
 

 

Ett detaljplaneförslag har tagits fram för Bråta hagar, del av Olivehult 10:3 m.fl., 

Borensberg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad 

bostadsbebyggelse som inrymmer villatomter, par-, rad- och kedjehus, 

flerbostadshus i begränsad omfattning samt möjliggöra för förskola/skola.  

 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd enligt reglerna för 

standardförfarande under tiden 28 september – 9 november 2020. 

Samrådstiden har förlängts med anledning av att samrådsmöte inte kan hållas 

på grund av rådande situation med smittspridning av coronaviruset/covid-19. 

 

Under samrådet har planförslaget, miljöbedömningen och utredningar funnits 

tillgängligt i Kommunhusets foajé, på huvudbiblioteket i Folkets Hus, 

biblioteket i Borensberg samt på kommunens hemsida. 
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Under samrådet har följande skrivelser inkommit. 

 

Remissinstans/sakägare Datum Typ av yttrande 

Plan- och byggenheten, Motala kommun 

Vatten- och avfallsnämnden, Motala kommun 

Tekniska verken i Linköping  

2020-10-22 

2020-11-03 

2020-11-03  

Synpunkter  

Synpunkter  

Ingen erinran  

Framtid Borensberg  

Statens geotekniska institut (SGI) 

Vattenfall Eldistribution AB  

Lantmäterimyndigheten, Motala kommun 

2020-11-12 

2020-11-09 

2020-11-09 

2020-11-09 

Synpunkter  

Ingen erinran 

Synpunkter  

Synpunkter  

Länsstyrelsen Östergötland 

Miljö- och hälsoskyddsenheten, Motala kommun 

2020-11-09 

2020-11-09 

Synpunkter  

Synpunkter  

Naturskyddsföreningen  

Räddningstjänsten, Motala-Vadstena 

2020-11-10 

2020-11-18 

Synpunkter  

Ingen erinran 

Sakägare 1  

Sakägare 2   

2020-11-06 

2020-11-09 

Synpunkter  

Synpunkter  

Sakägare 3  2020-11-09 Synpunkter  
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Inkomna synpunkter redovisas nedan tillsammans med Plan- och 

byggenhetens kommentarer i kursiv stil. 
 

Natur  

Bygglovhandläggarna yttrar sig på att redovisad naturmark inom planområdet 

är allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap och att denna 

användning har kompletterats med bestämmelsen ändrad lovplikt, marklov 

krävs för fällning av träd med en viss angiven diameter. Kommunen har själv 

rådighet över området och dess växtlighet och därmed frågan huruvida vilka 

träd som ska bevaras eller ej. Det blir därmed vid en ansökan om marklov för 

trädfällning, en ansökan till kommunen själv. Bygglovhandläggarna bedömer 

därmed att det inte finns skäl till den ändrande lovplikten om krav om marklov 

för trädfällning eftersom kommunen har rådigheten över hur marken och 

växtligheten sköts. Bygglovshandläggarna yttrar sig också på den kombinerade 

naturmarken med gc-väg som bryter av lokalgatan i västra delen av 

planområdet och menar att utformningen på detta naturområde ger mindre 

flexibilitet för placering av byggnader inom fastigheterna samt deras infarter. 

Infart över naturmark är ej möjligt.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Bestämmelse ”a1 – marklov 

för fällning av träd” var ej menad för hela planens naturområden utan 

specifikt för ek (öster om kvartersmark för skola). Bestämmelse a1 är 

borttaget inom naturmark och ersatts med ny skyddsbestämmelse för eken 

”träd1 – Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”. 

Kombinerad gc-väg med naturmarken i väster har förkortats i plankartan 

för att öka flexibiliteten för placering av bebyggelse och infarter. 

 

Fastighetsstorlek  

Bygglovhandläggarna yttrar sig på att planbestämmelsen e2 (minsta 

fastighetsstorlek på 780 m2) inte samspelar med plankartans illustrerade 

fastighetsgränser (ej fastställda) då flera fastigheter är större än angiven minsta 

storlek och att vissa fastigheter illustrerats som mindre än kravet på minst 780 

m2.  
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Plan- och byggenhetens kommentar: Illustrerade fastighetsgränser 

har justerats i plankartan för att överensstämma med bestämmelse om 

minsta fastighetsstorlek. 

 

Skola  

Bygglovhandläggarna yttrar sig gällande att det inom kvartersmarken som är 

angiven för skola och där bestämmelse om placering p1 finns skapas en viss 

otydlighet då denna bestämmelse även reglerar kvartersmark för rad-, par- och 

kedjehus och som därmed inte är aktuell inom skolområdet. Bedömningen är 

att lämpligheten av byggnaders placering mot gräns kan hanteras i 

bygglovsprövning utan bestämmelse i detaljplanen.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Bestämmelse p1 har tagits bort 

från kvartersmark för skolområdet.   

   

 
Avfallsenheten önskar förtydligande i planbeskrivningen gällande att 
planområdet kommer att ingå i upphämtningsområdet för Borensberg och att 
kommunens föreskrifter om avfallshantering gäller för omhändertagande av 
avfall. Avfallsenheten önskar också att plats för insamling och utsortering av 
avfall ska vara dimensionerade och anpassade för den faktiska mängd avfall som 
genereras inom området. För hämtningsfordon som ska samla in avfallet i 
anslutning till utsorteringsplatsen ska tillräckligt utrymme finnas. Vändplaner ska 
utformas så att hämtning i området kan ske utan att backning behöver ske och 
att plankartan bör utformas efter avfall Sveriges riktlinjer för vändplaner.  
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 
kompletterats med information om upphämtningsområde, kommunens 
föreskrifter och avfallshantering. Vändplaner är utformade enligt Sveriges 
riktlinjer för att förhindra backande hämtningsfordon. Planbeskrivningen 
har förtydligat att där vändplan (sydöst) är dimensionerad mindre än 18 
meter asfalterad yta möjliggörs vändning utan backning med överhäng på 
naturmark.  
 

Nätenheten föreslår att planbeskrivningen kompletteras med information 
gällande vatten och spillvatten samt att planbeskrivningen saknar ett avsnitt om 
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skyfall-översvämning i planbeskrivningen. Nätenheten önskar också 
förtydligande i planbeskrivningen gällande ansvaret mellan VA-huvudman och 
skattekollektivet/fastighetsägare.  
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 
kompletterats med information om vatten och spillvatten. Nytt avsnitt om 
skyfall-översvämning har lagts till. Planbeskrivningen har kompletterats 
angående VA under rubriken ”Ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap”.  

 
Nätenheten önskar att plankartan kompletteras med  grönstråk för avrinning vid 
skyfall i planområdets södra del av planområdet från de 2 treplankorsningarna. 
Då det enligt planbeskrivningen-dagvattenutredningen, bör ske viss infiltration 
av dagvatten anser verksamheten att reglering av dagvatten bör finnas med i 
plankarta som exempelvis reglering av genomsläpplig-hårdgjord yta och/eller 
eventuellt bestämmelse om takvatten ska infiltreras på tomtmark.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plankartan har 
kompletterats med grönstråk vid lågpunkt mellan tomter  i söder. Plankartan 
har kompletterats med bestämmelse som reglerar andel hårdgjord yta på 
majoriteten av byggrätterna samt bestämmelse om höjdsättning av gator i 
enlighet med förprojekteringen och i syfte att hantera skyfall och vattnets 
rinnväg genom planområdet.  

 

 

Ingen erinran. 

 

 
Utformning/planområde  
Framtid Borensberg är generellt positiva till planförslaget och menar att 
detaljplaneförslaget huvudsakligen följer den fördjupade översiktsplanen för 
Borensberg men önskar att de 6 tomterna i söder tas bort och inte styr 
utformningen av detaljplanen och istället att dessa flyttas till annat läge och att 
tomterna bidrar till svårigheter att genomföra planen i planförslagets utförande 
och gällande detaljplanen för Olivehult SA/Vänneberga 1981-08-13.  
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Framtid Borensberg föreslår att detaljplanens södra område (kartan) borde 
utökas så att sjön Borens strandlinje med fritidshuset Svarthäll och 
strandskyddet på 150 m framgår, samt att de befintliga dagvattendikenas utlopp 
i Boren (recipienten) blir redovisade i sin helhet.  
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Syftet med detaljplanen är 
främst att tillförse efterfrågan på villatomter i Borensberg. Enheten delar inte 
synpunkten om att tomterna i söder innebär svårigheter att genomföra 
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget berör ej genomförande för detaljplan 
Olivehult SA/Vänneberga. Planområdets gräns är ca 2 meter från 
strandskyddslinje. Kommunen har inte avsikten att upphäva strandskyddet 
för annan markanvändning då området ska vara tillgängligt för 
allmänheten som rekreationsområde. Befintlig markanvändning utanför 
planområdet redovisas inte. Plankartan har reviderats med grönsläpp i 
planområdets södra del med tillhörande dike var syfte är att docka ann till 
befintligt dike för att avleda kraftiga regn/skyfall och med utlopp mot 
recipienten. Förslag på dikets dragning utanför planområdet illustreras i 
tillkommen utredning för förprojektering.  

