att vistas i området. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar inte Varamons 

Vänners bild av att detaljplaneförslaget skulle bidra till någon större störning kopplat till ökat 

antal bosatta människor och därmed ökad trafik i relation till Varamons betydelse som 

målpunkt och turistattraktion. Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av 

planförslaget. 

Landskapsbild 

Varamons Vänner anser att detaljplanen kommer att kraftigt förändra 

landskapsbilden till det sämre till följden av bebyggelseförslagets höjd och 

utseende. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget. Plan- och byggenheten delar bedömningen i stads- och 

landskapsbildsanalysen att planförslaget endast har en begränsad påverkan på dess omgivning. 

Föroreningar till Vättern 

Varamons Vänner anser att detaljplanen kommer bidra till en ökad 

dagvattenavrinning till Vättern genom hårdgjorda ytor, vilket de anser kommer 

leda till att ökade mängder föroreningar tillförs Vättern. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Förslaget till detaljplan innehåller en 

dagvattenutredning som påvisar att den ökade dagvattenavrinning till följd av föreslagen 

exploatering kan hanteras inom fastigheten och på så sätt förhindras eventuella föroreningar 

från dagvatten att påverkar varken grund- eller ytvattenförekomster i närområdet, där 

inräknat Vättern. Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

En grupp med tjugotre privatpersoner främst inom men även delvis utanför 

detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd sakägargrupp 1, 

framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Sakägargrupp 1 motsätter sig å 

det starkaste detta förslag till ny detaljplan. Sakägargrupp 1 vill framföra vilka 

privatpersoner det är som har synpunkterna och listar därav sina namn i 

dokumentet. Sakägargrupp 1 förväntar att kommunen redovisar samtliga som 
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klagande i sin handläggning. Sakägargrupp 1 framför att de personer som listas 

kan även ha framfört samma eller andra synpunkter enskilt eller i annan grupp. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten har i dagsläget ingen 

rutin för hur privatpersoner kan godkänna att kommunen tillgängliggör deras personuppgifter 

i en offentlighandling såsom denna samrådsredogörelse. Därför kommer Plan- och byggenheten 

inte att lista privatpersoners namn eller andra personuppgifter, dock kommer Plan- och 

byggenheten bemöta synpunkterna som sakägargrupp 1 har och Plan- och byggenheten kommer 

även att skicka denna samrådsredogörelse där synpunkterna bemöts till samtliga 

privatpersoner som listas i yttrandet under granskningen. Synpunkten bedöms inte föranleda 

någon ändring av planförslaget. 

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus i fem våningar. 

(Planbeskrivning, sida 6) Sakägargrupp 1 kommenterar att aktuell detaljplan 

reglerar byggrätten till enbostadshus i ett plan. Gällande översiktsplan, ÖP 2006, 

anger för Varamon att bebyggelsens skala är en viktig fråga. Enligt planen ska 

bebyggelse anpassas till Varamons karaktär och skala och omfattning hållas nere. 

En försiktig komplettering av bostäder stöds. (Planbeskrivning, sida 7) 

Sakägargrupp 1 anser inte att två huskroppar i fyra till fem våningar är förenligt 

med översiktsplanen. I förslaget till ny översiktsplan (samråd under december 

2020) råder fortsatt tydlighet med att områdets olika värden ska värnas och att 

bebyggelsens särdrag, främst i fråga om skala och täthet bör beaktas. 

(Planbeskrivning, sida 8) Sakägargrupp 1 anser inte att två huskroppar i fyra till 

fem våningar är förenligt med översiktsplanen. I samrådshandlingen konstateras 

att förslaget till detaljplan är ej förenligt med den gällande översiktsplanen på 

grund av att bebyggelsens skala och omfattning är större än övriga Varamon. 

(Planbeskrivning, sida 8) Sakägargrupp 1 anser att förslaget inte heller är förenligt 

med den nya översiktsplanen om den skulle vinna laga kraft, vilket framgår i 

föregående punkt. I kapitlet ”Förutsättningar…” beskrivs att Varamons speciella 
karaktär utgörs av den småskaliga bebyggelsen och att detaljplaner genom åren 

alla haft inriktningen att ny bebyggelse ska anpassas till detta bland annat genom 

att skalan och omfattningen på bebyggelsen hålls begränsad. (Planbeskrivning, 

sida 14) Sakägargrupp 1 anser att detta är ännu en punkt där förslaget går stick i 

stäv med rådande inriktning. Lägsta naturliga nivå inom planområdet utifrån 

befintliga förhållanden ligger på ca 91,5 meter över havet. Plankarta tillåter en 

högsta nockhöjd av 109,5 meter över havet, det vill säga 18 meter över den 

naturliga marknivån. (Planbeskrivning, sida 20) Sakägargrupp 1 framför att 

sektionsillustrationen på sida 33 visar att byggnadshöjden från lägsta golvplan 

(93,75 meter över havet) blir 15,3 meter och att detta utifrån den naturliga 

marknivån enligt ovan betyder planförslaget kommer ha en totalhöjd på 17,55 

meter. Sakägargrupp 1 anser att skillnaden mot dagens tillåtna 3,6 meter kommer 

bli slående. Sakägargrupp 1 vill även framhäva att hus av denna storlek endast 

finns på ett fåtal platser i Motala sedan tidigare. Under rubriken Byggnadskultur 

skrivs rakt på sak att föreslagen bebyggelse tillåts ha en volymhantering som är 
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modern och avvikande från den befintliga bebyggelsestrukturen. 

(Planbeskrivning, sida 24) Sakägargrupp 1 anser att detta återigen är helt på tvärs 

med områdets karaktär. Vidare under ”bedömning av vad som är viktigt att värna 
eller utveckla” nämns även där det äldre trädbeståndet, men även att skalan av 
1-2 våningsbebyggelse bör värnas. (Planbeskrivning, sida 35-36) Sakägargrupp 1 

anser att detta är ytterligare en bedömning som körs över i förslaget. 

Sakägargrupp 1 framför att förslaget till detaljplan framstår som genomarbetat 

med hänvisningar till ett flertal underlag och planer. Genomgående går dock 

förslaget på tvärs med angivna planer, så det blir mycket svårt att acceptera 

skriftens sammanvägda bedömning att planförslaget inte innebär en betydande 

miljöpåverkan enligt planbeskrivningen på sida 38. Sakägargrupp 1 anser att det 

i planförslaget genomgående refereras till Varamons unika karaktär och gällande 

regleringar av byggnaders skala. Sakägargrupp 1 framför att en övervägande stor 

del av det presenterade materialet talar emot idén om höghusbebyggelse i 

området. Ändå har man gått vidare med förslaget, vilket sakägargrupp 1 anser är 

anmärkningsvärt. Sakägargrupp 1 anser att borträknat industribyggnader finns 

det endast ett fåtal hus överskridande fyra våningar i Motala idag, förutom 

lasarettet, höghusen på Ekön och höghusen i Gamla stan. Sakägargrupp 1 anser 

att det utifrån detta perspektiv blir omöjligt att förstå tanken att placera ett 

höghus i Varamon. Sakägargrupp 1 anser att kommunens förslag till 

häpnadsväckande stor del åsidosätter beslutade planer som reglerar Varamon. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 
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övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

I området gäller detaljplan 650 (från 2015) vilken anger max en huvudbyggnad 

om maximalt 130 kvm byggnadsarea och max 3,6 m hög samt att hus ska vara 

källarlösa. För en liten del gäller stadsplan 298 som även den anger källarlösa 

bostäder i en våning. (Planbeskrivning, sida 9-10) Sakägargrupp 1 framför att 

angivna planer 650 och 298 återfinns ej vid sökning på kommunens hemsida, 

men deras intentioner enligt texten går på alla punkter helt emot detta förslag. 

