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Bakgrund 
I december 2015 (15/KS 0230) fick dåvarande Samhällsbyggnadsenheten kommunstyrelsens 
uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Under större delen av 2017 hölls en politisk medborgar-
dialog där frågor som utgjorde viktiga vägval ställdes till medborgarna. De svar som inkom ana-
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lyserades och sammanställdes i en rapport. I december 2017 godkändes rapporten i kommunsty-
relsen i ett s.k. inriktningsbeslut som i hög grad legat till grund för fortsatt arbete med översikts-
planen. 
 
Kommunstyrelsen tog 2020-09-22 beslut om samråd av digital översiktsplan, ÖP 2040. Under 
samrådet har femton fysiska och nitton digitala informationsmöten hållits. Till följd av pandemin 
fick kvarvarande fysiska möten ställas om till digitala dito när restriktioner för fysiska möten in-
fördes i mitten av oktober 2020. Under samrådsperioden har därmed trettiofyra informationsmö-
ten hållits för olika grupper och för allmänheten. Det digitala planförslaget har funnits tillgängligt 
som länk på kommunens hemsida och synpunkter har tagits emot under perioden 2020-10-05-till 
2020-12-31. Svarstiden förlängdes med tre veckor till följd av pandemin.  
Tjänstepersoner har under samrådsperioden funnits tillgängliga på mejl och telefon både för sak-
frågor och för frågor om digital hantering. Fyra remissinstanser begärde ytterligare svarstid vilket 
godkändes. När samrådsperioden avslutats hade 72 yttranden kommit in via mejl och brev och 
37 yttranden hade lämnats in genom det digitala enkätverktyget i flik 11 i ÖP 2040. 
 
En översiktsplan ska vara föremål för en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB). En samrådsversion av MKB:n har varit föremål för samråd under samma pe-
riod som översiktsplanen, dvs 2020-10-05 till 2020-12-31. 
 
I denna samrådsredogörelse bemöter kommunen yttrandena ur ett långsiktigt helhetsperspektiv 
och med fokus på allmänna intressen. I de fall de allmänna intressena konkurrerar om samma 
markområden vägs de mot varandra. Några yttranden har en snävare och kortsiktigare infallsvin-
kel som inte är relevant för översiktsplanen. I dessa fall har kommunen fört över synpunkterna 
till aktuell enhet inom kommunens organisation för kännedom och fortsatt hantering. Arbetet 
med ÖP 2040 är ett gigantiskt kommunikations- och samverkansprojekt. Arbetet visar också att 
kommunens organisation behöver utvecklas från ett förvaltande uppdrag till att bli strategisk och 
redo för långsiktig hållbar utveckling. Framöver strävar därför kommunen att hålla igång en kon-
tinuerlig översiktsplanering. 
 

Kategorier, yttranden i lista 
Innan och under samrådet som hölls mellan 5 oktober till 31 december 2020 har följande 
skrivelser inkommit: 

A. Länsstyrelser, statliga myndigheter och regioner 
1. Länsstyrelsen Östergötland  2020-12-04 Synpunkter 
2. Försvarsmakten  2020-11-17 Synpunkter 
3. Sjöfartsverket  2020-12-04 Synpunkter 
4. Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-12-04 Synpunkter 
5. Jordbruksverket 2020-12-04 Synpunkter 
6. Statens Geotekniska institut (SGI) 2020-12-04 Synpunkter 
7. Post- och telestyrelsen (PTS) 2020-12-04 Synpunkter 
8. Länsstyrelsen Örebro län 2020-12-04 Synpunkter 
9. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 2020-12-04 Synpunkter 
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2020-12-04 Synpunkter 
11. Trafikverket  2020-12-04 Synpunkter 
12. Skogsstyrelsen 2020-12-04 Synpunkter 
13. Svenska kraftnät 2020-12-04 Synpunkter 
14. Region Östergötland med ÖstgötaTrafiken 2020-12-17  Synpunkter 
15. Region Örebro län 2020-12-04 Synpunkter 
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16. Region Jönköpings län 2020-12-08 Synpunkter 
17. Luftfartsverket 2020-12-13 Synpunkter 
18. Trafikverket Infrasystem via Ledningskollen 2020-11-04 Synpunkter 

 

B. Angränsande kommuner 
19.  Askersunds kommun 2020-12-11 Synpunkter 
20.  Boxholms kommun 2020-11-24 Ingen erinran 
21.  Finspångs kommun 2020-12-01 Synpunkter 
22.  Linköpings kommun 2020-12-02 Synpunkter 
23.  Mjölby kommun 2020-11-30 Synpunkter 
24.  Norrköpings kommun 2020-12-16 Synpunkter 
25. Vadstena kommun 2020-11-25 Synpunkter 

  
C. Kommunala nämnder och förvaltningar  

26. Bildningsnämnden 2021-01-21 Synpunkter 
27. Fritidsförvaltningen 2020-11-30 Synpunkter 
28. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2020-11-16 Synpunkter 
29. Plan- och byggenheten 2020-12-04 Synpunkter 
30. Socialnämnden 2020-11-20 Synpunkter 
31. Teknisk servicenämnd 2020-12-17 Synpunkter 

 
D. Övriga remissinstanser 

32. Polisen i Motala 2020-10-08 Synpunkter 
33. Tekniska verken, Linköping 2020-12-04 Synpunkter 
34. SAAB Underwater systems AB 2020-11-26 Synpunkter 

 
E. Organisationer, politiska partier etc 

35. Centerpartiet 2020-12-31 Synpunkter 
36. Framtid Borensberg 2020-11-12 Synpunkter 
37. Framtid Borensberg 2020-11-16 Synpunkter 
38. Framtid Borensberg 2021-01-13 Synpunkter 
39. Godegårds bygderåd 2020-12-30 Synpunkter 
40. Godegårds Skidklubb genom Olle Carlsson 2020-01-05 Synpunkter 
41. Karlsby Bygdeförening 2020-12-02 Synpunkter 
42. Klockrike Byråd 2020-11-30 Synpunkter 
43. Kristdemokraterna 2021-01-22 Synpunkter 
44. Liberalerna 2020-12-31 Synpunkter 
45. LRF Godegård 2020-12-31 Synpunkter 
46. LRF Östergötland 2020-12-31 Synpunkter 
47. MAIF Vätternrundan 2020-11-30 Synpunkter 
48. Miljöpartiet 2020-12-30 Synpunkter 
49. Moderaterna 2020-12-30 Synpunkter 
50. Motala Segelsällskap 2020-12-04 Synpunkter 
51. Naturskyddsföreningen i Motala (NSF) 2021-01-08 Synpunkter 
52. Platen (bostadsstiftelsen) 2021-01-01 Synpunkter 
53. Socialdemokraterna 2020-11-30 Synpunkter 
54. Solfjädersstaden IBK och MAIF Fotboll 2020-12-04 Synpunkter 
55. Svenska kyrkan 2020-12-30 Synpunkter 
56. Sverigedemokraterna 2020-12-01 Synpunkter 
57. Tengbomgruppen  2020-12-30 Synpunkter 
58. Vänsterpartiet 2020-12-31 Synpunkter 
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F. Privatpersoner 

59. Privatpersoner 2020-12-14 Synpunkter 
60. Privatpersoner 2020-12-31 Synpunkter 
61. Privatperson 2020-12-14 Synpunkter 
62. Privatperson 2020-11-13 Synpunkter 
63. Privatperson 2020-11-10 Synpunkter 
64. Privatperson 2020-01-04 Synpunkter 
65. Privatperson 2020-10-13 Synpunkter 
66. Privatperson 2020-10-07 Synpunkter 
67. Privatperson 2020-12-31 Synpunkter 
68. Privatperson 2020-11-30 Synpunkter 
69. Privatperson 2020-11-09 Synpunkter 
70. Privatperson 2020-10-05 Synpunkter 
71. Privatperson 2020-12-03 Synpunkter 
72. Privatperson 2020-10-02 Synpunkter 
73. Privatperson 2020-10-16 Synpunkter 
74. Privatperson 2020-11-25 Synpunkter 
75. Privatperson 2020-12-31 Synpunkter 
76. Privatperson 2020-12-31 Synpunkter 
77. Privatperson 2020-11-09 Synpunkter 
78. Privatperson 2020-12-31 Synpunkter 
79. Privatperson 2021-01-12 Synpunkter 
80. Privatperson 2020-12-04 Synpunkter 
81. Privatperson (även via Defgo) 2020-12-31 Synpunkter 
82. Privatperson (även via Defgo) 2020-12-31 Synpunkter 
83. Privatperson 2020-11-30 Synpunkter 
84. Privatperson 2020-12-13 Synpunkter 
85. Privatperson 2020-10-06 Synpunkter 

 
G. Yttranden genom digitala enkätverktyget (Defgo) 2020-12-31 Synpunkter 
H. Sammanställning enkät Platengymnasiet, elever åk 3.  2020-12-31 Synpunkter 

Yttranden enligt kategorier och kommunens kommentarer 

A. Länsstyrelser, statliga myndigheter och regioner 

A 1. Länsstyrelsen Östergötland  
 
Motalas översiktsplan, ÖP 2040, har i enlighet med 3 kap. 10 § Plan och bygglagen (2010:900) sänts 
in till Länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsens yttrande (deras diarienr 401-15570-2020) bifogas i sin 
helhet som bilaga 1 till denna samrådsredogörelse.  
 