 
 
Naturområde  
Komplettering efterfrågas av information om detaljplanens skogs- och 
grönområden specifikt med fokus på rödlistade- och fridlysta arter. Framtid 
Borensberg vill informera om att byggrätten för skola är placerad på mark som 
är svårutnyttjad med b.la. berg i dagen och innebär därmed högre kostnader. 
Lekplats inom planområdet efterfrågas.   
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enligt framtagen 
naturvärdesinventering har rödlistade arter påträffats i hagen som ligger 
söder om planområdesgränsen. Då planområde har utökats åt söder berörs 
del av en tomt av det värdefulla naturområdet. Enligt fastighetsägaren består 
den delen av naturmark som föreslås bli tomtmark endast av björkskog och 
innehåller inga rödlistade arter. Plan – och byggenheten har i samråd med 
naturvärdeskonsult stämt av frågan. Skulle rödlistade arter påträffas inom 
del av tomt ska dispens sökas hos Länsstyrelsen.  
 
Enligt framtagen geoteknisk undersökning lämpar sig den nordöstra delen 
av planområdet för tyngre bebyggelse vilket planförslaget har tagit hänsyn till 
via placering av förskola och flerbostadshus söder om skolområdet. 
Anpassning kan ske till skolbyggnadens placering utifrån markens 
topografi. Variation av topografi inom skolområdet kan skapa kvalitativa 
lekmiljöer. Kommunen har viss restriktivitet gällande anläggning av nya 
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lekplatser. Enheten noterar önskemålet inför framtida översyn kring nya 
lekplatser i Borensberg. Planbeskrivningen har  
förtydligats med information gällande yta som är lämplig för lek.   

 
Trafik 
Framtid Borensberg lyfter att vägkorsning där Hällsättersleden ansluter till 
riksväg 34 är en trafikfarlig korsning då det förekommer höga hastigheter på 
riksväg 34. En rondell föreslås som lösning. Svarthällsvägens befintliga 
utformning önskas kvarstå alternativt ledas om genom befintligt naturområde. 
Svarthällsvägen är i dag en delsträcka av Östgötaleden. En ny körväg från 
Örngatan och utmed tomtgränserna vidare ner mot Svarthäll anses vara 
kostsamt i jämförelse med att upprätta ett servitut. Dagvattnet i söder föreslås 
lösas på annat sätt. Framtid Borensberg anser att planområdets gator bör ha 
Motalastandard och att en gaturitning redovisar höjdsättning av angränsade 
tomter samt gator som behöver profilhöjning på grund av ökad dimension på 
dagvattnet.  
 
Framtid Borensberg efterfrågar en bedömning av ökad trafik på 
Hällsättersleden och aktuell trafikmätning samt trafikmätning till 
rekreationsområde. Parkeringsplatser för de boende och rekreation önskas 
markeras, område öster om Hällsättersleden föreslås. Hänvisning till detaljplan  
”Vänneberga norra” med beteckningen LEK görs. Gång och cykelväg från 
riksväg 34 och genom området anses ha mist sitt värde på grund av att 
busshållplats vid riksvägen tagits bort.  
       
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Detaljplaneområdet omfattar inte 
korsning Husbyvägen/Riksväg 34 och därmed förslås inte trafikåtgärder inom 
ramen för detaljplanearbetet. Trafikverket ansvarar för utformning och hastighet 
på rv 34. Enheten noterar önskemål om trafikåtgärder.   
 
Del av Svarthällsvägen/Östgötaleden leds om avseende disposition av byggrätter, 
dragning av lokalgata med VA och dagvattenledning samt ökad tillgänglighet för 
skötsel och drift av dammar i sydöst. Planbeskrivningen har förtydligats med 
ställningstagande gällande förslag på omdragning av del av 
Svarthällsvägen/Östgötaleden. Körväg från Örngatan föreslås inte. Förbindelse 
från Örngatan, som naturstig, med påkoppling till Östgötaleden har förtydligats i 
plankartan.  
 
Angöring till Svarthäll sker via befintlig infart från Hällsättersleden alternativt 
från sydöstra vändplan inom detaljplaneområdet. Trafik/parkering ska ej 
möjliggöras inom rekreationsområdet då ledens befintliga utformning (grusväg, ej 
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upplyst) och användning som rekreationsområde ska bibehållas. Parkering för 
boende inryms inom kvartersmark.  
 
Föreslagen dagvattenlösning för planområdets södra del utgår från reviderad 
dagvattenutredning samt förprojektering för gata och VA. Höjdsätning 
gata/mark har inarbetats i granskningsversion av plankartan i enlighet med 
förprojekteringens rekommendationer.  
 
Föreslagen gång- och cykelväg genom planområdet har reviderats till naturstig i 
plankartan. Ny gång- och cykelväg längst med Hällsättersleden ansluter i norr 
till Trafikverkets nya cykelpendelstråk.    

 
              
Vatten och avlopp  
Föreningen efterfrågar en vatten- och avloppsutredning inkluderande 
dimensioner och anslutningspunkter och att i de områden där va-ledningar ska 
förläggas i bergrikt område bör ledningarna slagprovborras för att få fram  
bergprofil som ekonomiskt kalkylunderlag. Den befintliga tryck-VA-
ledningarna till Brånshult (Dim. saknas) som är förlagda med ledningsrätt 
genom detaljplanen, kommer att korsa de nya VA-ledningarna på ca 4 platser, 
samt att de behöver besiktigas för att bestämma deras exakta läge i 
detaljplanen. 

 
Dagvatten 
Föreningen stödjer förslag 2 i dagvattenutredningen förutsatt att befintligt 
dikningsföretag ombildas i och med att nya områden och förutsättningar 
tillkommit. De södra dagvattendammarna föreslås placeras på kommunalägd 
mark.  
Föreningen hänvisar till den redovisade dagvattenledningen (i den sydligaste 
gatan skall leda till reningsdammen i skogsområdet. Gamla bef. ledningar som 
har redovisats  har mycket dålig funktion då de är förlagda genom en tät 
björkskog med tillhörande rötter.  
 
 
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Dikesföretaget planeras att 

rivas ut och därmed kommer inte befintliga dagvattenledningar att användas. 

VA-handlingarna kommer inte att delges i detalj i planbeskrivningen. 

Befintliga ledningar till Brånshult kommer att anpassas till planerad 

bebyggelse då viss ombyggnation krävs då planområdet ska anslutas till 

ledningarna. Befintliga ledningar ska inte användas då samtliga ska bytas 
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ut till nya. En förprojektering VA har gjorts innehållande dimensioner och 

anslutningspunkter. Inför detaljplanens genomförande upprättas detaljerad 

projektering som b.la. redovisar exakta lägen på ledningar med tillhörande 

kostnadskalkyl.  

 
Dagvattenlösningar utgår från rekommendationer i reviderad 
dagvattenutredning samt förprojektering. I och med begränsning av 
infiltrationskapaciteten inom planområdet finns behov av att utöka 
hanteringen av dagvatten genom kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Förslag på placering av dammarna utgår från terrängen och 
tillgänglighet för drift och skötsel. Omdragning av del av 
Svarthällsvägen/Östgötaleden underlättar tillgängligheten för drift och 
underhåll som kommunen avser sköta då dammarna placeras på 
kommunalägd mark.   

 
 
El, Värme och Fiber 
Framtid Borensberg lyfter frågan om vad som kommer gälla för fjärrvärmen 
och fibernätet.  
 
Utbyggnadstakt 
Föreningen undrar vad som händer efter att genomförandetiden på 5 år har 
gått ut tex etapp indelning av utbyggnad.  
       
Ekonomi 
Föreningen lyfter att exploateringskalkylen bör innehålla driftskostnader för tex 
ökade flödeskostnader för VA, gatukostnader vinter/sommar och 
grönytor/park.   
 
Bostäder 
Framtid Borensberg föreslår att bostäder och tomter för äldre (70+) främst 
hänvisas till centrum där servicefunktioner finns tillgängliga.    
 

Plan- och byggenhetens kommentar: Vattenfall Eldistribution 

AB är huvudman för det allmänna elnätet och svarar för utbyggnad och 

drift fram till anvisad anslutningspunkt. Fastigheter i området kan anslutas 

till Vattenfall Eldistribution AB. Tekniska Verken AB driver fjärrvärme 

i Borensberg. Fastighetsägare får själva informera sig om villkor och 

eventuella anslutningsmöjligheter till området. Eventuella 

fjärrvärmeledningar kan förläggas i gatumark under förutsättning att det 
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samordnas med andra ledningsägare och kommunens tekniska förvaltning. 

Skanova har teleledningar inom och i anslutning till planområdet. 

Bredbandsanslutning bör möjliggöras/förberedas vid utbyggnad av annan 

infrastruktur. 
 

Detaljplanens utbyggnad sker etappvis beroende på prioritet efter att 
detaljplanen har vunnit laga kraft. Detaljplanen fortsätter att gälla efter att 
genomförandetiden har gått ut och fram tills den ändras eller upphävs. Detta 
kan göras först efter 5 år när genomförandetiden har gått ut.  

 
Exploateringskalkylen omfattar ökade flödeskostnader för VA och  
gatukostnader vinter/sommar. Användning natur i plankarta innefattar 
friväxande grönområden med begränsat underhåll enligt skötselplan.   
Enheten noterar önskemål om boende för äldre i centrala Borensberg.  