Sakägargrupp 1 vill notera att det är beklagligt att hänvisade dokument i 

detaljplaneförslaget inte är tillgängliga genom sökfunktionen på Motala 

kommuns hemsida. Sakägargrupp 1 anser att det inte är till gagn för den 

demokratiska processen och rimmar illa med kommunens slogan om öppenhet. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Genom sökfunktion på kommunen hemsida 

kan tyvärr endast underlag från pågående detaljplaner eller nyligen laga kraft vunna planer 

tillhandahållas. För att återfinna gällande detaljplaner hänvisar hemsidan till kartan Bygga 

och bo där du kan hämta hem gällande detaljplaner i PDF-format. För att hitta rätt 

detaljplan kan du använda Bygga och bo-kartans sökfält där du kan söka på antingen en 

fastighet eller en adress som finns inom detaljplanen. Om du inte känner till någon fastighet 

eller adress inom detaljplanen kan du förflytta dig i Bygga och bo-kartan tills du hittar området 

som detaljplanen omfattar. Sedan klickar du i Bygga och bo-kartan för att få upp namnet på 

detaljplanen och en länk till detaljplanen i PDF-format. Synpunkten angående sökbarheten 

för gällande detaljplaner bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget, då 

kommentaren om gällande detaljplaners sökbarhet inte bedöms vara en fråga för det aktuella 

detaljplaneförslaget. 

År 2017 gav plan- och miljönämnden positivt planbesked angående ansökan om 

att upprätta detaljplan för flerbostadshus inom Kantarellen. (Planbeskrivning, 

sida 12) Sakägargrupp 1 framför att nämnden förvisso består av folkvalda 

politiker, men i övrigt är det inte känt om kommunmedborgarna har någon 

möjlighet att lämna synpunkter på planbeskedet. 
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Plan- och byggenhetens kommentar: Enligt Plan- och bygglagen finns inget 

lagstadgat utrymme för allmänheten att framföra synpunkter på den inledande 

lämplighetsbedömningen som ett planbesked utgör. Enligt Plan- och bygglagen har sakägare, 

bostadsrättshavare, hyresgäster, berörda boende, andra sammanslutningar och enskilda med 

väsentligt intresse först i en detaljplans samråd och sedan igen under granskningen tillfälle att 

lämna synpunkter på detaljplaneförslagets innehåll. Som kommunmedborgare har du dock 

rätt att överklaga en nämnds beslut under två premisser, genom laglighetsprövning eller genom 

förvaltningsbesvär. Vid en laglighetsprövning har du rätt att överklaga ett beslut om du 

misstänker att beslutet inte gått rätt till enligt kommunallagen. Det är alltså inte innehållet i 

beslutet som prövas utan enbart lagligheten i beslutet i förhållande till kommunallagen som 

prövas. Vid förvaltningsbesvär kan du överklaga ett beslut som påverkar dig personligen, 

exempelvis vid ett bygglovsbeslut eller vid försörjningsstöd När du överklagar genom 

förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och kommunens beslut kan ändras. Mer 

information om hur du överklagar och var du skickar överklagandet finns på kommunens 

hemsida. Synpunkten angående processen för planbesked bedöms inte föranleda någon ändring 

av planförslaget, då efterfrågan om information kopplat till planbeskedsprocessen inte bedöms 

vara en fråga för det aktuella detaljplaneförslaget. 

Angående tomten anges att de geotekniska förhållandena försämras mot norr 

och i den norra delen kan inte pålgrundläggning uteslutas för en sättningsfri 

grundläggning. Mot söder blir grundförhållandena bättre och grundläggning kan 

sannolikt ske på mark i södra delen. (Planbeskrivning, sida 20) Sakägargrupp 1 

anser att det utifrån markförhållandena kan förstås varför gällande detaljplan 

reglerar bebyggelse till enfamiljshus. Ett sådant skulle sannolikt kunna uppföras 

problemfritt medan förslagets byggnader istället kan kräva pålning med de risker 

det för med sig för omkringliggande fastigheter, vilket varnas för i 

planbeskrivningen på sida 31. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Inför granskningsskedet har en 

nytt geoteknisk PM tagits fram för avsikt att säkerställa områdets stabilitet och för kunna 

utesluta risk för ras, skred eller erosion. Utredning har även tagit fram nya rekommendationer 

för grundläggning som förordar ett antal olika tänkbara metoder för grundläggning. 

Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i planbeskrivningen utifrån geoteknisk PM. Plan-

och byggenheten bedömer inte att en någon av föreslagna metoder för grundläggning skulle 

kunna ligga till grund för att bedöma detaljplaneförslaget som olämpligt. 

Exploateringen innebär ett ökat antal trafikrörelser till och från tomten som kan 

medföra störningar i form av buller och ljus från billyktor. Planförslaget med 

cirka 40 lägenheter beräknas alstra en trafik om 72 bilrörelser per årsmedeldygn. 

(Planbeskrivning, sida 29) Sakägargrupp 1 anser att relativt till antalet fastigheter 

i området kan detta, lite beroende på var skyltningen för genomfart förbjuden 

på Varamovägen placeras, innebära en fördubbling av trafiken på den sträcka 

där Lalandia istället önskat begränsningar. 
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Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar sakägargrupp 1 

bild av att detaljplaneförslaget kommer att alstrar mer biltrafik än innan. Som sagt framgår 

det i planbeskrivningen att planförslaget beräknar alstra 72 tillkommande bilrörelser per dygn, 

medan mätningar i närområdet uppmäts till mellan 300-700 bilrörelser per dygn. Detta 

innebär att detaljplaneförslaget högst kan medföra mellan 10-20 procent mer trafik. Således 

bedöms detaljplaneförslaget inte bidra med någon större påverkan i relation till den trafik som 

Varamon i stort alstrar i egenskap av besöksmål och turistattraktion. I det fallet att en 

förändring av infrastrukturen krävs, bedöms det kunna genomföras oberoende av aktuellt 

detaljplaneförslag. Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Under rubriken Landskapsbild och kulturvärden framgår att Varamon ur allmän 

synpunkt, till stora delar, utgör en värdefull bebyggelse- och naturmiljö. Och att 

det äldre trädbeståndet är ett av de viktigaste karaktärsdragen att bevara och 

utveckla. (Planbeskrivning, sida 35) Sakägargrupp 1 anser att trädfällning av tallar 

och ekar över en bestämd diameter är med anledning av ovanstående lovpliktigt 

i Varamon. Ändå kommer en 200-årig tall respektive ek, samt ytterligare två ekar 

att fällas för etableringen enligt planbeskrivningen sida 17-18. Sakägargrupp 1 

anser att flera av dessa skulle sannolikt kunna bevaras vid byggnation enligt nu 

gällande detaljplan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar inte fullständigt 

sakägargrupp 1 åsikt om att det hade varit enkelt att bebygga två enbostadshus om 130 kvm 

(plus lovbefriade byggnader) vardera på fastigheten utan att behöva fälla något av träden. Dock 

delar Plan- och byggenheten sakägargrupp 1 delvis åsikt om att det är viktigt att värna 

Varamon naturvärden, dock i den mån som är möjlig. Plan- och byggenheten delar även 

Länsstyrelsens bedömning om att en naturvärdesinventering med avseende på särskilt 

skyddsvärda träd och artskydd behövs. Därför har naturvärdesinventering tagits fram inför 

granskningsskedet. Naturvärdesinventeringen (NVI) innehåller en inventering och 

identifiering av naturvärdesträd och eventuella särskild skyddsvärda träd och en bedömning av 

områdets betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som finns inom och i närheten av 

planområdet. Naturvärdesinventeringen innehåller även en bedömning gällande vilka 

ekologiska konsekvenser fällning av träden medför. Naturvärdesinventeringen identifierad åtta 

stycken naturvärdesträd inom fastigheten varav två stycken är särskilt skyddsvärda träd. 

Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 och 8 ur NVI), fem grova tallar 

(nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd av tall (nummer 7 ur NVI). Av 

de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det två stycke som utgörs av 

naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är en skogsek (nr 1 ur NVI). 

Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock utgör de enligt 

naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen redogör för att 

fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som framtiden ska 

bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två naturvärdesträd kommer 

att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen orsakar en förlust av livsmiljön 

för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst i förlusten av den grova tallen 
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som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö anses har en liten betydelse. 

För den grova eken är det också främst förlusten av eken som individ som ligger till grund för 

bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de två ek-efterträdarna till en 

ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt ädellövssamband till mycket svagt 

samband. Den grova eken har även en stamomkrets som nästan uppnår klassningen för 

jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav framgår i 

naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras som ett 

särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. Vidtagning av 

åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-

och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. 

Sakägargrupp 1 anser att senare års byggande indikerar att vi redan befinner oss 

på ett sluttande plan vad gäller tänjande på gällande regler och att med förslagets 

stora kliv kan befaras att ett prejudikat skapas till stöd för ytterligare intressenter 

att uppföra stora byggnader eller på annat sätt förvanska kulturvärdena i 

Varamon. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Alla fastighetsägare som avser vidta en åtgärd 

som kräver en planändring har möjlighet att ansöka om en begäran om planbesked hos 

kommunen, oavsett planändringens lämplighet eller förenlighet med översiktsplanen. Plan- och 

byggenheten gör i planbeskedet en lämplighetsbedömning utifrån de individuella 

förutsättningarna i varje enskilt fall. Detta kan exempelvis handla om att bedöma 

lämpligheten för en specifik typ av bebyggelse (flerbostadshus) i ett särskilt område (Varamon). 

Synpunkten bedöms inte vara en fråga med direkt koppling till det aktuella planförslaget och 

bedöms därmed inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

En grupp med elva privatpersoner främst inom men även delvis utanför 

detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd sakägargrupp 2, 

framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Sakägargrupp 2 har skickat in 

ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med yttrandet som 

intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla detta 

dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 
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Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av sakägargrupp 2 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på sakägargrupp 2 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En grupp med nio privatpersoner främst inom men även delvis utanför 

detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd sakägargrupp 3, 

framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Sakägargrupp 3 anser att 

detaljplaneförslaget inte är förenligt med gällande översiktsplan och föreslagen 

ny översiktsplan. Sakägargrupp 3 anser att det är direkt olämpligt att bygga två 

flerbostadshus på fyra till fem våningar, då det kommer sticka ut sett till 

områdets nuvarande karaktär. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 
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social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Sakägargrupp 3 anser att bebyggelseförslagets höjd kommer att skymma 

sjöutsikt för ett antal hushåll. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar delvis inte 

sakägargrupp 3 bild av att detaljplaneförslaget kommer att skymma sjöutsikten. Plan- och 

byggenheten lutar sig på bedömningen i stads- och landskapsbildsanalysen att planförslaget 

endast har en begränsad påverkan på dess omgivning. Eftersom det framgår i analysen att 

bebyggelseförslaget inte överstiger trädkronorna, så bedöms påverkan på utsikten vara liten. 

Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har genomförts under den 

tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av byggnadskroppen för att skapa 

två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden från fastighetsgränsen för att 

minska intrycket av byggnaden för grannar och minimerar påverkan på utsikten, ändå har 

tagit hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt. Synpunkten bedöms 

således inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Sakägargrupp 3 anser att detaljplaneförslaget kommer att bidra till ännu mer 

biltrafik på en redan hårt trafikerad väg (Varamovägen) sett till dess storlek. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar sakägargrupp 3 

bild av att detaljplaneförslaget kommer att alstrar mer biltrafik än innan, dock bedöms inte 

den tillkommande biltrafiken påverka Varamovägen. I detaljplaneförslaget redogörs för en 

eventuell förändring av Varamovägen kopplat till genomförandet av den överklagade 

detaljplanen för Folkets park 3 m fl. En sådan förändring är dock oberoende av aktuellt 

detaljplaneförslag. Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Sakägargrupp 3 ifrågasätter även fastighetsbildningen som genomfördes i 

samband med genomförande av gällande detaljplan 650. Det vill säga vilket pris 

marken såldes för samt fastighetsägarens relation till de styrande i Motala 

kommun. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten angående fastighetsaffären 

bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget, då markköp kopplat till den gällande 

detaljplanen inte bedöms vara en fråga för det aktuella planförslaget. Inte heller är frågan om 

jäv något som kommer att kommenteras inom ramen för en detaljplan. Plan- och byggenheten 
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i samråd med Mark- och exploatering vill dock delge hur kommunen ser på hanteringen av 

markköpet kopplade till den gällande detaljplanen. Den mark som ägaren till dåvarande 

Agneshög 3:39 köpte av Motala kommun, var tidigare en del av fastigheten Agneshög 3:38. 

På Agneshög 3:38 låg Varamovägen samt en del parkmark. På den del som försåldes låg 

inte (2013) cykelbanan enligt illustrationen i detaljplanen från 1985. På grund av detta 

bedömde kommunen att det var ett bättre markutnyttjande att den delen som gränsade mot 

Agneshög 3:38 försåldes till dess ägare, och att resterande del sammanlades med Agneshög 3:1 

som är en gatufastighet. Försäljningen villkorades med att köparen bekostade upprättandet av 

ny detaljplan samt bekostade fastighetsbildningsåtgärderna. Den försålda biten bedömdes ej 

kunna bli en lämplig egen fastighet med byggrätt, och största delen av den består i efterföljande 

detaljplan 650 av så kallad prickmark (ej byggbar mark). Priset bedömdes som 

marknadsmässigt 2013, tillsammans med övriga villkor i köpeavtalet. 

En privatperson inom detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd 

sakägare 1, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Sakägare 1 framför 

synpunkter kopplat till gällande detaljplan 650. Sakägare 1 anser att förslaget ej 

är förenligt med gällande detaljplan som genomgående föreskriver bebyggelse 

som måste anpassas till Varamons öppna karaktär och att bebyggelse i skala och 

omfattning hålls nere. Sakägare 1 anser att den föreslagna detaljplanens 

byggnader avviker kraftigt från övrig byggnation inom området Varamon och 

att gällande detaljplan ska värnas. Sakägare 1 framför att den gällande detaljplan 

föreskriver enbostadshus med huvudbyggnad om maximalt 130 kvm. Sakägare 

1 anser att detta fortsätta ska gälla även för fastigheten Kantarellen 5. Sakägare 