Länsstyrelsens yttrande sorteras i följande teman: Allmänt och övergripande, Strategisk miljöbe-
dömning, Riksintressen, Miljökvalitetsnormer, LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), mellan-
kommunal samordning samt Allmänna intressen. Länsstyrelsens yttrande berör även Sjöfartsverket, 
Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV), Statens geotekniska institut (SGI), Post- och telestyrelsen (PTS), Länsstyrelsen Örebro, Sveri-
ges geologiska undersökningar (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Trafik-
verket,  Skogsstyrelsen, Svenska Kraftnät och Försvarsmakten.  
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De olika synpunkterna bemöts nedan. 
 

Allmänt och övergripande 

Länsstyrelsen ser positivt på att Agenda 2030 lyfts i inledningen och att det ska genomsyra allt ar-
bete i kommunen. Det innebär exempelvis att energi- och klimatfrågorna såväl som social hållbarhet 
kommer in i kommunens utvecklingsarbete. Länsstyrelsen ser dessa ansatser som mycket angelägna.  
Översiktsplaneringen är mycket viktig för att säkerställa god hushållning med områden av särskild 
betydelse ut ett nationellt och regionalt perspektiv. Riksintressena vid Vättern, Göta kanal samt 
kommunikationsstråken riksväg 50 och järnvägen Hallsberg-Mjölby är här av särskild betydelse att 
lyfta fram. Länsstyrelsen anser att arbete kvarstår för att planen ska synliggöra hur dessa strategiskt 
viktiga områden ska säkerställas i ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att samrådsförslagets explo-
ateringsanspråk inom och i anslutning till dessa områden måste begränsas för att undvika påtaglig 
skada men också att hitta fler offensiva initiativ som stärker områdenas potential.  
 

Kommentar:  Kommunen noterar Länsstyrelsens vilja att ÖP 2040 på ett tydligare sätt säker-
ställer de nämnda riksintressena samtidigt som kommunen rekommenderas att uttrycka fler of-
fensiva initiativ som stärker områdenas potential. Kommunen anser att Länsstyrelsen sätter 
fingret på två viktiga aspekter av översiktlig planering. Dels den övergripande överblicken och 
helhetsperspektivet och dels behovet av att sätta tilltro till efterföljande planering och lovgiv-
ning med den lagstiftning som därav följer.  
 
Kommunen har som grundläggande ambition att undvika skada på riksintressena. Flera av de 
aktuella områdena omfattas dock av flertalet områdesskydd med krav på hänsyn, risk för stör-
ningar mm. så att det på översiktlig nivå är svårt att identifiera mark som är lämplig för fram-
tida utveckling. Kommunen anser att specifika åtgärder för att undvika skada på riksintressen 
bäst görs i efterföljande planering och lovgivning när man vet mer om det som ska uppföras.   
 
Kommunen framhåller att begreppet ”säkerställa” betyder att särskilda åtgärder har vidtagits 
(exempelvis naturreservat som bildats). Detaljplaner och bygglov kan uttrycka bestämmelser 
som säkerställer vissa aspekter av fysisk planering medan översiktsplanen inte kan det, ef-
tersom den inte ger rättsverkan. På översiktsplanenivån är det därmed mer lämpligt att an-
vända begreppet ”tillgodose” (dvs att tydligt uttala en viljeyttring). Vad som ska anses vara ”på-
taglig skada” är också svårt att avgöra på ÖP-nivå. Projektledare för kommunens ÖP-arbete har 
fört resonemang med Länsstyrelsen om detta. 
 

 

Översiktsplanen lyfter fram en positiv målbild med goda ambitioner för näringslivsutveckling, fler 
företag och arbetstillfällen i kommunen. Länsstyrelsen uppmuntrar fortsatt arbete för att konkreti-
sera hur den fysiska planeringen, i linje med målbilden, kan medverka till god ekonomisk tillväxt och 
en effektiv konkurrens i hela kommunen. En del av dessa utvecklingsambitioner kan avse utnytt-
jande av miljöbalkens särskilda regler om LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Länsstyrel-
sen saknar relevanta resonemang och slutsatser i planen om hur byggandet utanför de större tätor-
terna ska medverka till sådan landsbygdsutveckling som avses, samtidigt som en långsiktigt ända-
målsenlig bebyggelsestruktur säkerställs. Länsstyrelsen anser således att planens motiveringar till att 
bygga på strandskyddad mark måste preciseras bättre utifrån ett landsbygdsperspektiv. Mot bak-
grund av krav på hushållning med strandskyddade mark- och vattenområden såväl som övriga all-
männa intressen anser Länsstyrelsen att omfattningen av föreslagna LIS-områden avsevärt måste 
minskas. Länsstyrelsen påminner här särskilt om att tillämpningen av LIS vid Vättern ska vara restrik-
tiv. 
 
Kommunens avsikt att parallellt med översiktsplanen också ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen är bra. Det är viktigt att bearbetade riktlinjer finns förankrade så att det kan ligga till grund 
för det granskningsförslag till översiktsplan ska tas fram. I planförslaget finns goda ansatser till att 
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lyfta fram Motala som en viktig del av Östergötlands gemensamma bostads- och arbetsmarknad. 
Länsstyrelsen uppmuntrar att detta vidareutvecklas i det fortsatta arbetet.  
 

Kommentar: Kommunen uppfattar att Länsstyrelsens synpunkter gäller den synnerligen 
svårlösta målkonflikten mellan behovet  att utveckla mindre orter på landsbygden och beva-
rande av befintliga värden på lång sikt. Bestämmelserna om LIS är inte entydiga i lagstiftning-
en. Kommunen konstaterar att begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling har lämnats 
odefinierade i lagtexten och att Naturvårdsverkets översyn av LIS (2017) pekar på att en flexibel 
tolkning av begreppen kan vara ändamålsenligt för att uppnå syftet enligt lagstiftarens intent-
ion. Kommunen ser de utpekade markanspråken för LIS som möjligheter för markägaren att 
genom bostadsbebyggelse eller besöksnäringsverksamheter bibehålla eller bredda sin möjlighet 
till försörjning såväl som samhällets möjlighet att bibehålla och/eller stärka både kommunal 
och kommersiell service på landsbygden.  
 
Bostadsförsörjning är ett allmänt intresse som numera är ett kommunalt ansvar. De utpekade 
LIS-områdena bygger på övergripande analyser där möjligheten till nya bostäder och besöksnä-
ringsverksamheter har varit tongivande. Utöver det har bedömningen översiktligt berört natur- 
och friluftsvärden, attraktivitet, geotekniska förutsättningar, översvämningsrisk, möjligheter till 
VA-försörjning (alternativ genom enskilt avlopp eller gemensamhetsanläggning) och möjlighet 
till trafikmatning. Dessa aspekter har varit avgörande i urvalet. Kommunen poängterar dock att 
markägaren fortsatt har full rådighet över sin mark och det är också markägaren som avgör om 
dessa utvecklingsmöjligheter ska prövas vidare eller inte. Om så sker kommer efterföljande pla-
nering och/eller lovgivning att närmare utreda förutsättningarna på den aktuella platsen. 
 
Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen genom översiktsplanen ska säkerställa ändamålsenlig 
bebyggelsestruktur. Kommunen menar att inom Motala stad och Borensberg kan den rådande 
planeringsidelogin om kollektivtrafiknära läge, välutnyttjad infrastruktur etc fortfarande häv-
das, men vad som ska anses vara ändamålsenlig bebyggelsestruktur på landsbygden kan och 
bör diskuteras. Forskningen är inte entydig om det är den täta staden eller en glesare bebyg-
gelse som är mest hållbar i alla sina aspekter, även om det är den täta staden som dominerar 
som planeringsideologi. Kommunen hävdar att det ska vara möjligt att bo på landsbygden även 
där det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att hålla en god kollektivtrafikförsörjning och 
skolskjuts såsom vi känner det idag, ordna kommunalt VA, hemtjänst mm. Behovet av egen bil 
kan i dagsläget betraktas både som en miljö/klimatfråga och en ekonomisk rättviseaspekt. I det 
20-åriga perspektiv som ÖP 2040 behandlar är det dock troligt att trafik och mobilitet kommer 
att kunna förändras genom nationella styrmedel som stimulerar tekniska framsteg och förny-
bara drivmedel. 
 
Kommunen kommer att se över de föreslagna markanspråken för LIS till både storlek och antal. 
Arbetet med uppdatering av Bostadsförsörjningsplanen pågår och bedöms kunna finnas i re-
missversion innan ÖP 2040 går ut på granskning. Relevanta riktlinjer förs in i ÖP 2040. 
 
Kommunen önskar framhålla begreppet ”tillgodose” hellre än ”säkerställa”  i enlighet med re-
sonemanget ovan. 

 

Det är mycket viktigt att översiktsplanen inriktas på att långsiktigt säkerställa naturresurser för sam-
hällets livsmedelsförsörjning i form av jordbruksmark. Särskilt kommunens södra delar innehåller 
regionalt viktiga jordbruksmarksresurser som är av största vikt att bevara för en god utveckling av 
jordbruksnäringen. Länsstyrelsen ser att översiktsplanen innehåller bra ansatser på övergripande 
nivå för bevarande av jordbruksmark men saknar konkret redovisning av kommunens överväganden 
kring de exploateringsförslag i planen som innebär att brukningsvärd jordbruksmark går förlorad. 
Länsstyrelsen anser att planen i väsentlig utsträckning bör minska anspråken på byggande på jord-
bruksmark, särskilt vad gäller föreslagna LIS-områden i kommunens södra och västra delar. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen på jordbruksmarkens höga värde för matproduktion 
och möjligheten att hålla landsbygder levande både i nuläget och i framtiden. Kommunen är 
medveten om den lagstiftning som reglerar frågan och som benämner jordbruk som ett nation-
ellt intresse, där i stort sett all jordbruksmark ska ses som brukningsvärd.  
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Kommunen har ansvar för samhällets utveckling och bevarande ur ett helhetsperspektiv. I hel-
hetsbedömningen ingår även behovet av att väga olika intressen mot varandra i de fall de kon-
kurrerar om samma markområde. Ett flertal områdesskydd är mycket starka genom lagstift-
ning. Det saknas dock en metodik för hur jordbruksmark ska värderas gentemot naturområ-
dens värden för friluftsliv, biologisk mångfald och klimat. Särskilt tydlig blir utmaningen i tä-
tortsnära områden där behovet av ny bebyggelse är stor.  
 
Kommunen kommer inte att uttrycka nolltolerans för bebyggelse på jordbruksmark i den 
kommande granskningsversionen av ÖP 2040. Det finns ett flertal orter i Motala kommun där 
det vid en översiktlig bedömning inte finns möjligheter att växa långsiktigt utan att ta  
jordbruksmark i anspråk. Det är dock alltid markägaren som har rådighet över sin mark.  
 
Markytor med föreslagen möjlighet till bebyggelse (även genom LIS), där markägare i samråd-
syttranden har uttryckt att de fortsatt vill behålla sin mark  för jordbruksverksamhet, tas bort ur 
granskningsversionen av ÖP 2040. Lista över aktuella fastigheter där markanspråk tagits bort 
återfinns i sammanställningen över ändringar sist i denna samrådsredogörelse. 
  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering 
av den tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete och 
bedömer att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering och i samverkan 
med jordbruksnäringen. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömningen 
inom ramen för efterföljande planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker redan i samrådsvers-
ionen riktlinjer för denna bedömning. 
 
Kommunen önskar framhålla begreppet ”tillgodose” hellre än ”säkerställa”  i enlighet med re-
sonemanget ovan. 
 

 

Länsstyrelsen delar kommunens övergripande syn på Vätterns betydelse som dricksvattenresurs. Det 
är viktigt att planen inriktas för att så långt det är möjligt säkerställa detta. För att säkerställa god 
vattenstatus i både Vättern och kommunens övriga vattenförekomster krävs både att hänsyn tas vid 
framtida bebyggelseplanering och medvetna strategier för samarbete kring förbättringsåtgärder. 
Länsstyrelsen uppmuntrar fortsatt utvecklingsarbete kring detta. 
 

Kommentar: Kommunen arbetar medvetet för att stärka vattenförvaltningen och är delaktig i 
Vattenmyndighetens pågående arbete med åtgärdsprogram och förvaltningsplan för kommande 
förvaltningscykel. MKN för vatten beaktas i detaljplaneringen. Kommunen vill framhålla att 
viss exploatering för ny bebyggelse kan motiveras för att möjliggöra VA-sanering och på så sätt 
säkra en bättre vattenkvalitet. Kommunen arbetar även med att tillskapa reservvattentäkter och 
vattenskyddsområden där detta saknas. 
 
Vättern är oerhört viktig som dricksvattenresurs inte bara för Motala utan även i ett storregion-
alt perspektiv. Skyddet för resursen kan dock anses vara fragmenterat då den är uppdelad på ett 
flertal olika befintliga vattenskyddsområden. Kommunen vill förstärka skyddet ytterligare ge-
nom att föreslå att Vättern pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning. Kommunen är 
medveten om att kriterierna för ett sådant utpekande i dagsläget endast gäller själva dricksvat-
tenanläggningarna, inte resurserna som sådana. Det är därmed ett långsiktigt arbete som krä-
ver metodutveckling och förändring av gällande kriterier.    
 
Kommunen önskar framhålla begreppet ”tillgodose” hellre än ”säkerställa”  i enlighet med re-
sonemanget ovan. 
 

 

Kommunen har i ett tidigt skede av arbetet med översiktsplanen haft en medborgardialog för att få 
in synpunkter på hur medborgarna vill att tätorterna och landsbygden ska utvecklas. Resultatet av 
dialogen har sedan sammanfattats i en rapport som finns att ta del av på kommunens hemsida. 
Länsstyrelsens ser positivt på detta och vill uppmuntra till fortsatta insatser för att utveckla detta 
arbetssätt. Det är värdefullt om kommunen undersöker hur man har nått ut till olika grupper i sam-
hället och vid behov kompletterar dialogen. Länsstyrelsen ser också positivt på kommunens snabba 
omställning som var tvungen att ske på grund av rådande pandemi och skärpta regionala allmänna 
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råd. Det är önskvärt att kommunen redogör för sitt tillvägagångsätt och även bedöma om metoder 
kan utvecklas för att nå fler invånare. 
  

Kommentar: Kommunen noterar Länsstyrelsens positiva syn på medborgardialogen och den 
snabba digitala omställningen av samrådsprocessen till följd av pandemin.  
 
ÖP 2040 är helt digital och presenteras genom visualiseringsverktyget Story Map. Till följd av 
pandemin (Covid -19) blev samrådsprocessen mer digital än vad som från början var avsett. In-
ledningsvis under samrådsperioden, innan restriktionerna gällande pandemin utfärdades, 
fanns hjälp att få på kommunens bibliotek och i biblioteksbussen för personer som inte har di-
gital utrustning eller kunskap. Personalen där har fått särskild utbildning för detta och backa-
des upp med tjänstepersoner och politiker med särskild kännedom om ÖP-arbetet. Här har 
även information och hjälp kunnat fås på flera andra språk när integrationsledarna fanns på 
plats. Kommunen bokade även in flera möten dit man kunde komma för att diskutera både 
hanteringen av ÖP:n och dess innehåll. Datum och platser för möten har funnits på kommu-
nens hemsida: www.motala.se/oversiktsplan.  
 