Ingen erinran. 

 

 

Vattenfall Eldistribution informerar om elnätsledningar som finns inom 

området som består av en 24 kV markkabel, i planens norra del och en 0,4 kV 

markkabel i planens södra del. Vattenfall Eldistribution noterar att plankartan 

innehåller 2 stycken E1 område för transformatorstation. Vattenfall 

Eldistribution gör bedömningen att placering av det södra E1 området är 

godtagbart men önskar att E1 området i norr flyttas ännu längre norrut samt 

att ytterligare ett E1 område läggs till i mitten av planområdet. Vattenfall 

Eldistribution noterar att kommunen angivit att befintliga markkablar som 

passerar genom området måste flyttas. Vattenfall Eldistribution gör 

bedömningen att det är okey. En flytt/förändring av befintliga 

elnätanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution, men bekostas av 

exploatören. Vattenfall Eldistribution har i övrigt inget att erinra.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Omplacering av e-områdena 

i norr och söder samt tillägg av ytterligare ett e-område i planområdets 

mittersta del har kompletterats i plankartan via dialog med Vattenfall. 

Enheten noterar övriga kommentarer.  
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Lantmäterienheten efterfrågar konsekvent redovisning på plankartan då  

kvartersmark (S) kan inbegripa såväl bostäder (B) som vård (D) samtidigt som 

några av de illustrerade fastigheterna har en areal på ca 750 m2 men har 

bestämmelse om minsta fastighetsstorlek på 780 m2 . Lantmäterimyndigheten 

efterfrågar utöver ovan förtydligande av redaktionella ändringar i 

planbeskrivningen.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Plankarta och 
planbeskrivning har justerats enligt synpunkter.  

 

 

 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

 

Riksintresse 

Totalförsvaret  

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret och stoppområde för 

höga objekt samt Påverkansområde\FM MSA-områden. Länsstyrelsen delar 

kommunens bedömning att detaljplanen inte påverkar riksintresset. 

 

Malmens flottiljflygplats, Linköpings kommun 

Detaljplanen ligger inom riksintresse för totalförsvaret, Malmens 

flottiljflygplats, samt influensområde (luftrum) för Karlsborgs övningsflygplats. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte påverkar 

riksintresset. 

 

Riksintresse för kommunikationer  

Planområdet avgränsas i norr av riksväg 34 som är ett riksintresse för 

kommunikationer. Riksvägen når från planområdet via Hällsättersleden. 

Ombyggnation av riksväg 34 pågår och målet är att bygga om den befintliga 

vägen i ny sträckning med 2+1-körfält. Den befintliga vägen omvandlas till 

enskild väg och ett nytt cykelpendelstråk planeras intill planområdet i norr. 

Planförslaget anpassas till ökade bullernivåer. Ett naturområde planläggs 
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mellan byggrätterna i norr och vägen. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning att planförslagets genomförande inte bedöms påverka riksintresset.  

 

Riksintresse för friluftsliv   

Planområdet angränsar i söder direkt till området ”Göta kanals vattensystem”, 

som är ett utpekat område av riksintresse för friluftsliv. Länsstyrelsen delar 

kommunens bedömning att detaljplanen inte påverkar riksintresset. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar.  
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen bedömer att planen kan medverka till att miljökvalitetsnormerna 

följs. En förutsättning är att de fördröjnings- och reningsåtgärder av dagvatten 

som planeras inom och utanför planområdet kommer till utförande. 

Dagvattenutredningen är tillräcklig och sammanfattningen i planbeskrivningen 

är utförlig, vilket är bra. Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring diket i 

planområdet och vad dess funktion ska vara. Diket bör markeras ut på 

plankartan. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i utredningen lyft 

blicken och kollat vad för vatten som kommer till planområdet. Även 

planerade dagvattenåtgärder utanför planområdet kan med fördel ritas ut på 

kartan för att visa var dessa förslag ska ges plats.  

 

Planbeskrivningen bör tillföras en tydligare beskrivning om de förutsättningar, 

krav och överväganden som gjorts för att miljökvalitetsnormen ska kunna 

följas.  

 
Plan- och byggenhetens kommentar: Dikets funktion utanför 

planområdesgränsen i väster har utretts vidare och har ej en central roll för 

kommande dagvattenhantering. Dagvattenhantering föreslås via ledningsnät 

i lokalgata. Avskärande diken redovisas i förprojekteringen för VA och 

gata. Exakt placering av dikena fastställs i detaljerad projektering med 

hänsyn till platsens förutsättningar tex topografi och vegetation, vilka 

därmed inte redovisas i granskningshandling av plankartan.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med information gällande dikena. 

Dagvattenåtgärder har förtydligats i planbeskrivningen utifrån 

förprojekteringens rekommendationer och reviderad dagvattenutredning. 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning om förutsättningar, 
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krav och överväganden som gjorts för att miljökvalitetsnormen ska kunna 

följas.  

 

Hälsa och säkerhet  

Buller  

Av handlingarna framgår att planområdet ligger i direkt anslutning till riksväg 

34 i norr samt Hällsättersleden i öster samt att den förstnämnda kommer att 

byggas om vilket skulle medföra ökad hastighet och trafik längs planområdet i 

framtiden. En genomförd bullerutredning visar att den tillkommande 

bostadsbebyggelsen i planområdet får < 50 dBA ekvivalent ljudnivå även i 

prognosår 2040 med utökad trafik. Enligt slutsatser i bullerutredningen anses 

att ingen bullerskyddsåtgärd behöver utföras då samtliga lägenheter ligger 

under gällande riktvärden. Länsstyrelsen delar denna bedömning.  

Av handlingarna framgår vidare att en förskola planeras att uppföras i 

planområdets nordöstra del. Denna kommer främst att utsättas för trafikbuller 

från Hällsättersleden. Länsstyrelsen vill med anledningen av detta erinra om att 

på ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör 

den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på 

delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare 

bör den maximala ljudnivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. En 

målsättning bör vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA 

som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 

5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas. 

 

Länsstyrelsen anser med anledning av detta att planhandlingarna bör 

kompletteras med uppgift om hur skolgården disponeras med hänsyn till 

kravet att ytor för lek, vila och pedagogisk verksamhet inte utsätts för buller 

över riktvärdena.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med information om lämplig disposition på skolgården med 

hänsyn till riktvärden för buller. Ytor för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet bedöms inte utsättas för buller över riktvärdena. 

 
 

Strandskydd  

De södra tomterna ligger i gränsen där det utvidgade strandskyddet börjar. Det 

är viktigt att planen tydliggör att området utanför tomterna inte får privatiseras. 
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Därför kan övervägas att en remsa naturmark läggs utanför kvartersmarken, 

alternativt att krav på staket eller annan hägnad skrivs in som planbestämmelse.  

 

Översvämningsrisker  

Länsstyrelsen ser positivt på de dagvattenlösningar som kommunen 

presenterar. Det är bra att det skapas multifunktionella ytor för att hantera 

dagvatten vid skyfall. Det är också positivt att kommunen tänkt på 

säkerhetsaspekten med tanke på verksamhetens art.  

 

Kommunen behöver dock specificera vilka regnmängder det handlar om i 

planbeskrivningen. Planen behöver kunna ta emot de skyfall som i och med 

klimatförändringarna sker allt oftare och som kommer ske mer frekvent i 

framtiden. Planen behöver i enlighet med Boverkets riktlinjer kunna hantera ett 

100 årsregn med klimatfaktor utan att riskera översvämning.  

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med ställningstagande gällande att marken söder om 

byggrätterna inte får privatiseras. Plankartan har reviderats med utökad 

prickmark (6 meter)  för att säkerställa att byggnation ej möjliggörs i direkt 

anslutning till strandskyddslinjen. 

 

100- års regn är inte VA-krav och det är 20 årsregnet som är 

dimensionerande och kopplat till VA-huvudmannens ansvar. För att 

säkerställa skyfallshantering har plankarta kompletteras med grönsläpp 

mellan tomter i söder. I enlighet med förprojekteringen är plankarta 

kompletterat med  höjdsättning av gator för att säkerställa att skyfall kan 

ledas på marken mot den nya dagvattenanläggningen. Ett avsnitt om 

hantering av skyfall finns tillagd i planbeskrivningen. 

 

 

Allmänt och rådgivande  

 

Bostadsförsörjning  

Länsstyrelsen ser positivt på att Borensberg tillförs nya bostäder. Det är 

värdefullt att planen skapar utrymme för en variation av olika bostäder. 

Planförslaget bedöms kunna medverka till att en god boendemiljö säkerställs. 

Områdets gestaltning har presenterats på ett bra sätt i planen. 
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Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar.  

 

 

Jord- och skogsbruk  

Planen innebär att bostadsbebyggelse lokaliseras till en väl arronderad 

åkermark av god beskaffenhet. Länsstyrelsen anser att planen bör tillföras 

uppgifter som tydliggör kommunens motiv och överväganden mot bakgrund 

av bestämmelserna i 3 kap 4§ miljöbalken om att brukningsvärd jordbruksmark 

endast får tas i anspråk för bebyggelse när den behövs för väsentliga 

samhällsintressen och dessa behov inte kan tillgodoses på annan mark. 