1 anser att då övriga fastigheter idag har kraftigt begränsade möjligheter att 

uppföra och-/eller förändra byggnation på sina tomter blir detta en väldigt 

märklig förändring för en begränsad tomt. Sakägare 1 framför att kommunen i 

samrådshandlingen notera att det är viktigt att värna bebyggelse i en till två 

våningar, vilket strider mot föreslagen byggnad på Kantarellen 5. Sakägare 1 

anser att fem våningar är en mycket hög byggnad och blir en mycket udda fågel i 

området. Sakägare 1 framför att de är positiva till att fastigheten Kantarellen 5 

bebyggs men endast om det sker i enlighet med övrig bebyggelse i Varamon det 

vill säga med enbostadshus och med huvudbyggnad om maximalt 130 

kvadratmeter. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 
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Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Sakägare 1 anser att uppförandet av en byggnad på 1+3+1 våningar är en 

betydande avvikelse mot övriga byggnationer i området. Sakägare 1 anser att 

denna byggnad kan fungera som prejudikat för att senare få uppföra flera 

liknande detaljplaneändringar för Varamon vilket skulle påverka hela områdets 

karaktär – byggnadens storlek-/höjd bör därmed begränsas tydligare. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Alla fastighetsägare som avser vidta en åtgärd 

som kräver en planändring har möjlighet att ansöka om en begäran om planbesked hos 

kommunen, oavsett planändringens lämplighet eller förenlighet med översiktsplanen. Plan- och 

byggenheten gör i planbeskedet en lämplighetsbedömning utifrån de individuella 

förutsättningarna i varje enskilt fall. Detta kan exempelvis handla om att bedöma 

lämpligheten för en specifik typ av bebyggelse (flerbostadshus) i ett särskilt område (Varamon). 

Synpunkten bedöms inte vara en fråga med direkt koppling till det aktuella planförslaget och 

bedöms därmed inte föranleda någon ändring av planförslaget. 
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Sakägare 1 anser att inte att det är försvarbart att bebyggelseförslagets skala och 

typologi ska smälta in mot angränsande detaljplaneförslag på Folkets Park 

(Lalandia), då detta detaljplaneförslag inte ännu vunnit laga kraft. Sakägare 1 

anser att aktuellt detaljplaneförslag därför i första hand bör skjutas på framtiden. 

Eftersom i det fallet att detaljplaneförslaget för Folket park inte vinner laga kraft 

eller om etableringen av någon annan anledning avbryts, anser sakägare 1 inte 

att det finns något motiv för att säga att det aktuella detaljplaneförslaget 

harmoniserar med omgivande byggnation. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten har avsiktligen 

begränsat beskrivningen av detaljplaneförslagets relation till Lalandia-planerna just på grund 

av dess status som överklagade och därmed inte ännu laga kraft vunna. Således har de 

närliggande detaljplanerna endast omnämnt i ett kortare informationsstycke och i det fall 

utredningar från Lalandia-planerna utgör underlag till detaljplaneförslaget. Plan- och 

byggenheten har för avsikt att ingen direkt jämförelse av detaljplaneförslagen ska framgå av 

planbeskrivning tills det att detaljplanerna för Lalandia vinner laga kraft. Synpunkten 

bedöms således föranleda en översyn av planbeskrivningen för att säkerställa att inte överflödig 

hänvisning till inte ännu laga kraft vunna detaljplaner sker. 

En privatperson inom detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd 

sakägare 2, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Sakägare 2 framför att frågan om Varamon dyker upp med jämna mellanrum 

med ordspråket det måste hända något i Varamon! Vad innebär detta? Sakägare 

2 menar att Varamon är detaljplanelagt med ett antal olika byggrätter för 

fritidshus och småhus med en smal genomfartsgata som är anpassad enbart för 

en mindre trafiktäthet, samt med en mindre sandstrand. Sakägare 2 framför att 

utvecklingsmöjligheterna i Varamon är stora om utvecklingen sker i samklang 

med boende och att den anpassar sig till naturen. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 
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detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Sakägare 2 anser att genomförandet av en fastighetsreglering till förmån för 

Kantarellen 5 är ett första steg att tillåta höghus på alla stora tomter utmed 

Varamovägen, samt en kraftig förtätning. Sakägare 2 anser vidare att beviljandet 

av ett positivt planbesked för höghus på Kantarellen 5 fungerar som ett 

prejudikat som gynnar Lalandias höghusbyggnation. Sakägare 2 anser att få ett 

höghus mitt framför den egna fastighetens utsikt har väckt ilska och kan ej 

godkännas. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Alla fastighetsägare som avser vidta en åtgärd 

som kräver en planändring har möjlighet att ansöka om en begäran om planbesked hos 

kommunen, oavsett planändringens lämplighet eller förenlighet med översiktsplanen. Plan- och 

byggenheten gör i planbeskedet en lämplighetsbedömning utifrån de individuella 

förutsättningarna i varje enskilt fall. Detta kan exempelvis handla om att bedöma 

lämpligheten för en specifik typ av bebyggelse (flerbostadshus) i ett särskilt område (Varamon). 

Synpunkten bedöms inte vara en fråga med direkt koppling till det aktuella planförslaget och 

bedöms därmed inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Sakägare 2 framför att de anser att DHR/Vättersol sitter i en svår situation på 

grund av att DHR/Vättersol är i en beroendeställning till Starkengren, 

fastighetsägaren till Kantarellen 5 på grund av att fastighetsägarna hyr 
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ut/arrenderar sin mark till DHR/Vättersol. Vilket sakägare 2 anser är ett väl 

utstuderat mönster! 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten angående DHR/Vättersol 

arrende eller hyresavtal bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget, då avtal mellan 

två privat personer eller företag inte bedöms vara en fråga för det aktuella detaljplaneförslaget. 

Sakägare 2 vill framföra att projekt för Kantarellen 5 har väckt många negativa 

reaktioner hos boende i Varamon och även hos boende i andra delar av 

kommunen. Sakägare 2 framför att del av fastigheten Agneshög 3:38 aldrig har 

varit ute till försäljning på den öppna marknaden, vilket sakägare 2 tolkar som 

att affären inte gått rätt till. Sakägare 2 framför att en tjänstemän på mark och 

exploatering, på Motala kommun har skrivit i ett mail till sakägare 2 att det inte 

gjorts någon värdering på tomten, utan att försäljningen enbart har gjorts i 

samråd med närmaste chefer. Sakägare 2 anser att detta är ett högst 

anmärkningsvärt ställningstagande som väckt ilska och sakägare 2 framför att 

detta tolkas som misstänkt korruption hos många. Sakägare 2 anser att prisbilden 

har varit betydligt högre i Varamon under alla år än övriga delen i kommunen 

och att för cirka 15 år nådde kommunen själv en plan att försälja tomter i en 

annan del av Varamon, betydligt längre ifrån stranden för minst 1000 

kronor/kvadratmeter. Sakägare 2 framför de som närmaste sakägare, under 

samrådstiden för detaljplan 650 (mellan 15 december 2014 och 19 januari 2015), 

inte hade något att erinra eftersom tomten skulle bebyggas likt gällande stadsplan 

med egen privat bostad för eget boende. Sakägare 2 framför att om 

försäljningspriset 100 kronor/kvadratmeter (normalpris 3000 

kronor/kvadratmeter) och en ny detaljplan med 18 meter höga hus hade 

framgått i samrådshandlingarna för detaljplan 650 hade sakägare 2 inte beviljat 

försäljningen. Sakägare 2 framför att med den kännedom de nu har i, så är 

sakägare 2 starkt kritiska över hur försäljningen genomförts och sakägare 2 

ställer undrar om hela affären måste ogiltigförklaras. Sakägare 2 anser att 

Kantarellen 5 ska förkastas i sin helhet och att försäljningen av en del av den 

kommunalägda fastigheten Agneshög 3:38 skall ogiltigförklaras samt att marken 

återgår till parkmark. Sakägare 2 anser att kommunen ska göra om och göra rätt! 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten angående fastighetsaffären 

bedöms inte föranleda någon ändring av planförslaget, då markköp kopplat till den gällande 

detaljplanen inte bedöms vara en fråga för det aktuella planförslaget. Inte heller är frågan om 

jäv något som kommer att kommenteras inom ramen för en detaljplan. Plan- och byggenheten 

i samråd med Mark- och exploatering vill dock delge hur kommunen ser på hanteringen av 

markköpet kopplade till den gällande detaljplanen. Den mark som ägaren till dåvarande 

Agneshög 3:39 köpte av Motala kommun, var tidigare en del av fastigheten Agneshög 3:38. 