Innan restriktionerna gällande pandemin utfärdades genomfördes 15 fysiska möten enligt ovan. 
Majoriteten av dessa möten hade även politisk närvaro. Därefter ställde kommunen snabbt om 
och genomförde ytterligare 19 samrådsmöten digitalt, varav flertalet hade politisk närvaro. 
Många intressegrupper, politiska partier mm hörde av sig direkt till kommunen för att få ett 
särskilt möte med tjänstepersoner som arbetar med översiktsplanen. Samtliga dessa förfråg-
ningar om möten har tillgodosetts.  
 
Kommunens höga digitala ambition kvarstår även för granskningsförfarandet. Kommunen 
kommer fortsatt att hålla stor öppenhet för direkt kommunikation mellan medborgare och 
tjänstepersoner som arbetar med ÖP 2040 via telefon och mejl. Kommunen kommer även att ta 
hänsyn till hur pandemin utvecklas och de förutsättningar som smittspridning och vaccinering 
ger. Om pandemisituationen tillåter kommer fysiska informationsmöten att erbjudas under 
granskningsperioden.  
 
Kommunen är i stort behov av en aktuell översiktsplan. Det digitala förfarandet kan sägas ha 
varit en fördel eftersom pandemin, en bit in i samrådsperioden, omöjliggjorde fysiska möten. 
Om inte kommunen snabbt ställt om till helt digitala möten hade inga möten alls kunnat hållas. 
Den interaktiva plankartan har också bidragit till att en stor mängd information kunnat delas 
med intresserade. Kommunen bedömer att det finns personer som inte kunnat delta i diskuss-
ionerna om ÖP 2040. Det är personer som även i andra avseenden har särskilt svårt att ta till 
sig digital samhällsinformation på svenska, till exempel till följd av språkproblem, brist på digi-
tal utrustning och/eller digital kunskap. Det har varit personer som av olika anledningar inte 
heller kunnat eller velat ta direktkontakt med kommunen via telefon. Kommunen kommer att 
arbeta vidare i enlighet med gällande tillgänglighetslagstiftning och göra en bedömning om vad 
som är rimligt och möjligt i samband med framtagandet av ÖP 2040. 
  

Strategisk miljöbedömning 

Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i stort har ett relevant och tillräck-
ligt innehåll. MKBn redovisar på ett bra sätt hur planerade förändringar riskerar att påverka natur- 
och friluftsvärden, vatten, klimat och social hållbarhet samt i vilken dessa förutsättningar kräver 
hänsynstagande vid kommande detaljplanering. Miljökonsekvensbeskrivningen visar på såväl förut-
sättningar som effekter av den översiktliga planeringen och vikten av hänsyn i kommande plane-
ringsskeden.  
 
Länsstyrelsen noterar att delar av MKBn har lyfts in i översiktsplanen men att detta inte har gjorts 
fullständigt. Länsstyrelsen ser som angeläget att slutsatserna i MKB i sin helhet inarbetas i planhand-
lingen. Detta skulle göra planen tydligare och minska risken för att kunskap går förlorad inför det 
fortsatta arbetet.  
 

http://www.motala.se/oversiktsplan
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I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras också ett antal generella målkonflikter, bland annat för-
tätning kontra natur- och kulturvärden. Det är bra att konflikterna synliggörs och det är önskvärt att 
kommunen fördjupar resonemangen om hur dessa målkonflikter fortsatt ska behandlas.  
Länsstyrelsens har vissa mer specifika kommentarer på föreslagen MKB vilka redovisas under re-
spektive sakområde nedan. 

 
Kommentar: Kommunen noterar länsstyrelsens bedömning av MKB samt instämmer i att  
slutsatserna i MKB kan förtydligas i planhandlingen. Fördjupade resonemang om målkonflikter 
kommer att utvecklas där så är relevant.   

 

Riksintressen enligt kap. 3 och 4 miljöbalken 

Länsstyrelsen finner det svårt att i planen orientera sig bland förekommande riksintressen, eftersom 
de i plankartans lagerlista redovisas tillsammans med övriga allmänna intressen utan någon tydlig 
struktur. Länsstyrelsen påminner om att riksintressen är allmänna intressen av särskild betydelse i 
översiktsplaneringen och att dessa tydligt ska presenteras i plankartan. Det ska också tydligt framgå 
av översiktsplanen hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Planen behöver bearbetas och 
kompletteras för att leva upp till dessa krav. Länsstyrelsens närmare bedömning av planens påver-
kan på respektive riksintresse framgår av synpunkterna nedan.  
 

Kommentar: Kommunen instämmer i att plankartans lagerlista kan struktureras om för ökad 
tydlighet. Kommunen kommer även att förtydliga hur riksintressena ska tillgodoses i betydel-
sen att kommunen formulerar en tydligt uttalad viljeyttring om hänsyn som ska tillämpas i ef-
terföljande planering och lovgivning. I de fall kommunen och länsstyrelsen har avvikande syn-
punkter kommer detta att tydliggöras i översiktsplanen.  
 
Kommunen avser att undvika påtaglig skada på riksintressena genom bestämmelser i efterföl-
jande planering och lovgivning. Till stöd för detta finns riksintressenas värdebeskrivningar. 
Kommunen poängterar förhållandet att ett riksintresse inte blir fastställt förrän kommunen ta-
git ett juridiskt bindande beslut gällande markanvändning, dvs detaljplanering eller lovgivning 
enligt Plan- och bygglagen. Fram till dess är det en förhandling mellan kommunen och den 
myndigheten som pekar ut anspråket, gällande riksintressets geografiska utbredning såväl som 
dess kärnvärden och uttryck. 
 

Yrkesfiske 

Inom planområdet finns riksintresse för yrkesfiske Vättern. Länsstyrelsen har inga synpunkter kring 
hur kommunen har hanterat detta i planen och instämmer i miljökonsekvensbeskrivningens bedöm-
ning.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 
 

Naturvård 

Inom planområdet finns 15 riksintresse för naturvård. Enligt miljökonsekvensbeskrivningens bedöm-
ning påverkas tre av dessa i någon mening av den tätortsutveckling som Motala kommun föreslår i 
olika geografiska delar i kommunen. Länsstyrelsen bedömer att föreslagna förändringarna inte kan 
antas orsaka en påtaglig skada på riksintressena, förutsatt att hänsyn tas i den efterföljande plane-
ringen.  
 

Kommentar: Kommunen instämmer i Länsstyrelsens bedömning att det alltid kan förutsättas 
att efterföljande planering och lovgivning följer gällande lagstiftning. Kommunen instämmer i 
att bedömningen om eventuell skada bäst sker i efterföljande planering och lovgivning.  
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Strax söder om sjön Björken föreslås ett LIS-område som delvis ingår i riksintresset Lilla Vänstern. 
Länsstyrelsen anser att utbyggnadsområdet ska utgå eller justeras så att exploatering inom riksin-
tresset kan undvikas. Synpunkter om planens påverkan på riksintresset Vättern redovisas i avsnittet 
om Natura 2000.  
 

Kommentar: Kommunen ser över detta område (obj id 7).  
 

Natura 2000 

Inom kommunen finns 25 Natura 2000-områden. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 10 
sådana områden påverkas av kommunens utvecklingsförslag. Utifrån den information som finns i 
planhandlingarna är Länsstyrelsen tveksamt inställd till flera av utvecklingsområdena inom eller i 
nära anslutning till Natura 2000-områden, särskilt de förändringar som föreslås vid Södra Freberga-
Jerusalemsviken och etablering av flytande bostäder i Motalaviken. Dessa förslag bör utgå ur över-
siktsplanen. Länsstyrelsen upplyser om att förändringar i eller i anslutning till Natura 2000-områden 
kräver särskild tillståndsprövning enligt 7 kap 28a§ miljöbalken om åtgärderna riskerar att negativt 
påverka en gynnsam bevarandestatus för den skyddade naturmiljön. Om hänsyn kan tas så att möj-
ligheterna till en gynnsam bevarandestatus inte försämras behöver inte tillståndsprövning ske. Pro-
cessen ska inledas med ett samråd med Länsstyrelsen.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och ser över de föreslagna områdenas geografiska ut-
bredning i syfte att undvika att negativt påverka en gynnsam bevarandestatus. Kommunen be-
dömer dock att viss påverkan är oundviklig och avser att i sådana fall samråda med Länsstyrel-
sen för en bedömning om tillstånd krävs. Föreslagna områden väster om Sjöhamrabäcken tas 
bort på markägarens begäran. 
 