 

Länsstyrelsen informerar om att regeringens livsmedelsstrategi är en viktig 

grund för bedömningar av vilken mark som exploateras. Den nationella 

livsmedelsstrategin siktar mot år 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan. Det 

övergripande målet ör en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 

livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i 

syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela 

landet. Produktionsökningen ska bidra till en ökad självförsörjning av 

livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Ett samlat grepp där hela 

livsmedelskedjan ingår, med svensk livsmedelsproduktion i centrum, är viktig 

för att nå livsmedelsstrategins mål. 

 

I planbeskrivningen uppges felaktigt att mark för jord- och skogsbruk är av 

riksintresse, vilket bör korrigeras.  

 

Klimatanpassning  

Ett förändrat klimat innebär flera heta dagar och längre sammanhängande 

perioder med värme. Då barn är en riskgrupp för höga temperaturer är det 

viktigt att i ett tidigt skede resonera kring hur miljön anpassas för att hantera 

höga temperaturer. Växter och träd är mycket viktiga element för kyla/dämpa 

värme, de begränsar direkt solexponering och minskar kylbehovet inomhus. 

Även detta kan det vara lämpligt att föra ett resonemang kring i 

planbeskrivningen under avsnitten om barnperspektiv eller/och 

klimatanpassning.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med motiv till ianspråktagande av jordbruksmark och 
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information om nationell livsmedelsstrategi. Felaktig skrivelse om jord- och 

skogsbruk som riksintresse har korrigerats. Planbeskrivningen har 

kompletterats med stycke om klimatanpassning med hänsyn till ett förändrat 

klimat och vegetationens betydelse som värmereglerande funktion för 

skolgårdens utformning.   

 

Naturvård  

Det tänkta området för skolan ligger delvis inom områden där man noterar 

naturvärden. Det framgår att hela området inte ska bebyggas, men det är av 

vikt att planera området utefter de befintliga naturvärdena. Träd är viktiga 

substrat på skolområden då de genererar ekosystemtjänster så som skugga och 

rekreationsvärden.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

förtydligat vegetationens betydelse inom skolområdet med fokus på att 

möjliggöra skuggning och betydelsen av bevarande av ekosystemtjänster.  

 

 

Behovsbedömning   

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen inte 

bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Upplysning om tillstånd  med mera som kan komma att krävas  

Arkeologi  

I området har en arkeologisk utredning (etapp 1) utförts under sommaren 2020 

(Arkeologgruppen AB, rapport 2020:609). Eftersom de påträffade 

röjningsrösen syns på 1800-talskatorna bedömer Länsstyrelsen att ett urval av 

de påträffade rösena ska utredningskrävas (etapp 2) till viss del i syfte att hitta 

daterbart material.  

 

Vattenverksamhet  

Kommunen skriver om ett dikningsföretag som är tänkt att avvecklas. 

Länsstyrelsen vill informera att den formella termen är att riva ut 

anläggningen/företaget och att detta görs med en ansökan till mark och 

miljödomstolen.  

 

Länsstyrelsen upplyser att utfyllnad av blöta och sanka området kan räknas 

som utfyllnad i vattenområden vilket kräver anmälan eller tillståndsprövning 
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enligt 11 kap 9§ miljöbalken. Även flytt av dike räknas som en 

vattenverksamhet.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar 

Länsstyrelsen bedömning om att detaljplanens genomförande inte bedöms 

föranleda betydande miljöpåverkan. Arkeologisk undersökning (etapp 2) för 

att utredningsgräva påträffade röjningsrösen bedöms påbörjas under våren, 

enheten inväntar arbetsplan. Röjningsrösena bedöms inte påverka 

utformningen av detaljplanen och därmed pågår utredningsarbetet parallellt 

med detaljplanens granskningsskede och inarbetas därefter i 

planhandlingarna inför antagande. Formell term för dikningsföretaget har 

korrigerats.   

 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Miljö- och hälsoskyddsenheten delar bedömningen att detaljplaneförslaget inte 

medför betydande miljöpåverkan och därmed har ingen 

miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

 

Trafikbuller  

Enheten bedömer att detaljplanen kan genomföras utan risk för bullerstörning 

utifrån utförd bullerutredning. Enheten lyfter dock att planförslaget leder till 

ökad trafik på Hällsättersleden vilket leder till ökat buller från trafik för de 

befintliga bostäderna jämfört med nuläget.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar.  
 

Förskola 

Miljö- och hälsoskyddsenheten lyfter Naturvårdsverkets vägledning om att  

den ekvivalenta ljudnivån på en förskolegård bör underskrida 50 decibel för de 

delar av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet samt att 

den maximala ljudnivån bör underskrida 70 decibel på dessa ytor. Enhetens 

bedömning är att föreslagen lokalisering ser ut att klara dessa nivåer men 

efterfrågar att frågan lyfts i planbeskrivningen.    
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Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar om att anmälan om 

förskoleverksamhet ska inkomma till enheten senast 6 veckor innan planerad 

verksamhetstart.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med information gällande riktvärden för ljudnivå på 

förskolegård. Enheten noterar tidsaspekten för anmälan inför planerad 

verksamhetstart.  

 

Dagvatten  

Miljö- och hälsoskyddsenheten lyfter att det innebär en stor förändring vad 

gäller föroreningar i dagvattnet och att det är viktigt att Borens som är en 

vattentäkt inte påverkas negativt av förändringen då området inte är  

bebyggt sedan tidigare. Enheten anser att den hantering som föreslås i 

dagvattenutredningen är lämplig och det bör säkerställas att den genomförs på 

ett sätt så att reningen blir tillräcklig. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar. 

Reviderade planhandlingar har förtydligat dagvattenhanteringen och 

dagvattenåtgärder har säkerställts i granskningsversion av plankarta. 

 

:  

I grunden ställer sig Naturskyddsföreningen i Motala positivt till den föreslagna 

tätortsutvecklingen av Borensberg men vill förmedla förändringsförslag till 

detaljplanen.  

 

Jordbruksmark  

Naturskyddsföreningen lyfter frågan om att exploateringsområdet 

huvudsakligen utgörs av brukningsvärd jordbruksmark och att lagen 

föreskriver att sådan mark endast får tas i anspråk om den behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen om dessa inte kan tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt ur allmän synpunkt. Föreningen belyser att enligt 

rättspraxis behöver kommunen redovisa alternativa lokaliseringar eller att 

sådana saknas för tätorten i Borensberg. Föreningen noterar att kommunen har 

samrått denna fråga med Länsstyrelsen och bedömningen gällande att 

lokaliseringsprövningen i fördjupad översiktsplan (FÖP) för Borensberg är 
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tillräcklig. Naturskyddsföreningen belyser att Länsstyrelsen har en rådgivande 

roll när det gäller jordbruksmark och föreningen efterfrågar ett förtydligande 

gällande lokaliseringsprövningen i planbeskrivningen då det är kommunen som 

är ansvarig för bedömningen kring lämplig lokalisering av exploatering, då 

ianspråktagande av jordbruksmark bör ske restriktivt. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med förtydligande gällande ställningstagande för 

ianspråktagande av jordbruksmark, livsmedelsstrategin och 

lokaliseringsprövning genom FÖP Borensberg.   

 

 

Avvikelse mot FÖP Borensberg och samrådshandling ÖP 2040. 

Naturskyddsföreningen lyfter att FÖP Borensberg föreslår att 

bostadsbebyggelse förläggs väster om Svarthällsvägen. Föreningen menar på 

att föreslagen detaljplan avviker mot detta samt att byggrätterna i den sydligaste 

delen av planområdet samt flytt av Svarthällsvägen innebär intrång i lokalt 

rekreationsområde, strövområde för det rörliga friluftslivet och värdefull 

naturmiljö med potentiella utvecklingsmöjligheter. Omlokalisering av de 

sydligaste byggrätterna kopplade till exploateringsavtal föreslås omlokaliseras 

för mindre negativ miljöpåverkan.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Översiktsplanering är ett 

viktigt planeringsunderlag där kommunen påvisar övergripande 

ställningstagande för kommunens framtida utveckling. Översiktsplaneringen 

är vägledande för detaljplanering. Detaljplanering möjliggör att på en 

detaljerad nivå, i jämförelse med översiktsplanering, utreda områdets 

förutsättningar och föreslå lämplig markanvändning. Enhetens bedömning 

är att detaljplaneförslaget huvudsakligen stämmer överens med FÖP:s 

intentioner. Föreslagen markanvändningen har utretts inom ramen för 

planarbetet.  

 

Plankartan har reviderat dispositionen av byggrätter i planområdets södra 

del med hänsyn till avstånd till befintlig bebyggelse och tillgänglighet till 

lokalgata. Enhetens bedömning är att reviderad disposition av byggrätter i 

söder samt förslag på omdragning av del av Svarthällsvägen/Östgötaleden 

inte bidrar till negativa konsekvenser för befintligt rekreationsområde, det 
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rörliga friluftslivet eller naturmiljön vilket har förytligats i 

planbeskrivningen.  