På Agneshög 3:38 låg Varamovägen samt en del parkmark. På den del som försåldes låg 

inte (2013) cykelbanan enligt illustrationen i detaljplanen från 1985. På grund av detta 

bedömde kommunen att det var ett bättre markutnyttjande att den delen som gränsade mot 
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Agneshög 3:38 försåldes till dess ägare, och att resterande del sammanlades med Agneshög 3:1 

som är en gatufastighet. Försäljningen villkorades med att köparen bekostade upprättandet av 

ny detaljplan samt bekostade fastighetsbildningsåtgärderna. Den försålda biten bedömdes ej 

kunna bli en lämplig egen fastighet med byggrätt, och största delen av den består i efterföljande 

detaljplan 650 av så kallad prickmark (ej byggbar mark). Priset bedömdes som 

marknadsmässigt 2013, tillsammans med övriga villkor i köpeavtalet. 

En privatperson inom detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd 

sakägare 3, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Sakägare 3 bestrider hela detaljplanen för Kantarellen 5. Sakägare 3 anser att det 

är helt oförenligt att bygga flerbostadshus i Varamon. Enligt alla riktlinjer de 

senaste 40 åren har principen varit anpassning till nuvarande miljö, bevarande av 

sommarstugsintrycket med låg och gles bebyggelse, stora tomter, och förbud 

mot trädfällning. Sakägare 3 anser att detta planförslag som nu utarbetats strider 

mot alla tidigare riktlinjer inklusive detaljplan 650 som är en del av Varamon och 

kan inte exkluderas då det en del av hela södra Varamon. Sakägare 3 anser att 

det riskerar innebära att överklaganden för liknade projekt kommer att starta. 

Sakägare 3 framför att gällande översiktsplan, ÖP 2006, tydligt beskriver att 

”bebyggelsen skala och omfattning hålls nere och stora tomter är att föredra”. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 
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Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Sakägare 3 anser att det inte är nog med att planförslaget kommer att förfula, 

utan planförslaget kommer även påverka trafiksituationen både vinter och 

sommar med 100–150 nya året runt boende på en yta planerad för 2 normala 

villor. Detta kommer ytterligare förvärra parkerings situationen när dessa får 

”sommargäster” för bad och rekreation vilket enkelt innebär en fördubbling av 

de boende under sommaren. Innebär totalt 200–300 personer som ska trängas 

på en redan överbelastad strand. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar till viss mån 

sakägare 3 bild av att detaljplaneförslaget kommer att alstrar mer biltrafik än innan. Det 

framgår i planbeskrivningen att planförslaget beräknar alstra 72 tillkommande bilrörelser per 

dygn, vilket inte bedöms bidra med någon större påverkan i relation till den trafik som 

Varamon i stort alstrar i egenskap av besöksmål och turistattraktion. I det fallet att en 

förändring av infrastrukturen krävs, bedöms det kunna genomföras oberoende av aktuellt 

detaljplaneförslag. Synpunkten bedöms således inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Sakägare 3 anser att försvara planen med att det kommer att passa in mot 

kommande byggnation mot Lalandia är oansvarigt när det inte finns något beslut 

om att Lalandia-planerna kommer genomföras. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten har avsiktligen 

begränsat beskrivningen av detaljplaneförslagets relation till Lalandia-planerna just på grund 

av dess status som överklagade och därmed inte ännu laga kraft vunna. Således har de 

närliggande detaljplanerna endast omnämnt i ett kortare informationsstycke och i det fall 

utredningar från Lalandia-planerna utgör underlag till detaljplaneförslaget. Plan- och 

byggenheten har för avsikt att ingen direkt jämförelse av detaljplaneförslagen ska framgå av 

planbeskrivning tills det att detaljplanerna för Lalandia vinner laga kraft. Synpunkten 

bedöms således föranleda en översyn av planbeskrivningen för att säkerställa att inte överflödig 

hänvisning till inte ännu laga kraft vunna detaljplaner sker. 

http://www.motala.se/kommun


 

          

            

    

 

        

           

            

          

             

           

           

   

 

           

          

         

      

        

 

       

           

        

        

   

     

          

             

       

        

          

          

               

               

          

            

      

          

         

          

          

            

             

          

         

Sakägare 3 anser att förslag fullständigt ignorerar de tre stugor i intilliggande 

kvarter som är K-märkta och som sakägare 3 menar inte får byggas om med 

anledning av ”områdets sommarstugekaraktär”. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar sakägare 3 bild 

av det finns byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde (värdeklass ett av tre) i 

närområdet vars värde är kopplat till byggnadernas egenskap som ett av det mycket begränsade 

beståndet av välbevarade traditionella sommarhus i Varamon. Detta gäller tre byggnader i 

närheten (150-200 meter) och en byggnad lite längre bort (cirka 500 meter). Det finns även 

övriga byggnader med högt kulturhistoriskt värde (värdeklass två av tre) i området dock är 

dessas värde inte kopplat till deras egenskap som sommarhus. Synpunkten bedöms föranleda 

förtydligande i planbeskrivningen. 

Sakägare 3 anser att man i planen skriver att miljö inte påverkas nämnvärt, men 

redan nu ser sakägare 3 problem för fågellivet, då träd och buskage avverkas för 

byggnation. Sakägare 3 anser att planen även påverkar fågellivet på grund av 

närheten till vattenfiltreringsanläggningen, där fågellivet frodas under större 

delen av året, som bara är 50 meter. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar inte sakägare 3 

åsikt om att detaljplaneförslaget skulle kunna medföra väsentligt påverkan på närområdets 

fågelliv. Plan- och byggenheten delar även Länsstyrelsens bedömning om att en 

naturvärdesinventering med avseende på särskilt skyddsvärda träd och artskydd behövs. 

Därför har naturvärdesinventering tagits fram inför granskningsskedet. 

Naturvärdesinventeringen (NVI) innehåller en inventering och identifiering av 

naturvärdesträd och eventuella särskild skyddsvärda träd och en bedömning av områdets 

betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som finns inom och i närheten av planområdet. 

Naturvärdesinventeringen innehåller även en bedömning gällande vilka ekologiska 

konsekvenser fällning av träden medför. Naturvärdesinventeringen identifierad åtta stycken 

naturvärdesträd inom fastigheten varav två stycken är särskilt skyddsvärda träd. 

Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 och 8 ur NVI), fem grova tallar 

(nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd av tall (nummer 7 ur NVI). Av 

de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det två stycke som utgörs av 

naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är en skogsek (nr 1 ur NVI). 

Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock utgör de enligt 

naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen redogör för att 

fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som framtiden ska 

bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två naturvärdesträd kommer 

att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen orsakar en förlust av livsmiljön 

för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst i förlusten av den grova tallen 

som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö anses har en liten betydelse. 