Kommunen ser etablering av flytande bostäder som en fråga om stärkt attraktivitet genom flera 
valmöjligheter på bostadsmarknaden inom ramen för platsvarumärket ”Östergötlands sjöstad”. 
Flytande bostäder ses inte som ett medel för att lösa bostadsbehovet utan som ett modernt in-
slag i bebyggelsen där vattnet ses som en attraktiv resurs. Ytterligare utredningar om var och 
hur flytande bostäder kan vara lämpligt att uppföra utan negativ påverkan på utpekande värden 
för Natura 2000 kommer att genomföras vid behov. Kommunen är medveten om att byggnat-
ion i vatten även kräver tillstånd för vattenverksamhet. 

 

Friluftsliv 

Inom planområdet ligger ett riksintresse för friluftsliv, Göta kanals vattensystem.  
Kommunen har pekat ut ett antal LIS-områden längs med sjön Boren och Göta kanal. Länsstyrelsen 
anser att en sådan utbyggnad skulle strida mot riksintresset och flertalet områden bör därför utgå ur 
översiktsplanen. Länsstyrelsen kan tänka sig att ett fåtal sådana områden kan bebyggas om det kan 
ske på ett sätt som ger ett litet intrång på strandskyddets syften och landskapsbilden och samtidigt 
hög nytta för landsbygdsutveckling. Utveckling av näringsverksamheter med koppling till friluftsliv 
och turism bör i så fall prioriteras före bostadsbebyggelse.  
 
Länsstyrelsen påpekar att om fortsatt tätortsutveckling vid Borensberg ska ske västerut längs Boren 
måste detta i så fall ske så att tätbebyggelsen förläggs utanför strandskyddsområdet om påtaglig 
skada på riksintresset ska kunna undvikas.  
 

Kommentar: Kommunen ser över de nämnda områdena men avser att behålla de områden 
som bedöms bidra till landsbygdsutveckling i bred bemärkelse (se tidigare kommentar ovan). 
Vidare bedömer kommunen att utveckling kan ske på ett sätt som minimerar intrång på strand-
skyddets syften och övriga identifierade värden på de aktuella platserna. Detta avgörs i detalj i 
efterföljande planering och lovgivning och i enlighet med gällande lagstiftning. Vid dispens-
prövning i samband med bygglov ska bedömningen göras utifrån särskilda skäl samt att  för-
ändringen anses vara förenlig med strandskyddets syften. Vid detaljplanläggning ska bedöm-
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ningen göras utifrån särskilda skäl samt att planläggningens syfte bedöms väga tyngre än 
strandskyddets syften på den aktuella platsen. Fri passage ska fortsatt finnas.  
 
Föreslagna LIS-områden längs med Göta kanal med objektsid 99 och 43 tas bort med hänsyn 
till jordbruksmark och landskapsbild. Område med objektsid 98 minskas med hänsyn till be-
gränsad översvämningsrisk. Område vid Norra Borensstranden med objektsid 51 utökas med 
hänsyn till arrondering.  
 

Kulturmiljö 

Länsstyrelsen finner att riksintressena för kulturmiljö är återgivna i planhandlingarna i enlighet med 
de statliga anspråken. I eller i direkt anslutning till samtliga riksintresseområden för kulturmiljövår-
den i kommunen planeras utvecklingsområden eller LIS-områden. Planerad exploatering i utpekade 
områden kan komma att påverka kulturhistoriska värden. Vissa av dessa utvecklingsområden kom-
menteras i MKB, andra inte. Länsstyrelsen anser att planen behöver kompletteras med en mer ut-
vecklad redogörelse för hur samtliga berörda riksintressen för kulturmiljövården kan komma att 
påverkas av planens genomförande och hur de ska skyddas mot negativ påverkan och påtaglig 
skada. Dessa hänsyn bör även analysera vad som definierar riksintressets värden och känslighet och 
tålighet för förändringar inom området. Länsstyrelsen påpekar att planens riktlinjer behöver omfatta 
både hantering av enstaka bygglov och planering för samlad bebyggelse. Länsstyrelsen vill i sam-
manhanget understryka att även åtgärder utanför ett riksintresseområde kan påverka och påtagligt 
skada ett riksintresse. 

 
Kommentar: Kommunen instämmer i Länsstyrelsens syn att kulturvärden ska bevaras och 
skyddas från påtaglig skada.  
 
Kommunen arbetar med att förbättra kunskapsunderlag för kommande analys och bedömning. 
Fornlämningar hanteras i enlighet med lagstiftning i kulturmiljölagen (KML) För den byggda 
miljön pågår ett arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram med kvalitetssäkring av det 
mycket omfattande inventerings- och värderingsunderlag som arbetats fram på senare tid. 
Detta program, som innefattar riktlinjer för kommunens arbete med kulturmiljöer, syftar till att 
tydliggöra processer för att säkerställa att hänsyn för byggd miljö som utgör värdefulla kultur-
miljöer kommer in tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och sedan följer med under hela arbetet. 
Inventeringarna omfattar kommunens värdefulla kulturmiljöer på lokal, regional och nationell 
nivå. Arbetet med kulturmiljöprogrammet pågår och ska lämnas ut på remiss inom kommu-
nens organisation samt till berörda myndigheter och instanser. Programmet kommer dock inte 
att hinna godkännas innan ÖP 2040 går ut på granskning. Efter att programmet godkänts 
kommer det att integreras i kontinuerlig översiktlig planering. 
 
Beträffande planering för samlad bebyggelse är kommunen medveten om att kunskapen om 
värden på landskapsnivå behöver tas fram för bedömning av enskilda värdeobjekt och kumula-
tiva effekter. Kommunen ser ett stort behov av dialog med och stöd av Länsstyrelsen i detta ar-
bete. 
 
Den breda betydelsen av kulturvärden är allt som präglas av människan. Det kräver en priorite-
ring. Kommunen menar att denna prioritering kan göras utifrån de riktlinjer som formuleras i 
ÖP 2040 samt med hjälp av de kunskapsunderlag och styrdokument som ligger till grund för 
dessa riktlinjer. Även begreppsapparaten och nivåer för bedömning som uttrycks av  Riksantik-
varieämbetet (RAÄ), dvs  fornminnen, byggd miljö, och landskap, utgör stöd i detta arbete. 
 
Kommunen avser att undvika påtaglig skada på riksintressena men poängterar förhållandet att 
ett riksintresse inte blir fastställt förrän kommunen tagit ett juridiskt bindande beslut gällande 
markanvändning, dvs detaljplanering eller lovgivning enligt Plan- och bygglagen. Fram till dess 
är det en förhandling mellan kommunen och den myndigheten som pekar ut anspråket, gäl-
lande riksintressets geografiska utbredning såväl som dess kärnvärden och uttryck.  
 

Riksintresse för kulturmiljövården, E 10 Ulfåsa.  
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I översiktsplanen föreslås två LIS- områden för byggnation i nära anslutning till Ulvåsa herrgård. Om-
rådet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården E 10 Ulfåsa. Riksintresset motiveras av herr-
gårdsmiljö och lämningar efter tidigare storgård med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinu-
itet i dominerande läge i öppen slättbygd. (Fornlämningsmiljö, Kognitiv miljö).  
Ulvåsa herrgård med omland är en central värdekärna i riksintresset för kulturmiljövården E 10 Ul-
fåsa. Området är mycket känsligt för tillägg av bebyggelse. Länsstyrelsen menar att en exploatering 
med ny bostadsbebyggelse inom området riskerar att påtagligt skada riksintresset.  
Vid Ekeby utpekas ett möjligt nytt bebyggelseområde som också kan påverka centrala värden i 
samma riksintresse. Ekebyborna medeltida kyrka är en central värdekärna i riksintresset och länssty-
relsen menar att ny bebyggelse i dess närhet bör prövas genom detaljplan. Länsstyrelsen anser 
sammantaget att kommunen inte har visat hur riksintresset för kulturmiljövården E 10 Ulfåsa ska 
skyddas mot påtaglig skada och att planens genomförande riskerar att påtagligt skada riksintresset. 
 

Kommentar: Kommunen är medveten om det starka skydd och höga värden som de före-
slagna platserna rymmer. Detta prövas i detaljplan. Kommunen kommer även att se över före-
slaget markanspråk utifrån de framkomna synpunkterna. 