 

 

Landskapsbild  

Naturskyddsföreningen i Motala efterlyser ökad användning av modern 

visualiseringsteknik i arbetet med nya planer så att samspelet mellan befintligt 

och nytt som planeras kan illustreras. Detta för att öka förståelsen för planens 

intentioner och den rumsliga påverkan på landskapet som följer med 

genomförandet. Naturskyddsföreningen bedömer att kommunen har tillgång 

till visualiseringsteknik.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Enheten noterar 

önskemål.  

 

 

Räddningstjänsten framför att avstånd till farlig gods-led, riksväg 34, är 

tillräckligt då det överstiger 75 meter men att det saknas kommentar kring 

varför detta avstånd används i planbeskrivningen. Räddningstjänsten föreslår 

lämplig källhänvisning. Räddningstjänsten ser i övrigt inga risker som påverkar 

förslaget och bedömer att tillgängligheten till byggnader i området är god via de 

kommunala gatorna. Gällande vattenförsörjning lyfts att avstånd till befintliga 

brandposter kan bli långa för delar av området och därmed rekommenderas att 

brandposter bör placeras i området så att avstånd mellan byggnad och 

brandpost inte överstiger 150 m. Räddningstjänsten informerar om att den 

närmaste brandposten finns på Morkullevägen.  

 

Räddningstjänsten informerar också om att det i Borensberg inte finns 

höjdfordon utan att utrymningen utgörs via räddningstjänstens bärbara stegar. 

Nockhöjden på 14 meter bedöms vara ca 4 våningar och Räddningstjänstens 

bedömning är att de bärbara stegar kan användas till 11 meters höjd vilket 

vanligtvis innebär ca 4 våningar. Nockhöjd på 14 meter bör inte överskridas 

för att säkerställa att räddningstjänsten ska utgöra den alternativa 

utrymningsvägen.  
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Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med kommentar gällande avstånd från riksvägen till 

föreslagen bebyggelse samt redovisning av antalet brandposter i planområdet 

som baseras på framtagen förprojektering. Ingen förändring av 

planbestämmelse för nockhöjd har skett i granskningshandling av plankarta 

och därmed får inte angiven nockhöjd överskridas.  

 

 

Sakägaren är generellt positiv till exploateringen utifrån kommunens långsiktiga 

planering. I yttrandet framgår att sakägare motsätter sig samrådsförslaget 

främst utifrån aspekten att exploateringen som föreslås i anslutning till befintlig 

bebyggelse har en påverkan på dennes fastighet. Sakägaren efterfrågar en 

anpassning av detaljplaneförslaget för helhetsperspektivet för befintliga 

boende, tillkommande bostäder och för de som dagligen nyttjar 

Svarthällsvägen för naturnära rekreation. Sakägaren lyfter att ett välplanerat 

område är av större vikt i jämförelse med att få ut maximalt antal byggrätter för 

ökad projektekonomi.  

 

Avsteg från Fördjupad översiktsplan för Borensberg 

Sakägaren lyfter att den fördjupade översiktsplanen för Borensberg är ett 

verktyg för att bland annat identifiera Borensbergs framtida utveckling och 

belyser att området i anslutning till denne fastighet delvis har pekats ut som ett 

område för befintlig mark och vattenanvändning samt delvis naturområde. 

Sakägaren påpekar också att bostadsområdet förhåller sig till väster om 

Svarthällsvägen enligt FÖP-kartan, vilket var en bidragande faktor till 

förärvning av fastighet och som innehar en bakgård med fredad zoon i 

kombination med naturområde vilket sakägaren lyfter som en av de stora 

kvalitéer Borensberg som boendeort erbjuder. Sakägaren lyfter också att 

området intill dennes fastighet i FÖP:en pekar ut området som blandskog och 

att skogsområdet är ett viktigt strövområde för det rörliga friluftslivet samt att 

området bör lämnas för fri utveckling för att naturvärdena ska bibehållas och 

utvecklas och att detta är av lokalt intresse.  

 

Sakägaren efterfrågar tydligare beskrivning av detta i planbeskrivningen och en 

konsekvensbeskrivning/analys av påverkan på befintliga bostäder i relation till 

avsteget. Sakägaren yttrar sig om att det i planbeskrivningen framgår att de 
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befintliga skogbevuxna höjdryggarna för lek och upplevelse av den befintliga 

naturen erhålls men att plankartan inte tar hänsyn till detta vid planering av 

nytt bostadsområde intill ett redan befintligt område i naturnära omgivning.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Översiktsplanering är ett 

viktigt planeringsunderlag där kommunen påvisar övergripande 

ställningstagande för kommunens framtida utveckling. Översiktsplaneringen 

är vägledande för detaljplanering. Detaljplanering möjliggör att på en 

detaljerad nivå, i jämförelse med översiktsplanering, utreda områdets 

förutsättningar och föreslå lämplig markanvändning. Föreslagen 

markanvändningen har utretts inom ramen för planarbetet.  

 

Plankartan har reviderat dispositionen av byggrätter i planområdets södra 

del med hänsyn till avstånd till befintlig bebyggelse och tillgänglighet till 

lokalgata. Revideringen skapar en buffertzon mellan nytillkommande och 

befintliga boenden samt buffertzon mellan rekreationsleden och befintlig 

boende.  

 

Enhetens bedömning är att detaljplaneförslaget huvudsakligen stämmer 

överens med FÖP:s intentioner. Föreslagen markanvändningen har utretts 

inom ramen för planarbetet. Bedömningen är att byggrätterna i söder samt 

omdragning av del av Svarthällsvägen/Östgötaleden inte bidrar till negativa 

konsekvenser för befintligt rekreationsområde, det rörliga friluftslivet eller 

naturmiljön. Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande 

motivering gällande bedömningen.   

 

 

Avsteg från remissförslag på Översiktsplan för Motala kommun 2040 

Sakägare 1 lyfter frågan om detaljplanens relation till kommunens 

samrådsversion på föreslagen översiktsplan. Sakägaren anser att dokumenten 

inte samspelar med varandra i den meningen att översiktsplanen redovisar ett 

naturområde mellan befintlig bebyggelse och den nya tillkommande samt att 

Svarthällsvägen fredas som ett naturstråk.    

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Kommande ny 

Översiktsplan ersätter inte FÖP Borensberg. Naturområde som redovisas i 

samrådshandling ÖP är befintligt naturområde. Grön infrastruktur är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till även där stadsbygd planeras. I 

http://www.motala.se/kommun


 

detaljplanearbetet har stora delar av planområdets östra del bevarats utifrån 

topografiska skillnader i landskapet och naturvärden och byggrätterna har 

huvudsakligen placerats på mark med mindre intrång med avsikt att bevara 

områdets karaktär.   

Landskapsbild och påverkan på sakägarens fastighet

Sakägare 1 anser att föreslagen placering av byggrätter inte tar tillräckligt 

mycket hänsyn till befintliga bostäder. Sakägaren efterfrågar exempelvis 

landskapsbildsanalys, skuggstudier eller volymstudie och noterar att befintlig 

volymstudie inte presenterar samspel mellan befintlig bebyggelse och 

vegetation. Sakägarens bedömning är att en landskapsbildsanalys inte har 

genomförts utan att den innehåller hur ny föreslagen bebyggelse gestaltar sig i 

relation till varandra och att detta inte bidrar till analysen för relation till platsen 

och den lokala planeringen. Sakägaren lyfter planförslagets bedömning att 

området inte bidrar med skuggning men att skuggstudie saknas med föreslagna 

byggrätter intill befintliga bostäder. Sakägaren efterfrågar också en 

situationsplan/illustrationsplan/strukturplan för föreslagen bebyggelse.  

 

Sakägaren lyfter avvägningen mellan antal tomter i planen (planekonomi) och 

dess relation till avstånd till befintlig bebyggelse och den naturnära karaktären 

som bidrar till ett naturligt skydd mellan områdena. Sakägaren anser att 

föreslagen exploatering förstör den naturnära karaktären och den gröna lungan 

som finns och uppskattas mellan andra årsringar i Borensbergs villamattor. 

Sakägaren föreslår att naturmarken bör vara en tillgång till området och att 

skydda befintliga boende som genom årens lopp förvärvat sina fastigheter med 

gällande förutsättningar presenterade i den fördjupade översiktsplanen för 

Borensberg och med Borensbergs natursköna karaktär som attraktivitet. 

Borensberg är en liten ort som måste värna om vackra boendeplatser. 

Sakägaren menar på att det finns yta att bygga på utan att göra intrång i 

utpekade fredade miljöer. Sakägaren lyfter också att det framgår i 

planbeskrivningen att utformningen av den nya bebyggelsen relaterar i 

höjdsättning och volym till de angränsande villaområdena. Sakägaren lyfter att 

byggrätterna som föreslås intill dennes fastighet är betydligt större än det som 

regleras i gällande detaljplan för del av Vännebergaområdet (dp 401). 

 

Sakägaren yttrar sig om att den föreslagna byggrätten och flytt av 

Svarthällsvägen skulle innebära att en väg precis i fastighetsgräns och på andra 

sidan vägen en byggrätt med nockhöjd på 8 meter vilket kan motsvara ett 
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trevåningshus. Sakägaren lyfter också att detaljplanen möjliggör för en enda 

sammanhållen byggnadskropp med bostäder ex. radhus vilket i praktiken skulle 

kunna möjliggöra för trevånings radhus intill sakägarens fastighet. Sakägaren 

undrar om kommunen anser det är lämpligt då byggrätterna samt 

Svarthällsvägen förslås nära sakägarens fastighetsgräns. En analys av påverkan 

på marknadsvärdet för befintliga intilliggande fastigheter efterfrågas i 

planbeskrivningen.  