För den grova eken är det också främst förlusten av eken som individ som ligger till grund för 

bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de två ek-efterträdarna till en 

ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt ädellövssamband till mycket svagt 
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samband. Den grova eken har även en stamomkrets som nästan uppnår klassningen för 

jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav framgår i 

naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras som ett 

särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. Vidtagning av 

åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-

och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. 

En privatperson inom detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd 

sakägare 4, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Sakägare 4 har 

skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med yttrandet som 

intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla detta 

dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av sakägare 4 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på sakägare 4 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson inom detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd 

sakägare 5, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Sakägare 5 har 

skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med yttrandet som 

intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla detta 

dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av sakägare 5 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 
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för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på sakägare 5 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En grupp med tre privatpersoner utanför detaljplaneförslagets 

sakägaravgränsning, nedan benämnd privatpersongrupp 1, framför synpunkter 

på förslaget till detaljplanen. Privatpersongrupp 1 har skickat in ett yttrande som 

är innehållsmässigt identiskt med yttrandet som intresseföreningen Varamons 

Vänner har skickat in. För att hålla detta dokument koncist så hänvisar Plan- och 

byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den 

innehållsmässiga sammanfattningen av privatpersongrupp 1 och Varamons 

Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatpersongrupp 1 och 

Varamons Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan benämnd 

privatperson 1, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. Privatperson 1 har tagit del 

av förslaget och anser att ett uppförande av flerbostadshus och parkeringsgarage är mycket 

olämpligt och avviker betänkligt från rådande detaljplan som tillåter enbostadshus. 

Privatperson 1 anser att förslaget passar mycket illa med tankarna i det idéprogram som tagits 

fram för Varamon samt att förslaget strider mot översiktsplanen. Privatperson 1 anser inte 

att flerbostadshus i flera våningar passar i Varamon, och särskilt inte på sjösidan av 

Varamovägen. Privatperson 1 framför att byggnaderna i södra Varamon består av blandad 

bebyggelse, fritidshus och villor. Privatperson 1 anser det kommer att bli ett antal mindre 

semesterbostäder alldeles i närheten ifall Lalandia blir verklighet och att det skulle göra att 

flerbostadshusen avviker ännu mer i den miljön. Privatperson 1 anser också att det känns 

ovälkomnande och är väldigt visuellt störande att mötas av stora höga byggnader när man 

kommer söderifrån på Varamovägen. Privatperson 1 vill därför att mindre villor eller 

fritidsboende istället ska byggas, som smälter in i miljön på aktuella fastigheter enligt nu 

gällande detaljplan. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 
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skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 

uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Privatperson 1 anser att, behovet av fälla tallar som dessutom är mycket gamla för att 

genomföra förslaget, är ännu ett skäl till att inte göra förändringen av detaljplanen. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar inte privatperson 

1 åsikt om trädfällning av tallar. Plan- och byggenheten delar även Länsstyrelsens bedömning 

om att en naturvärdesinventering med avseende på särskilt skyddsvärda träd och artskydd 

behövs. Därför har naturvärdesinventering tagits fram inför granskningsskedet. 

Naturvärdesinventeringen (NVI) innehåller en inventering och identifiering av 

naturvärdesträd och eventuella särskild skyddsvärda träd och en bedömning av områdets 

betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som finns inom och i närheten av planområdet. 

Naturvärdesinventeringen innehåller även en bedömning gällande vilka ekologiska 

konsekvenser fällning av träden medför. Naturvärdesinventeringen identifierad åtta stycken 

naturvärdesträd inom fastigheten varav två stycken är särskilt skyddsvärda träd. 

Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 och 8 ur NVI), fem grova tallar 

(nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd av tall (nummer 7 ur NVI). Av 
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de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det två stycke som utgörs av 

naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är en skogsek (nr 1 ur NVI). 

Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock utgör de enligt 

naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen redogör för att 

fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som framtiden ska 

bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två naturvärdesträd kommer 

att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen orsakar en förlust av livsmiljön 

för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst i förlusten av den grova tallen 

som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö anses har en liten betydelse. 

För den grova eken är det också främst förlusten av eken som individ som ligger till grund för 

bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de två ek-efterträdarna till en 

ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt ädellövssamband till mycket svagt 

samband. Den grova eken har även en stamomkrets som nästan uppnår klassningen för 

jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav framgår i 

naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras som ett 

särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. Vidtagning av 

åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd till länsstyrelsen 

enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-

och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 2, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 2 anser att det är svårt att förstå, man tar sig för pannan, hur det är 

möjligt att ta fram en ny detaljplan och ändra gällande detaljplan 650 som är 

anpassad till områdets karaktär. (Tydligen med hjälp av kommunen som säljer 

parkmark till en privat fastighetsägare för att kunna genomföra och bygga cirka 

40 lägenheter.) Privatperson 2 hoppas att det inte finns det minsta tvivel om 

delikatessjäv för denna planändring. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Alla fastighetsägare som avser vidta en åtgärd 

som kräver en planändring har möjlighet att ansöka om begäran om planbesked hos 

kommunen, således bedöms inte synpunkten vara en fråga för det aktuella planförslaget och 

kommer inte kommenteras vidare. Synpunkten angående fastighetsaffären bedöms inte 

föranleda någon ändring av planförslaget, då markköp kopplat till den gällande detaljplanen 
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inte bedöms vara en fråga för det aktuella planförslaget. Inte heller är frågan om jäv något som 

kommer att kommenteras inom ramen för en detaljplan. Plan- och byggenheten i samråd med 

Mark- och exploatering vill dock delge hur kommunen ser på hanteringen av markköpet 

kopplade till den gällande detaljplanen. Den mark som ägaren till dåvarande Agneshög 3:39 

köpte av Motala kommun, var tidigare en del av fastigheten Agneshög 3:38. På Agneshög 

3:38 låg Varamovägen samt en del parkmark. På den del som försåldes låg inte (2013) 

cykelbanan enligt illustrationen i detaljplanen från 1985. På grund av detta bedömde 

kommunen att det var ett bättre markutnyttjande att den delen som gränsade mot Agneshög 

3:38 försåldes till dess ägare, och att resterande del sammanlades med Agneshög 3:1 som är 

en gatufastighet. Försäljningen villkorades med att köparen bekostade upprättandet av ny 

detaljplan samt bekostade fastighetsbildningsåtgärderna. Den försålda biten bedömdes ej 

kunna bli en lämplig egen fastighet med byggrätt, och största delen av den består i efterföljande 

detaljplan 650 av så kallad prickmark (ej byggbar mark). Priset bedömdes som 

marknadsmässigt 2013, tillsammans med övriga villkor i köpeavtalet. 

Privatperson 2 anser att planförslaget inte tillför området något positivt för 

områdets friluftsliv utan att det bara är ett ekonomiskt intresse för en privat 

fastighetsägare att få in så många lägenheter som möjligt på en liten yta. 

Privatperson 2 anser att detaljplaneförslaget strider mot nuvarande och ny 

föreslagen översiktsplan. Privatperson 2 anser att det har hela tiden hävdats från 

kommunens sida att Varamon ska ha karaktären av ett fritidsområde stor tomter 

med begränsad byggrätt med småskaligheten och den speciella växtligheten. 