 

Riksintresset för kulturmiljö E 9 Göta kanal 

Översiktsplanen föreslår förändring och utveckling av området runt Gamla Motala verkstad som 
innebär en omvandling från verkstadsområde till stadsbygd och kopplas till centrum genom det så 
kallade Kanalstråket. Motala Gamla Verkstad är en central värdekärna i Riksintresset för kulturmiljö 
E 9 Göta kanal. Motala Gamla Verkstad har idag en gällande detaljplan som på många sätt värnar 
områdets kulturhistoriska värden. Det är angeläget att kommande planering sker med samma höga 
ambitionsnivå för att skydda de kulturhistoriska värden som finns i området och därmed riksintres-
set.  
Utmed kanalens landsbygdsdelar föreslår planen ett flertal LIS-områden. Länsstyrelsen motsätter sig 
en sådan bebyggelseutveckling på grund av att den skulle orsaka en omfattande förändring av land-
skapsbilden till nackdel för riksintresset. Länsstyrelsen kan dock tänka sig begränsade komplette-
ringar av bebyggelsen utmed kanalen, förutsatt att särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska mil-
jön.  
 

Kommentar: Kommunen är medveten om det starka skydd och höga värden som de före-
slagna platserna rymmer. Bevarandet av kulturmiljön är en förutsättning för platsens attraktivi-
tet. Beträffande synpunkten om de markerade LIS-områdena vid kanalens landsbygdsdelar vill 
kommunen framhålla att det i efterföljande planering i dialog med Länsstyrelsen kommer att 
klargöras vad som kan betraktas som begränsad komplettering. Detta kommer att ske i syfte att 
undvika påtaglig skada på riksintresset. Två av LIS-områdena som utgör jordbruksmark tas 
bort (obj id 99 och 43) . Ett LIS-område inom riskzon vid 100-års regn justeras så att riskzonen 
inte utgör del av LIS-området (obj id 98).  

 

Planerade revideringar av riksintressen för kulturmiljövården  

År 2012 gjorde Länsstyrelsen en översyn över riksintressen för kulturmiljövården i Motala kommun. 
Riksintressena för kulturmiljö Ulvåsa E10 och Tjällmo E13 reviderades genom beslut 2016. Angående 
riksintresset Godegård E12 har dialog förts med Riksantikvarieämbetet om ett nytt beslut med in-
riktning mot utvecklade motiv- och uttryckstexter. En utökning av riksintressets område har även 
föreslagits så att området utökas mot nordöst för att inkludera hela Nysmedjan. Vidare föreslås riks-
intressets gräns justeras mot nordväst för att hela den brukade åkermarken, Hässlegärdet, ska ligga 
inom riksintresset. Det är av betydelse för att det öppna landskapet ska bevaras. Något nytt beslut 
har dock inte fattats om detta. 
Översynen innebar även ett förslag på bildande av ett nytt riksintresseområde Motala rundradiostat-
ion. Det föreslagna riksintresset motiveras som Radioanläggning med den första rikssändaren i Sve-
rige för långvåg, med välbevarad stationsmiljö. Master, antennhus och stationshus med sändare och 
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delar av utrustningen finns intakt. Som uttryck för det tänkta riksintresset framhålls rundradioan-
läggning anlagd 1927 för sändning av riksradio över landet. Anläggningens stationsbyggnad, placerad 
i ett öppet landskap, två radiomaster med tillhörande jordnät av koppartrådar, antennhus, rester av 
kylaranläggning, och förrådsbyggnaderbyggnader. Från 1940-talet finns lämningar från andra världs-
kriget som underjordisk bunker, skyttevärn/skyttebana. 
 
Under 2018 0ch 2019 har Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Göta-
land genomfört en översyn av riksintresset Göta kanal. Vid översynen har Göta kanals betydelse som 
farled betonats och den tidigare uppdelningen i flera delområden föreslås läggas samman till en 
sammanhängande farled. Delar av riksintresset Göta kanal i Motala kommun, Gamla Motala verk-
stad, föreslås utgå och istället bilda ett eget riksintresseområde. Förslaget kommer att remitteras till 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) för beslut.  
 
Under 2020 har RAÄ fått ett regeringsuppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden 
av riksintresse. RAÄ har meddelat att under den tid som regeringsuppdraget pågår kommer myndig-
heten inte att fatta några beslut om utpekanden av nya anspråk eller utökningar av textliga anspråk 
samt areella utvidgningar för befintliga riksintresseområden. Detta kommer att påverka planerade 
revideringar och nybildning av riksintressen för kulturmiljövården inom Motala kommun. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta.  

 

Värdefulla ämnen eller material 

Inom planområdet finns två utpekade riksintressen för värdefulla ämnen och material, Zinkgruvan 
och fyndighet av sandsten vid Lemunda. Samråd med Sveriges geologiska undersökning, SGU, har 
skett, yttrandet bifogas i sin helhet. 
 

Kommentar: Kommunen noterar flera synpunkter i SGU:s yttrande. Kommunen ser över 
planförslaget. Kartskikt med grusförekomster läggs till. 

 

Kommunikationer 

Länsstyrelsen vill informera om att en översyn inom riksintresse för kommunikationer pågår. Över-
synen kan medföra att riksintressen tillkommer eller förändras. Länsstyrelsen kommer att samråda 
med kommunen när ett förslag finns.  

 
Kommentar: Kommunen deltar aktivt i remissarbetet genom Länsstyrelsens nätverk och hål-
ler sig sedan informerad om kommande förändringar.   

 

Riksintresse järnväg 

Samråd med Trafikverket har skett. Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter. Länsstyrelsen un-
derstryker vikten av att planeringen inte utförs så att störningskänsligheten kring kommunikations-
anläggningen ökar. Det innebär att vid planläggning för ny bebyggelse invid järnvägen måste stör-
ningsskydd säkerställas. Detta är viktigt att beakta bland annat vid tätbebyggelseplaneringen i Gode-
gård, Karlsby och Fågelsta. Även vid byggande utanför tätorterna måste risken för störningar från 
järnvägen beaktas och, vid behov, lämpliga skyddsåtgärder säkerställas för att undvika skada på riks-
intresset.  
 

Kommentar: Kommunen har ansvar för samhällets utveckling och bevarande ur ett helhets-
perspektiv. I detta helhetsperspektiv ingår möjligheten att tillskapa ny bebyggelse. Kommunen 
utgår ifrån att gällande lagstiftning följs i samband med efterföljande planering och lovgivning. 
Detaljplaneringen har verktyg för att möjliggöra bebyggelse och för att reservera de ytor som 
behövs för skyddsåtgärder i fråga om buller och risker.  
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Riksintresse väg 

Samråd med Trafikverket har skett, yttrandet bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen delar Trafikverkets 
synpunkter. 
 

Kommentar: Kommunen deltar aktivt i den pågående översynen av riksintresse väg genom 
Länsstyrelsens nätverk. Önskemålet om att kommunen tar fram ett gestaltningsprogram för 
vägars närområde noteras och kan möjligen kombineras med pågående arbete med suicidpre-
vention.   

 

Energiproduktion 

Inom planområdet finns ett område utpekat som riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen saknar ett 
tydligt ställningstagande om riksintresset i översiktsplanen. Energimyndigheten har getts möjlighet 
att yttra sig över kommunens förslag men avböjt. 
 
 

Kommentar: Kommunen har genom beslut i Kommunstyrelsen (2017) beslutat att Tillägg till 
översiktsplan – vind framtagen 2011 ska fortsätta att gälla. De ställningstaganden som kom-
munen gör där gäller därmed fortsatt. Kommunen avser att uppdatera tillägget  inom ramen för 
kontinuerlig översiktlig planering. Kommunen lägger till kartskikt som visar befintliga vind-
kraftverk och projekteringsområden (giltigt 2020). 

 

Dricksvattenanläggningar 

Av handlingen framgår det att kommunen vill hävda Vättern som riksintresse för dricksvattenför-
sörjning. Länsstyrelsen ser positivt på ansatsen men påminner om att det är dricksvattenanläggning-
ar som kan pekas ut som riksintresse. Länsstyrelsen har tidigare föreslagit att Råssnäs vattenrenings-
verk pekas ut som riksintresse vilket dock inte har skett.  
Ansvarig central myndighet för att peka ut riksintresseområden för dricksvattenförsörjning är Havs- 
och vattenmyndigheten (HaV). HaV har getts möjlighet att yttra sig över kommunens förslag men 
avböjt. 
 