 

Sakägaren ger förslag på revideringar av plankartan. Innehållande att 

Svarthällsvägen kvarstår i befintligt läge. Att föreslagna byggrätter öster om 

befintlig Svarthällsvägen förblir nuvarande markanvändning för grönområde 

och ingen återvändsgränd för lokalgata. Byggrätt väster om Svarthällsvägen 

fram till befintlig fastighetsgräns föreslås förbi björkdunge och förhållning till 

den höjdrygg som finns vid befintlig naturstig. Sakägare föreslår ca tre-fyra 

bostadstomter väster om befintlig fastighetsgräns utan att det påverkar 

Svarthällsvägen. Sakägaren hänvisar till att efter kontakt med kommunen är 

motivering till att planera för byggrätterna inom område öster respektive väster 

(fram till befintlig fastighetsgräns) om Svarthällsvägen har koppling till 

exploateringsavtalet och de byggrätter som  

utlovats av kommunen. Sakägaren lyfter att majoriteten av byggrätterna har 

placering på kommunens fastighet och inte på den privatägda fastigheten och 

det framgår inte av planförslaget om dessa skulle överlåtas till den privata 

exploatören eller ej för att uppfylla exploateringsavtalet. (ex. avtalet gäller de 

södra byggrätterna om lokalgatan på vardera sida om befintlig fastighetsgräns) 

 

Sakägaren föreslår att om antalet byggrätter påverkar genomförande och 

projektkalkyl kan omlokalisering ske till plats där de inte påverkar befintliga 

boende och naturområde. Föreslagen lokalisering är norr och söder om den 

sydliga infarten från Hällsättersleden med motivering att boende på andra sidan 

Hällsättersleden inte påverkas och att viss påverkan sker på naturområde i och 

med att träd behöver avverkas. Sakägaren menar att denna lokalisering inte 

kräver flytt av Svarthällsvägen och därmed ingen avverkning av träd för det 

ändamålet. Sakägaren anser att genomförandet borde få ett positivare 

ekonomiskt utfall då en ny ersättningsväg för Svarthällsvägen ej behöver 

anläggas. 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Dispositionen av 

byggrätter i söder har reviderats i plankartan och föreslår inga byggrätter 
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mittemot de befintliga villatomterna. Förslag på omdragning av del av 

Svarthällsvägen/Östgötaleden har också reviderats i plankartan med med 

hänsyn till respektavstånd till befintlig bebyggelse samt ökad tillgänglighet av 

byggrätter via placering längs med lokalgata. Landskapsbildsanalysens syfte 

är att utreda flerbostadshusens påverkan på landskapsbilden då norra 

planområdet bedöms vara en viktig första entré till Borensberg västerifrån.  

 

Reviderat planförslag har beaktat planförslagets samspel mellan ny och 

befintlig bebyggelse och vegetation. Enheten gör bedömningen att frågorna har 

beaktats på ett godtagbart sätt, vilket inte föranleder kompletterande 

utredningar såsom skugg- och volymstudie m.fl. Skrivelse om höjdsättning 

och volym för detaljplanen i jämförelse med angränsade gällande detaljplan 

för villaområdet har förtydligats i planbeskrivningen. Större delen av 

planområdet är kommunalägd med undantag för de sydligaste tomterna. 

Planbeskrivningen har förtydligat detta ytterligare.  

 

Bevarande av natur har varit en viktig aspekt i detaljplanearbetet där 

anpassning har gjorts till värdefulla naturvärden, hänsynstagande till 

topografiska skillnader, anpassning av byggrätter för att skapa en 

sammanhållen grön korridor med fri passage genom planområdet samt att 

bibehålla områdets kvalité avseende rekreationsstråk och det rörliga 

friluftslivet. Planförslaget har gjort avvägningar avseende disposition, 

naturvärden, sociala värden, dagvattenlösningar och planekonomi. Enhetens 

bedömning är att planförslaget inte bidrar till negativa konsekvenser för 

ekologiska- och/eller sociala värden.  

 

 

Svarthällsvägen  

Sakägare 1 efterfrågar en motivering och konsekvensbeskrivning av flytt av 

Svarthällsvägen/Östgötaleden i planbeskrivningen för att förtydliga 

planförslagets motiv. Sakägaren lyfter att vägen har hög användning av många 

och innebära ett onödigt intrång i rekreationsområdet och dess historiska arv. 

Sakägaren yttrar sig om att den nya föreslagna dragningen har presenterats utan 

en förprojektering eller sektion. Sakägaren lyfter att i kartmaterialet går antyda 

att den nya föreslagna sträckningen skär igenom områden med värdefulla träd. 

Sakägaren hänvisar till naturvärdesinventeringen att den nya vägen påverkar en 

dunge med aspar. (s 10). Sakägaren yttrar sig att det i höjd med dennes 

fastighet även finns ekar och aspar som inte inkluderas i 
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naturvärdesinventeringen och dess utredningsområde, trots att Svarthällsvägen 

föreslås flyttas dit. 

 

Sakägaren undrar hur nya Svarthällsvägen kommer att gestaltas i och med att 

ingen sektion eller projektering redovisats. Svarthällsvägen har används som 

körbar väg för privatbostaden längs ner vid Svarthäll. Sakägaren nämner att 

detta inte har beskrivits i planbeskrivningen eller säkrats upp i plankartan 

genom ex. servitut eller gemensamhetsanläggning för vägområdet. Sakägaren 

undrar hur dessa frågor samspelar när den föreslagna vägen ligger planlagd på 

naturområde och inte gata samt vad som skapas för möjlighet vad gäller 

standard på vägen och hur driften är tänkt. Sakägaren lyfter också hur den nya 

föreslagna sektionen bindas ihop (ex. vad gäller standard) med sektionen som 

fortsätter söder mot Boren och som inte omfattas av detaljplanen?  

 

Sakägaren lyfter att det i underlaget undersökning om betydande miljöpåverkan 

framgår att det inom planområdet finns det inga allmänna intressen som i sin 

tur skulle kunna påverka värdena (naturvärdena) negativt. Områden för 

riksintresse för friluftsliv samt levande sjöar och vattendrag finns direkt i söder 

angränsande till planområdet. Sakägaren yttrar sig i den meningen att 

bedömningen inte är densamma som kommunens och lyfter att flytten av 

Svarthällsvägen påverkar naturvärdena negativt. Avgränsningen för 

riksintresset för friluftsliv täcker inte in över detaljplaneområdet men även om 

inte hela sektionen är intäkt i riksintresseavgränsningen så täcks den av indirekt 

påverkan på funktionen som sådan.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Motiv till omdragning av 

del av Svarthällsvägen/Östgötaleden har förtydligats i planbeskrivningen 

samt hur förslag på ny omdragning har tagit hänsyn till naturvärden och 

buffertzon mot befintlig bebyggelse. Utformningen på 

Svarthällsvägen/Östgötaleden bibehålls enligt nuvarande utformning som 

rekreationsled (grusad, ej upplyst). Biltrafik ska ej främjas på 

Svarthällsvägen/Östgötaleden då den främst är avsedd för gång- och 

cykelväg samt ridspår. Angöring till Svarthäll sker via befintlig infart från 

Hällsättersleden alternativt från sydöstra vändplan inom detaljplaneområdet 

vilket har förtydligats i planbeskrivningen.  
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Trafik  

Sakägaren noterar att illustrationskarta i planbeskrivningen som berör trafik 

och gång- och cykelvägar saknar lokal koppling och att de utgår från målpunkt 

Motala och inte knyts ihop med övriga Borensberg. Sakägare efterfrågar om 

analys har gjorts av målpunkter och rörelsemönster. Sakägaren upplever att 

området Bråta hagar knyts ihop med befintligt område på fel sätt då koppling 

med gång- och cykelmöjligheter inte finns med och vidare koppling mot 

Borensberg C och att istället utgår förslaget från att möjliggöra för byggnation i 

anslutning till sakägarens fastighetsgräns utan respektavstånd. Sakägaren saknar 

projektering och sektioner för gator och gc-vägar i planbeskrivningen för att 

redogöra för standard och drift på cykelvägar som ligger inom naturändamål. 

Sakägaren lyfter frågan om att det inte blir en tvingande åtgärd för kommunen 

att faktiskt genomföra dessa stråk om de inte ligger som gatumark i 

detaljplanen.  

 

Sakägaren lyfter att det saknas infartsväg till de två byggrätterna i sydöst mot 

befintlig bebyggelse och att om fastigheterna bebyggs enligt föreslagen 

fastighetsindelning kommer den norra fastigheten inte att gå att angöra. Det är 

möjligt att bebygga ytan som en fastighet med ex. radhus. Då ställer sig 

sakägaren frågande hur men tänkt kring entréer i och med att förgårdslinjen 

inte regleras.  