Privatperson 2 anser att området mellan Varamovägen och stranden ska vara 

undantaget flerbostadshus. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten står fast vid 

bedömningen att förslaget till detaljplan är lämpligt trots att bebyggelseförslagets höjd och 

fotavtryck avviker från översiktsplanens intentioner gällande bebyggelsens omfattning och skala 

i Varamon. Översiktsplanen övergripande målsättning för bostadsbyggandet i Motala stad är 

att det främst ska genom förtätning inom eller i nära anslutning till den befintliga 

stadsstrukturen. Plan- och byggenheten bedömer att detaljplanens syfte att möjliggöra för 

bostäder av typen flerbostadshus överensstämmer med översiktsplanen övergripande målsättning 

om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. Även om just bebyggelseförslagets 

skala inte helt stämmer med de fördjupade intentionerna som beskrivs för bostadsbyggandet i 

Varamon. Där översiktsplanen beskriver att all bebyggelse måste genomgående anpassas till 

Varamons öppna karaktär av naturmark och till den viktiga funktion området har som 

rekreationsområde och besöksmål. Vilket innebär att bebyggelsens skala och omfattning hålls 

nere och att stora tomter är att föredra. Dock lämnar översiktsplanen bedömningen om den 

glidande skalan från mer traditionella villatomter i söder till rena fritidshus i norr till 

detaljplaneprövning. Plan- och byggenheten bedömer att de anpassningar av förslaget som har 

genomförts under den tidiga planprocessen, såsom indragna våningar, uppdelning av 

byggnadskroppen för att skapa två byggnadskroppar med luft i mellan, indrag av byggnaden 

från fastighetsgränsen för att minska intrycket av byggnaden för grannarna, ändå har tagit 

hänsyn till de befintliga förutsättningarna i den mån som är möjligt för att fortfarande kunna 
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uppnå detaljplanens syfte om att förtäta med flerbostadshus. Plan- och byggenheten gör 

avvägningen att trots att detaljplanen inte helt kan uppfylla översiktsplanens intentioner 

gällande bebyggelsens omfattning och skala i Varamon så möter planen översiktsplanen 

övergripande målsättning om förtätning i anslutning till den befintliga stadsstrukturen. 

Detaljplanen bidrar även till att andra värden tillförs platsen såsom en yteffektiv hushållning 

av marken, vilket är positivt utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen bidrar till att medföra 

variationer i bostadstyper och boendeupplåtelseformer, vilket är fördelaktigt för ett område som 

Varmon där de befintliga bostadstyper och upplåtelseformer är enformiga, vilket positivt ur en 

social aspekt. Detaljplanen bidrar med att öka befolkningsunderlaget för området, vilket kan 

leda till ett bättre underlag för bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsservice, 

vilket är positiv ur både en social och ekonomisk synpunkt. Dessa värden är utpekade 

målsättningar såväl kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram som i Plan- och 

bygglagen, och med utgångspunkt i detta gör Plan- och byggenheten bedömningen och 

avvägningen att detaljplanen är lämpligt trots att detaljplanen endast delvis har anpassas till 

platsens kultur- och naturvärden. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen angående bedömningen om detaljplaneförslagets lämplighet torts 

oförenligheten med översiktsplanen. 

Privatperson 2 anser att om den här detaljplanen mot förmodan vinner laga kraft 

är det då möjligt för fastighetsägare i Varamon att få tillstånd till en frimärksplan 

eventuell riva sitt fritids- eller bostadshus och bygga flerbostadshus? 

Plan- och byggenhetens kommentar: Alla fastighetsägare som avser vidta en åtgärd 

som kräver en planändring har möjlighet att ansöka om en begäran om planbesked hos 

kommunen, oavsett planändringens lämplighet eller förenlighet med översiktsplanen. Plan- och 

byggenheten gör i planbeskedet en lämplighetsbedömning utifrån de individuella 

förutsättningarna i varje enskilt fall. Detta kan exempelvis handla om att bedöma 

lämpligheten för en specifik typ av bebyggelse (flerbostadshus) i ett särskilt område (Varamon). 

Synpunkten bedöms inte vara en fråga med direkt koppling till det aktuella planförslaget och 

bedöms därmed inte föranleda någon ändring av planförslaget. 

Privatperson 2 anser att det står i inledningen att syftet med planen är att 

säkerställa bevarande av värdefulla träd (det är redan reglerat med 

trädfällningsförbud för tallar med stamdiameter större än 25 cm och ekar 

stamdiameter större än 40 cm.) Sedan kan man läsa under rubriken Mark och 

vegetation i förslaget till detaljplan att en ek med stamdiameter 310 cm och en 

cirka 200 år gamla grov tall med omkrets 80 cm samt två ytterligare ekar kommer 

att fällas för att ge plats åt byggnationen. Detta anser privatperson 2 är mycket 

motsägelsefullt. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar delvis privatperson 

2 åsikt om att det är viktigt att värna Varamon naturvärden, dock i den mån som är möjlig. 

Plan- och byggenheten delar även Länsstyrelsens bedömning om att en naturvärdesinventering 

med avseende på särskilt skyddsvärda träd och artskydd behövs. Därför har 
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naturvärdesinventering tagits fram inför granskningsskedet. Naturvärdesinventeringen (NVI) 

innehåller en inventering och identifiering av naturvärdesträd och eventuella särskild 

skyddsvärda träd och en bedömning av områdets betydelse för ädellövs- och tallskogsmiljö som 

finns inom och i närheten av planområdet. Naturvärdesinventeringen innehåller även en 

bedömning gällande vilka ekologiska konsekvenser fällning av träden medför. 

Naturvärdesinventeringen identifierad åtta stycken naturvärdesträd inom fastigheten varav två 

stycken är särskilt skyddsvärda träd. Naturvärdesträden utgörs av två skogsekar (nummer 1 

och 8 ur NVI), fem grova tallar (nummer 2,3,4,5 och 6 ur NVI) och ett dött stående träd 

av tall (nummer 7 ur NVI). Av de fyra träd som bedöms vara nödvändiga att fälla är det 

två stycke som utgörs av naturvärdesträd, ett är en grov tall (nummer 2 ur NVI) och ett är 

en skogsek (nr 1 ur NVI). Även två andra skogsekar döms vara nödvändiga att fälla dock 

utgör de enligt naturvärdesinventeringen inte naturvärdesträd. Naturvärdesinventeringen 

redogör för att fällning av två skogsekar, också kallade ek-efterträdare, det vill säga träd som 

framtiden ska bära funktionen av att upprätthålla ekologiska samband, och två 

naturvärdesträd kommer att ha negativa konsekvenser lokalt. Detta eftersom fällningen 

orsakar en förlust av livsmiljön för arter kopplade till ek och tall. Bedömning grundas främst 

i förlusten av den grova tallen som individ, då det ekologiska sambandet till områdets tallmiljö 

anses har en liten betydelse. För den grova eken är det också främst förlusten av eken som 

individ som ligger till grund för bedömningen, dock bidrar förlusten av den grova eken och de 

två ek-efterträdarna till en ackumulerande effekt som försvagar ett redan idag svagt 

ädellövssamband till mycket svagt samband. Den grova eken har även en stamomkrets som 

nästan uppnår klassningen för jätteträd och på eken har även en signalart påträffats. Därav 

framgår i naturvärdesinventeringen en rekommendation om att den grova eken bör hanteras 

som ett särskilt skyddsvärt träd även om det inte entydigt uppfyller kraven för detta. 

Vidtagning av åtgärder på ett särskilt skyddsvärt träd ska föregås av en anmäla om samråd 

till länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Plan- och byggenheten bedömer att fällning av 

naturvärdesträdet, den grova tallen, och de två skogsekarna, ek-efterträdarna, kan genomföras 

enligt planförslaget. För naturvärdesträdet, den grova eken som naturvärdesinventeringen 

rekommenderar ska hanteras som ett särskilt skyddsvärt träd så bör samråd med länsstyrelsen 

om eventuell fällning av eken ske inför antagande av detaljplaneförslaget. Detta eftersom Plan-

och byggenheten bedömer att ett eventuellt nekande av fällning från länsstyrelsen skulle kunna 

påverka bebyggelseförslagets genomförande. Synpunkten bedöms föranleda förtydligande i 

planbeskrivningen kopplat till den information och de bedömningarna som framgår i 

naturvärdesinventeringen och även kopplat till ett ställningstagande avseende fällning av den 

grova eken som naturvärdesinventeringen rekommenderar ska hanteras som ett särskilt 

skyddsvärt träd. 