Kommentar: Vättern är oerhört viktig som dricksvattenresurs, inte bara för Motala utan även 
i ett storregionalt perspektiv. Skyddet för resursen kan dock anses vara fragmenterat då den är 
uppdelad på ett flertal olika befintliga vattenskyddsområden. Kommunen vill förstärka skyddet 
ytterligare genom att föreslå att Vättern pekas ut som riksintresse för dricksvattenförsörjning. 
Kommunen är medveten om att kriterierna för ett sådant utpekande i dagsläget endast gäller 
själva dricksvattenanläggningarna, inte resurserna som sådana. Det är därmed ett långsiktigt 
arbete som kräver metodutveckling och förändring av gällande kriterier.  

 

Totalförsvar 

Samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skett, yttran-
dena bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen konstaterar att Försvarsmaktens riksintresseanspråk be-
nämnt Stoppområde kring Malmens flygplats begränsar kommunens möjlighet att genomföra över-
siktsplanen vad avser utbyggnad av vindkraft. 
 

Kommentar: Kommunen har genom beslut i Kommunstyrelsen (2017) beslutat att Tillägg till 
översiktsplan – vind framtagen 2011 ska fortsätta att gälla. De ställningstaganden som kom-
munen gör där gäller därmed fortsatt och de viktigaste ställningstagandena bekräftas i ÖP 
2040. Motala kommun ser mycket positivt på större möjligheter och intresse för produktion av 
förnyelsebar energi. Kommunen ställer sig kritisk till att Försvarsmakten fattat beslut om s.k. 
stoppområden för vindkraft i närheten av militära flygplatser och som påverkar mark och vat-
ten i stora delar av Motala kommun. Kommunen påverkas dels av Karlsborgs flygplats vars 
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stoppområde täcker vattenområdet i kommunen och dels av Malmens stoppområde som täcker 
stora delar av kommunen. Flera befintliga vindkraftverk finns redan inom stoppområdena. 
Kommunen avser att uppdatera tillägget  inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering.  
 
 

Riksintresset Vättern med öar och stränder 

Området är i sin helhet av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden och ska skyddas mot 
åtgärder som kan orsaka en påtaglig skada på dessa värden. Vid bedömning av exploateringsföretag 
ska turismens och friluftslivets prioriteras. Lagstiftningen innehåller vissa undantag från detta skydd, 
bland annat utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet samt åtgärder som behövs 
för försvaret. Länsstyrelsen påpekar att dessa undantag endast gäller för riksintresset enligt 4 kap 1-
2§§ miljöbalken (Vättern med öar och stränder) och inte andra riksintressen. Undantaget för ut-
veckling av befintliga tätorter är enligt Länsstyrelsens bedömning endast tillämpligt vid Motala 
tätort.  
 
Länsstyrelsen godtar föreslagen tätortsutveckling inom riksintresset norr om Motala i delar som 
överensstämmer med det pågående detaljplaneprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla. Re-
dovisade bebyggelseutvecklingsanspråk vid Jerusalemsviken och Hamra samt vid Vätternsstranden 
väster om Nykyrka utgör, enligt Länsstyrelsens uppfattning, inte sådana åtgärder som kan motivera 
undantag på grund av utveckling av befintliga tätorter. Dessa områden måste därför begränsas vid 
fortsatt bearbetning av planen. Länsstyrelsen understryker vikten av att strandskyddet och hänsyn 
till landskapsbilden ges en hög prioritet vid bedömning av exploateringsföretag inom riksintresset.  
Länsstyrelsen påminner om att LIS ska tillämpas med restriktivitet vid Vättern. LIS-områden i form av 
verksamheter kan vara möjliga i närheten av Vättern, förutsatt att det beskrivs och motiveras på ett 
tydligt sätt i planhandlingen. Vad gäller utpekat område vid slutet av väg 1082, vid Vättern, ställer sig 
Länsstyrelsen tveksam till detta område, då det kan påverkan Vättern negativt och med tanke på att 
förklaring och motivering till en eventuell verksamhetsutveckling saknas. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. I frågan om tätortsutveckling kommer 
kommunen att nyansera förslagen till mark- och vattenanspråk från samrådsversionen av ÖP 
2040. Flera anspråk kommer dock att kvarstå och i dessa fall avser kommunen att arbeta ge-
nom vedertagna tillståndsprocesser etc. och avser att följa gällande lagstiftning i efterföljande 
planering och lovgivning. Kommunen har inte för avsikt att på översiktplanenivån exakt preci-
sera vilken typ av verksamhet som avses inom LIS-områdena. Det viktiga är att efterföljande 
planering och lovgivning tillgodoser identifierade värden genom sina mer detaljerade instru-
ment.  
 
Kommunen ser över de nämnda områdena men avser att behålla de områden som bedöms bi-
dra till landsbygdsutveckling i bred bemärkelse (se tidigare kommentar ovan). Vidare bedömer 
kommunen att utveckling kan ske på ett sätt som minimerar intrång på strandskyddets syften 
och övriga identifierade värden på de aktuella platserna. Detta avgörs i detalj i efterföljande 
planering och lovgivning och i enlighet med gällande lagstiftning. Vid dispensprövning i sam-
band med bygglov ska bedömningen göras utifrån särskilda skäl samt att förändringen anses 
vara förenlig med strandskyddets syften. Vid detaljplanläggning ska bedömningen göras utifrån 
särskilda skäl samt att planläggningens syfte bedöms väga tyngre än strandskyddets syften på 
den aktuella platsen. Fri passage ska fortsatt finnas. För området vid slutet av väg 1082 (objekt 
id 129) förtydligas ”Mindre besöksanläggning utan negativ påverkan på riksintresse. Lämplig-
het prövas genom bygglov”. 
 

Behov av att samordna olika riksintressen 

I Vättern finns uppenbara intressekonflikter mellan olika riksintresseförklarade nyttjandeintressen 
och bevarandeanspråk. Länsstyrelsen delar här kommunens övergripande bedömningar. I övrigt 
bedömer Länsstyrelsen att behovet av att prioritera mellan olika riksintressen är begränsat i sådana 
avseenden som har betydelse för översiktsplanen. 
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Kommentar: Kommunen noterar detta.  

 

Miljökvalitetsnormer, kap. 5 miljöbalken 

Vatten 

Det är även bra att målet att nå miljökvalitetsnormen uttrycks i planen och att åtgärder för detta 
synliggörs. Miljötillståndet i olika vatten redovisas endast med en hänvisning till Vatteninformations-
systemet Sverige, VISS. Här ser Länsstyrelsen gärna att handlingen kompletteras men en beskrivning 
av statusklass och problembild på ett sätt som är relevant för översiktsplanen.  
För att inte riskera att statusen försämras i vattenförekomsterna är det viktigt att planen fördjupas 
med en tydlig beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas. För att visa hur MKN kan nås för vat-
tenförekomsterna behöver en geografisk fysisk plan tas fram för de förbättringsåtgärder som ska 
göras för hela vattenförekomsten. Länsstyrelsen uppmuntrar att kommunen samverkar med övriga 
berörda intressenter för att ta fram en sådan plan. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta. I samrådsversionen av ÖP 2040 kapitel 4.1.5 finns en 
karta som visar gällande statusklassning. Kommunen bedömer dock att uppgifter om status-
klass och problembild är omfattande nulägesbeskrivningar som inte på ett rättvisande sätt kan 
återges i ÖP 2040 som text. Länkningen till VISS kvarstår därmed.  
 
Kommunen har redan i samrådsversionen av ÖP 2040 ett övergripande resonemang kopplat till 
dagvatten och förorenade områden. I övrigt avser kommunen att följa gällande lagstiftning i ef-
terföljande planering och lovgivning. Kommunen är delaktig i det pågående arbetet med ett åt-
gärdsprogram och förvaltningsplan för kommande förvaltningscykel 2021-2027 inom ramen 
för det regionala arbetet som Vattenmyndigheterna ansvarar för.  