 

Sakägaren lyfter också att flera av de barn inom nytt bostadsområde kommer 

att ansluta sig till grundskolan vid Dansätterskolan. Detta kommer kräva säkra 

skolvägar från planområdet. Genom området (Örngatan-Vråkgatan) är 

skolvägen osäker och sakägaren saknar övergångställe vid korsningarna 

Vråkgatan/Falkgatan där barnen oövervakat får passera vägen i samma sektion 

där bilar kör in på parkeringsplatsen för att lämna/hämta.  

Sakägaren är medveten om att  detta är en fråga som inte regleras av 

detaljplanen men tycker den är av vikt att belysa då behovet av säkra skolvägar 

kommer öka i och med exploateringen. Sakägaren noterar i planbeskrivningen 

att hänvisning till fel område i kommunen har skett kopplat till stråk mot 

befintliga cykelvägar.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Illustrationskarta i 

planbeskrivningen som berör trafik och gc-vägar har bearbetas ytterligare 

med förtydligande koppling mellan såväl Motala som Borensberg samt 

underlag från förprojektering har bearbetats in. Gång- och cykelväg längst 
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Hällsättersleden har fått användning GC Väg och säkerställs därmed i 

plankartan. Dispositionen av byggrätterna i söder har reviderats men 

angöringen kvarstår via lokalgata från Hällsättersledens södra in-/utfart. 

Tidigare föreslagna skafttomt har dock placerats mot lokalgata för ökad 

tillgänglighet, förenkling för dragning av VA samt hänsynstagande till 

befintlig bebyggelse. Enheten noterar  önskemål om trafikåtgärder för säkra 

skolvägar. Felaktig skrivelse med områdeshänvisning har korrigerats.  

 

Dagvatten 

Sakägaren yttrar sig om att den befintliga planterade björkskogen i 

planområdets södra del redovisas i dagvattenutredningen som ett blött och 

instängt område och att i utredningen bedöms att detta område kan vara av 

betydelse att spara. Sakägaren undrar varför byggrätter föreslås i detta område 

då björkarnas funktion som naturvärde och för uppsugning av vatten inte 

bibehålls och inarbetas som kvalitativa värden i planområdet.  

 

 
Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

förtydligats med ställningstagande gällande bedömning av lämpligast 

placering av dammarna utifrån reviderad dagvattenutredning samt 

förprojektering gata och VA.  Del av björkskogen bibehålls vilket är 

positivt för dagvattenhanteringen för området som helhet. Björkdungen 

innefattar inga höga naturvärden. Reviderat planförslag säkerställer 

dagvattenhanteringen genom dagvattendammar i norr samt söder, 

ledningsnät för dagvatten, bestämmelse om andel hårdgjord yta, grönsläpp i 

söder för att avleda kraftiga regn/skyfall samt reglering av höjdsättning på 

gata och mark.  

  

Övrigt  

Sakägaren lyfter att det borde planeras för en lekplats  i området då närmsta 

ligger vid Näktergalen och Rödluvan som ligger på norra sidan om 

Hällsättersleden och där övergångsställen saknas i sina västra delar. Sakägaren 

lyfter frågan om en yta med naturmark som föreslås mitt i kvarteret i nordväst 

och lyfter att det i praktiken krävs ett servitut över bostadsändamålet. 

Sakägaren belyser också att utformningen på naturområdet är stramt och 

undrar om ambitionen är att spara åsen med träd så borde ytan arbetas in 

bättre i bostadsområdet, gestaltningsmässigt men också tillgänglighetsmässigt 

för alla närboende. 
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Slutligen yttrar sig sakägaren om val av planförfarande (standard) då sakägaren 

anser att detaljplanen frångår FÖP och ÖP gällande naturmarken mot dennes 

fastighet. Enligt sakägaren bedömning bör detaljplanen handläggas enligt 

PBL:s regler för utökat förfarande då den är av allmänt intresse. Sakägaren 

lyfter att detaljplanen täcker in ett stort område och gör intrång i ett 

rekreationsområde som inte bara nyttjas av intilliggande sakägare. 

 
 
Plan- och byggenhetens kommentar: Kommunen har viss 
restriktivitet gällande anläggning av nya lekplatser. Enheten noterar 
önskemålet inför framtida översyn kring nya lekplatser i Borensberg. 
Planbeskrivningen har kompletterats med redogörelse för lämplig placering 
av lekplats inom planområdet. Utformning av naturområdet i  norra 
byggrätten har justerats och tillgängliggörs via lokalgata.  

 

Ny översiktsplan ersätter inte FÖP Borensberg. Detaljplaneförslaget 

stämmer huvudsakligen överens med FÖP:s intentioner. Föreslagen 

markanvändningen har utretts inom ramen för planarbetet med tillhörande 

utredningar. Enhetens bedömning är att planförslaget inte bidrar till 

negativa konsekvenser på ekologiska- och/eller sociala värden. Val av 

planförfarande är oförändrat.    

 

Sakägaren framför yttrande avseende trafikläget samt naturen i närhet till 

dennes fastighet. De synpunkter som framkommit är att grönområdet med 

höjdpartier (söder om den sydligaste in/utfarten från Hällsättersleden) bör 

bevaras då det finns naturvärden i området. Sakägaren yttrar sig om att 

grusvägen (del av Östgötaleden) som går utanför sakägarens fastighet och ner 

mot sjön fortsatt ska vara promenadvägar/ridväg utan asfaltering och 

belysning. Sakägaren yttrar sig om att det nya bostadsområdet behöver en 

anslutning mot övriga Borensberg och att det är fördelaktigt om 

Hällsättersleden kompletteras med en inbyggd gc-väg för att smalna av 

Hällsättersleden för att sänka hastigheten för biltrafik.   

 

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Naturområde med 

berginslag i planområdets östra del bevaras som natur- och 
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rekreationsområde. Utformning av del av Svarthällsvägen/Östgötaleden ska 

bibehållas som en grusad och ej upplyst promenadstråk då leden är ett 

viktigt rekreationsstråk. Planförslaget möjliggör gc-väg längst med 

Hällsättersleden som både ansluter vill Trafikverkets nya gc-väg utmed 

riksvägen samt möjlig anslutning till befintlig gc-väg  längst med 

Husbyvägen och vidare in mot Borensberg. Del av Hällsättersleden ingår i 

detaljplaneområdet för Bråta hagar för att möjliggöra framtida 

upprustningar av korsningar. Plankartan har förtydligat gångförbindelse 

från Östgötaleden via befintlig bebyggelse vid Örngatan.  

 

Sakägaren är generellt positiv till planförslaget utifrån tillskott på bostäder och 

en blandad bebyggelse och förskola/skola då det finns en efterfrågan av detta i 

Borensberg. Sakägaren är negativ till vissa delar i planförslaget och i och med 

yttrandet föreslås förbättringsförslag samt ställer sakägaren  ett antal 

frågeställningar som behöver förtydligas.   

 

Flytt av Svarthällsvägen kopplat till förslaget på nya byggrätter intill 

befintlig bebyggelse samt överensstämmelse med den fördjupade 

översiktsplanen för Borensberg 

 

Sakägaren är negativ till flytt av Svarthällsvägen samt den bebyggelse som 

föreslås inom det område som Svarthällsvägen går igenom idag. Sakägaren 

lyfter att genom en anpassning av planförslaget kan en bättre helhet skapas för 

befintliga bostäder, tillkommande bostäder och för de människor som dagligen 

nyttjar Svarthällsvägen för naturnära rekreation. Sakägaren anser att det på lång 

sikt borde vara av större vikt med ett välplanerat, trivsamt område för ökad 

kvalitet i relation till att få in extra byggrätter för ökad projektekonomi. 

 

Sakägaren efterfrågar att de tomter som placeras närmast befintlig bebyggelse 

inom det sydöstra området tas bort i plankartan och att Svarthällsvägen 

bibehålls i nuvarande sträckning. Sakägaren lyfter att efter kontakt med 

kommunen har motivering till byggrätterna närmast Örngatan vara kopplat 

utlovande byggrätter i exploateringsavtalet. Sakägaren lyfter att majoriteten av 

byggrätterna ligger på kommunens fastighet och inte på den privatägda 

fastigheten. Sakägaren efterfrågar förtydligande i planförslaget om dessa 
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byggrätter ska överlåtas till privat exploatör eller inte för att uppfylla 

exploateringsavtalet. 

 

Sakägaren föreslår att de byggrätter i den sydöstra delen av planområdet kan 

kompenseras med fler byggrätter längs med Hällsättersleden där de rekreativa 

och gröna stråket inte påverkas på samma sätt. Sakägaren lyfter att 

sammanhängande gröna kopplingar är av vikt både för rekreation och 

biologisk spridning vilket stängs av genom att omringa den nya Svarthällsvägen 

med byggrätter för bostäder. Sakägaren yttrar sig om att det är en kvalitet att ha 

detta område som rekreationsstråk mellan Borens Strand och norra Borensberg 

med dess skogar och grönområden. 