Privatperson 2 anser att nu när allt koncentrerades till Varamon Lalandia, 

simhall, bandyhall, ishockeyhall, kommunens största grundskola och till råge på 

detta två flerbostadshus med cirka 40 lägenheter, skapar inte detta stora 

trafikproblem? 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plan- och byggenheten delar privatperson 2 

bild av att detaljplaneförslaget tillsammans med andra projekt i Varamon kommer att alstrar 
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mer biltrafik än innan. Det framgår i planbeskrivningen att planförslaget beräknar alstra 72 

tillkommande bilrörelser per dygn, vilket inte bedöms bidra med någon större påverkan i 

relation till den trafik som Varamon i stort alstrar i egenskap av besöksmål och 

turistattraktion. I det fallet att en förändring av infrastrukturen krävs, bedöms det kunna 

genomföras oberoende av aktuellt detaljplaneförslag. Synpunkten bedöms således inte föranleda 

någon ändring av planförslaget. 

Privatperson 2 anser att samhällsbyggnadsnämnden ska upphäva sitt beslut att 

godkänna detaljplanen för samråd och avsluta planarbetet. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Synpunkten bedöms inte föranleda någon 

ändring av planförslaget, men Samhällsbyggnadsnämnden får ta del av synpunkterna. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 3, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 3 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 3 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 3 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 4, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 4 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 4 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 4 och Varamons 

Vänners yttrande. 
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En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 5, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 5 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 5 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 5 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 6, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 6 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 6 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 6 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 7, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 7 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 7 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 7 och Varamons 

Vänners yttrande. 
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En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 8, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 8 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 8 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 8 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 9, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 9 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 9 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 9 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 10, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 10 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 10 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 10 och Varamons 

Vänners yttrande. 
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En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 11, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 11 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 11 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 11 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 12, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 12 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 12 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 12 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 13, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 13 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 13 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 13 och Varamons 

Vänners yttrande. 
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En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 14, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 14 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 14 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 14 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 15, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 15 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 15 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 15 och Varamons 

Vänners yttrande. 

En privatperson utanför detaljplaneförslagets sakägaravgränsning, nedan 

benämnd privatperson 16, framför synpunkter på förslaget till detaljplanen. 

Privatperson 16 har skickat in ett yttrande som är innehållsmässigt identiskt med 

yttrandet som intresseföreningen Varamons Vänner har skickat in. För att hålla 

detta dokument koncist så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. 

Intresseföreningen Varamons Vänner för att ta del av den innehållsmässiga 

sammanfattningen av privatperson 16 och Varamons Vänners yttrande. 

Plan- och byggenhetens kommentar: Och igen för att hålla detta dokument koncist 

så hänvisar Plan- och byggenheten till rubrik 13. Intresseföreningen Varamons Vänner 

för att ta del av även Plan- och byggenehetens kommentar på privatperson 16 och Varamons 

Vänners yttrande. 
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Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande inte framfört några invändningar mot 

samhällsbyggnadsnämndens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar på plankartan: 

- Redaktionella ändringar och mindre justeringar har gjorts. 

- Egenskapsområde för utkragande byggnadsdelar har utökats. 

- Höjdbestämmelsens formulering har förtydligats. 

- Höjdbestämmelsen för fyra mindre egenskapsområden som omfattar det fjärde 

planet har ändrats. Max höjden har inte ändrats. 

- Bestämmelsen om fasadbeklädning i trä har förtydligats. 

- Bestämmelsen om fasadkulörer har tillagts. 

- Bestämmelsen om utkragande byggnadsdelar har tillagts. 

- Bestämmelsen om färdigt golv har förtydligats med förbud mot helt underjordisk 

källare. 

- Prickmarksbestämmelsens formulering har förtydligats. 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

- Redaktionella ändringar och mindre justeringar har gjorts. 

- Text om syfte har förtydligats. 

- Text om huvuddrag har förtydligats. 

- Text om förenlighet med MB 3-5 kap. har förtydligats. 

- Text om översiktliga planer har förtydligats. 

- Text om idéprogram för Varamon har förtydligats. 

- Text om planarbeten i närområdet har förtydligats. 

- Text och bilder under rubriken natur har uppdaterats utifrån 

naturvärdesinventeringen. 

- Text och rubrik om invasiva arter har tillkommit. 

- Text om geotekniska förhållanden har uppdaterats utifrån nytt geoteknik PM. 

- Text om yt- och grundvattenförekomster har tillagts under rubriken hydrologiska 

förhållanden. 

- Text om radon har uppdaterats utifrån nytt geoteknik PM. 

- Text om byggnader med kulturvärden i närheten av planområdet har tillagts under 

rubriken Bebyggelseområden. 

- Text om service har förtydligats 

- Text om byggnadskultur och gestaltning hat förtydligats. 

- Text om biltrafik har förtydligats. 

- Text om kollektivtrafik har ändrats. 

- Text om anslutningspunkt och ledningsrätt har tillagts under rubrik för teknisk 

försörjning, vatten och spillvatten. 

- Text om teknisk försörjning, dagvatten har förtydligats. 

http://www.motala.se/kommun


 

        

        

         

          

           

 

         

          

 

      

        

           

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
  

- Text om konsekvenser kopplat riksintressen har förtydligats. 

- Text om konsekvenser kopplat miljökvalitetsnormer har förtydligats. 

- Text om konsekvenser kopplat Natura 2000 har förtydligats. 

- Text om konsekvenser kopplat till landskapsbild och kulturvärden har förtydligats. 

- Text om konsekvenser kopplat till naturmiljö och ekologiska värden har 

förtydligats. 

- Text om konsekvenser kopplat till vattenförekomster har tillagts. 

- Text om den sammanvägda bedömningen av planförslagets konsekvenser har 

förtydligats. 

- Text om fastighetsbildning har förtydligats. 

- Text om servitut och rättigheter har förtydligats. 

- Text om anslutningspunkt har förtydligats under rubrik tekniska frågor, vatten och 

avlopp. 

1. Länsstyrelsens undersökningssamråd, 2021-03-09 

2. Länsstyrelsens yttrande, 2021-05-07 
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Följande sakägare/berörda har, helt eller delvis, inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

- Länsstyrelsen 

- Lantmäterimyndigheten 

- Miljö- och hälsoskyddsenheten 

- Naturskyddsföreningen i Motala 

- Varamons Vänner 

- Sakägargrupp 1 

- Sakägargrupp 2 

- Sakägargrupp 3 

- Sakägare 1 

- Sakägare 2 

- Sakägare 3 

- Sakägare 4 

- Sakägare 5 

- Privatpersongrupp 1 

- Privatperson 1 

- Privatperson 2 

- Privatperson 3 

- Privatperson 4 

- Privatperson 5 

- Privatperson 6 

- Privatperson 7 

- Privatperson 8 

- Privatperson 9 

- Privatperson 10 

- Privatperson 11 

- Privatperson 12 

- Privatperson 13 

- Privatperson 14 

- Privatperson 15 

- Privatperson 16 

http://www.motala.se/kommun
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