 

Sakägaren lyfter att placeringen av byggrätter nära befintlig bebyggelse inte 

tycks vara av tradition för samhällsplaneringen i Borensberg med hänvisning 

till de senast planerade bostadsområdena då dessa har planerat med ett så kallat 

respektavstånd som  har lämnats mellan det nya och det äldre bostadsområdet 

för att skapa många gröna kopplingar inom orten. Sakägaren lyfter att detta 

medför kvaliteter till Borensberg och gör orten attraktiv just genom det 

naturnära boendet och rekreationsstråk i naturen. Sakägaren lyfter att 

Svarthällsvägen med förlängning norrut har en grön koppling från södra till 

norra Borensberg genom de senaste planerade områdena och att det vore synd 

att bryta den. 

 

Sakägaren lyfter att de föreslagna byggrätterna intill befintlig bebyggelse pekas 

ut som ett område för befintlig markanvändning i den fördjupade 

översiktsplanen för Borensberg  samt att byggrätterna i planens södra del enligt 

FÖP:en är utpekade som naturområde.  Sakägaren hänvisar till innehåll i 

FÖP:en där det beskrivs att skogsområdet är ett viktigt strövområde för det 

rörliga friluftslivet och att området bör lämnas för fri utveckling för att 

naturvärdena ska bibehållas och utvecklas och att detta är av lokalt intresse. 

Sakägaren delar ställningstagande i FÖP:en och är negativ till om detta frångås 

och betonar att planförslaget i den delen inte stämmer överens med den 

fördjupade översiktsplanen. 

 

Sakägaren betonar att ny översiktsplanen för Motala kommun är utställd för 

samråd. Sakägaren lyfter att förslag till ny detaljplan strider mot samrådsförslag 

på ny ÖP för detaljplans södra del och undrar hur detta motiveras och 

efterfrågar en konsekvensbeskrivning. 
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Plan- och byggenhetens kommentar: Dispositionen av 

byggrätterna i sydöst  samt omdragning av del av 

Svarthällsvägen/Östgötaleden med hänsyn till tillgänglighet och anpassning 

till befintliga bostäder har reviderats i plankartan samt förtydligats i 

planbeskrivningen. Majoritet av planområdet är kommunalägd mark med 

undantag från de sydligaste byggrätterna vilka ingår i exploateringsavtal, 

vilket har förtydligats i planbeskrivningen. Detaljplanen möjliggör en 

obruten grön korridor från söder till norr både för spridningsmöjlighet samt 

fri passage där byggrätterna har anpassats därefter.  
 

Ny översiktsplan ersätter inte FÖP Borensberg. Samrådsversion av ÖP 

redovisar befintligt naturområde. Detaljplaneförslaget stämmer 

huvudsakligen överens med FÖP:s intentioner. Föreslagen 

markanvändningen har utretts inom ramen för planarbetet med tillhörande 

utredningar. Enhetens bedömning är att planförslaget inte bidrar till 

negativa konsekvenser på naturvärden och/eller det rörliga friluftslivet. Ett 

förtydligande resonemang gällande ovan aspekter har inarbetats i 

planbeskrivningen.  

 

Skyddsplantering 

Sakägaren efterfrågar skyddsplantering mot RV 34 för bättre boendemiljöer för 

bostäderna närmast riksvägen samt för förskola/skola och undrar om en 

bestämmelse kan läggas in i plankartan på naturområdet mot allmän plats mot 

riksvägen. Förslag på skyddsplantering enligt sakägaren skulle kunna vara björk 

som kompensation till de björkar i söder samt på grund av att de dricker mycket 

vatten vilket är gynnsamt för dagvattenhantering.   

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Placering av byggrätterna i 

norra delen av planområdet har anpassats efter skyddsavstånd  avseende 

risk och buller från riksvägen samt att naturområde planlagts som 

buffertzon. Enheten bedömer att befintlig vegetation skapar en skyddande 

barriär för området som helhet, enbart ett mindre öppet parti i nordväst (vid 

åkermarken) omfattas av ett glesare parti. Enheten informerar att det kan 

bli aktuellt att  överbliven schaktmassa kan återanvändas inom 

naturmarken parallellt med riksvägen anlägga en bullervall med hänsyn till 

boendemiljöer. Resonemang om bulleråtgärd har införts i planbeskrivningen. 
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Bestämmelse natur möjliggör trädridå för att få in mer grönska och därmed 

förbättra boendemiljön för bostäderna närmast riksvägen.  

 

Gator och trafik  

Sakägaren lyfter att det i planbeskrivningen inte redovisas hur framtida gång – 

och cykel-kopplingar till planområdet är planerade samt andra noder tex andra 

förskolor, Dansättersskolan och Borensbergs centrum. Sakägaren undrar vilka 

GC-kopplingar som är tänkt att leda till/från planområdet till Borensberg och 

vart gc-vägen som föreslås längs Hällsättersleden ska ansluta mot centrum och 

om det är planerat för en sådan förlängning. Sakägaren lyfter också frågan om 

det är trafiksäkert att öka antalet gångare och cyklister utan 

trafiksäkerhetsåtgärder om tanken är att gc ska anslutas till befintliga gator i 

kvarteren söder om Hällsättersleden och sakägaren ställer frågan om några 

åtgärder är planerade.   

 

Sakägaren yttrar sig gällande planläggning av gc-vägen längs Hällsättersleden 

och varför vägen är planlagd inom natur och föreslår att den borde ingå  

vägområdet för att genomförandekravet ska gälla. Sakägaren lyfter att utifrån 

samrådsförslaget kan kommunen bygga ut planområdet utan gc-vägen och 

sakägaren lyfter att gc-vägen är viktig för en fungerande och säker gc-trafik 

till/från planområdet. Sakägaren lyfte att boende i planområdets södra del 

sannolikt kommer att ta sig direkt österut om färdmål är mot Borensberg 

centrum och därmed gå/cykla över del av nya Östgötaleden och sakägaren 

undrar vad för standard som är planerad på den vägen. Sakägaren lyfter 

slutligen att det vore fördelaktigt om passagen mellan det befintliga och nya 

bostadsområdet blir belyst och underhålls året runt med hänvisning till att 

passagen kommer att användas på årlig basis.  

 

Plan- och byggenhetens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats med redovisning av gång- och cykelkopplingar. Detaljplanen 

föreslår att utformning på del av Svarthällsvägen/Östgötaleden bibehålls 

(grusad, ej belyst) då leden är ett viktigt rekreationsstråk för gång, cykel och 

ridstråk. Trafikåtgärder utanför planområdet föreslås ej men enheten 

noterar och är medveten om att detaljplanens genomförande kommer att 

alstra ökad trafik i och runt planområdet. Utredning om eventuella 

trafikåtgärder kan bli aktuellt för att säkerställa en säker trafikmiljö men 

ett sådant arbete ligger utanför ramen för detaljplanearbetet.  
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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: 

 

 Marklovplikt för trädfällning har ersatts med skyddsbestämmelse. 

 Justering av illustrerade fastighetsgränser på villatomterna som 

överensstämmer med bestämmelse om minsta fastighetsstorlek.  

 Tillägg av grönsläpp i söder vid lågpunkt för skyfallshantering. 

 Utökad möjlig placering av flerbostadshus.  

 Tillägg av bestämmelse b1.  

 Illustrerad gc väg norra inmatargatan från Hällsättersleden. 

 Användningsgräns för gc-väg längstmed Hällsättersleden.  

 Justering av gc- väg till naturstig genom norra naturområdet.   

 Förminskat naturområde som bryter av den lokalgatan i 

planområdets västra del.   

 Flytt av e-område samt utökat antal.  

 Justering av naturområdet i norra byggrätten för flerbostadshus. 

 Planbestämmelse om placering av byggnad inom kvartersmark för 

skola har tagits bort. 

 Tillägg av prickmark på de södra byggrätterna.  

 Justering av storlek på vändplaner.  

 Ändring av disposition av byggrätter i sydöst. 

 Tillägg av byggrätter i öster och sydöst. 

 Tillägg av föreskrivna höjder på gatumark.  

 Omdragning av del av Östgötaleden i sydöstra delen av 

planområdet.  

 Utökning av planområdet ca 5 meter söderut.  

 

Genomfört samråd föranleder följande ändringar i planbeskrivningen: 

 Beskrivning koppling befintligt och planerat cykelstråk.  
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 Beskrivning antal avdelningar förskola/skola.  

 Beskrivning av dagvattenhantering. 

 Beskrivning av förprojektering gata och VA.  

 Komplettering av uppmätts grundvattenmätningar. 

 Förtydligande gällande ställningstagande ianspråktagande av 

jordbruksmark, livsmedelsstrategi.  

 Förtydligat disposition av förskolegård med avseende buller, 

naturvärden, klimatanpassning.  

 Förtydligat lämplig placering av lekplats inom planområdet.  

 Kompletterande information om upphämtningsområde, 

kommunens föreskrifter, avfallshantering samt vändplaner.  

 Kompletterande information om vatten, spillvatten och avsnitt p, 

skyfall samt ansvar mellan VA-huvudman och skattekollektivet. 

 Förtydligat motiv och konsekvenser för förslag på omdragning av 

del av Östgötaleden/Svarthällsvägen.  

 Tillägg av rubrik för geohydrolokiska förutsättningar. 

 

I övrigt görs redaktionella ändringar av plankartan och planbeskrivning  

 

1. Länsstyrelsens yttrande, 2020-10-12 

 

 

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

tillgodosedda: 

 

Framtid Borensberg  

Sakägare 1  

Sakägare 3  
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