 

Luft 

Enligt gällande lagstiftning i Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen i översiktsplanen redovisa att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken följs. Kommunen redovisar att miljökvalitetsnormen, 
MKN, för luft mäts och följs upp regelbundet och att detta sker genom samverkan i Östergötlands 
luftvårdsförbund. Länsstyrelsen ser positivt på detta och vill även uppmuntra till fortsatt samverkan 
och arbete kring detta. Kommunen bör även överväga om några riktlinjer bör kopplas till MKN luft. 
 
 

Kommentar: Kommunen noterar Länsstyrelsens positiva syn på kommunens hantering av 
MKN för Luft och ser över om riktlinjer behöver föras in i ÖP 2040. 

 

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Länsstyrelsen ser positivt på utnyttjandet av miljöbalkens regler om landsbygdsutveckling i strand-
nära läge (LIS) i områden som har god tillgång till stränder och där strandnära byggande kan göra 
nytta som stöd för landsbygdsutvecklingen. Länsstyrelsen har gjort en översiktlig granskning av 
kommunens utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS-områden. Av det 
material som visas i kartverktyget är det svårt att avgöra om utpekade område syftar till att stödja 
landsbygdsutveckling eller inte.  
 
För vardera LIS-område behöver det framgå vad området ska användas till och på vilket sätt kom-
munen menar att utvecklingen inom området bidrar till att stärka landsbygdsutvecklingen. Vidare 
behöver kommunen beskriva hur allmänhetens tillgänglighet och livsvillkoren för växt- och djurlivet 
säkerställs i det område som berörs. Länsstyrelsen påminner om att en fri passage längs stranden 
ska säkerställas i alla områden där det är möjligt.  
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Flera LIS-områden är placerade inom eller i direkt närhet av naturområden med olika skydd, så som 
Natura-2000, riksintresse för naturvård eller riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. Länssty-
relsen anser att kommunen borde vara restriktiv med detta. I de fall kommunen ändå anser att ut-
pekade områden är lämpliga behöver kommunen tydligt motivera hur de utpekade områden samt 
deras tänkta användning påverkar de olika skyddsområdena.  
 
Länsstyrelsen bedömer generellt att föreslagna LIS-områden är för många och små samt i vissa avse-
ende för stora. En sådan utbyggnad skulle inte vara förenlig med en god hushållning med stränderna 
i kommunen. Således bör LIS-områdena väsentligt minska i antal samt ses över storleksmässigt. 
Länsstyrelsen påminner om att vid Vättern kan LIS endast tillämpas för områden som har liten bety-
delse för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser att i områden där LIS kan tillämpas 
endast i begränsad omfattning bör byggnadsåtgärder för att främja näringslivsutveckling prioriteras 
före bostäder.  
 
Vad gäller utpekade LIS-områden längs med Svartån, i södra delarna av kommunen, anser Länssty-
relsen att en utveckling längs med vattendraget är högst olämpligt med tanke på den översväm-
ningsrisk som finns. Områdena behöver därför tas bort. Även i övriga utpekade LIS-områden måste 
områdets lämplighet vad avser översvämningsrisker kontrolleras. 
 

Kommentar: Kommunen uppfattar att Länsstyrelsens synpunkter sätter fingret på den syn-
nerligen svårlösta målkonflikten mellan behovet  att utveckla mindre orter på landsbygden och 
bevarande av befintliga värden på lång sikt. Bestämmelserna om LIS är inte entydiga i lagstift-
ningen. Kommunen konstaterar att begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling har läm-
nats odefinierade i lagtexten och att Naturvårdsverkets översyn av LIS (2017) pekar på att en 
flexibel tolkning av begreppen kan vara ändamålsenligt för att uppnå syftet enligt lagstiftarens 
intention.  
 
Kommunen ser de utpekade markanspråken för LIS som möjligheter för markägaren att genom 
bostadsbebyggelse eller besöksnäringsverksamheter bibehålla eller bredda sin möjlighet till för-
sörjning såväl som samhällets möjlighet att bibehålla och/eller stärka både kommunal och 
kommersiell service på landsbygden. Bostadsförsörjning är ett allmänt intresse som numera är 
ett kommunalt ansvar. De utpekade LIS-områdena bygger på övergripande analyser där möj-
ligheten till nya bostäder och besöksnäringsverksamheter har varit tongivande. Utöver det har 
bedömningen översiktligt berört natur- och friluftsvärden, attraktivitet, geotekniska förutsätt-
ningar, översvämningsrisk, möjligheter till VA-försörjning (alternativt genom enskilt avlopp el-
ler gemensamhetsanläggning) och möjlighet till trafikmatning. Dessa aspekter har varit avgö-
rande i urvalet. Kommunen poängterar dock att markägaren fortsatt har full rådighet över sin 
mark och det är också markägaren som beslutar om dessa utvecklingsmöjligheter ska nyttjas el-
ler inte. Om så sker kommer efterföljande planering och/eller lovgivning att närmare utreda 
förutsättningarna på den aktuella platsen. 
 
Länsstyrelsen efterfrågar att kommunen genom översiktsplanen ska säkerställa ändamålsenlig 
bebyggelsestruktur. Kommunen menar att inom Motala stad och Borensberg kan den rådande 
planeringsidelogin om kollektivtrafiknära läge, välutnyttjad infrastruktur etc fortfarande häv-
das, men vad som ska anses vara ändamålsenlig bebyggelsestruktur på landsbygden kan och 
bör diskuteras. Forskningen är inte entydig om det är den täta staden eller en glesare bebyg-
gelse som är mest hållbar i alla sina aspekter, även om det är den täta staden som dominerar 
som planeringsideologi. Kommunen hävdar att det ska vara möjligt att bo på landsbygden även 
där det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att hålla en god kollektivtrafikförsörjning, ordna 
kommunalt VA, hemtjänst mm. Det bygger på tillgång till egen bil vilket i dagsläget kan betrak-
tas både som en miljö/klimatfråga och en ekonomisk rättviseaspekt. I det 20-åriga perspektiv 
som ÖP 2040 behandlar är det dock troligt att trafik och mobilitet kommer att kunna förändras 
genom nationella styrmedel som stimulerar tekniska framsteg och förnybara drivmedel. 
 
Kommunen kommer att se över de föreslagna markanspråken för LIS till både storlek och antal. 
Något område kan även tillkomma. Arbetet med uppdatering av Bostadsförsörjningsprogram-
met pågår och bedöms kunna finnas i remissversion innan ÖP 2040 går ut på granskning. Rele-
vanta riktlinjer förs in i ÖP 2040. 
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Gällande föreslagna LIS-områden vid Svartån ser kommunen över detta igen utifrån simule-
rade extrema flöden. Områden med objektsid 112, 113 och 115  tas bort. Område med objektsid 
21 utökas något mot väster eftersom ingen översvämningsrisk identifierats och avståndet till in-
omhus djurhållning överskrider 300 meter. Lista över LIS-områden som förändras eller tas 
bort återfinns i sammanställningen av ändringar sist i denna samrådsredogörelse. 
 
Kommunen önskar framhålla begreppet ”tillgodose” hellre än ”säkerställa”  i enlighet med re-
sonemanget ovan. 
 

 

Mellankommunal samordning 

Under samrådstiden har Motala kommun gett angränsande kommuner möjlighet att komma med 
synpunkter. I handlingen framgår det också att kommunen avser att samverka med de kommuner 
där Motala kommuns invånare arbetar. Länsstyrelsen ser att det finns möjlighet till samverkan mel-
lan angränsande kommuner inom flera sakområden, exempelvis utveckling av kommunikationer, 
infrastruktur och service, bostadsförsörjning, turism och friluftsliv etc. Länsstyrelsen vill uppmuntra 
till fortsatt dialog mellan kommunerna. Det är önskvärt att ta fram fler riktlinjer för hur kommunen 
ska verka för detta i framtiden. Det är också önskvärt att översiktsplanen tillförs en samlad redovis-
ning av de förslag i översiktsplanen som kan antas påverka övriga kommuner. 
Länsstyrelsen driver nätverket ”Kommunsamverkan för energi och klimat” sedan flera år tillbaka. Här 
deltar representanter från länets kommuner och det är en viktig kanal för informationsutbyte mellan 
kommun, Region och Länsstyrelse. Det kan också leda till nära samverkan i projekt, både regionala, 
nationella och internationella sådana.  
 

Översiktsplanen innehåller anspråk på bebyggelseutveckling nära kommungränsen som på olika sätt 
kan få konsekvenser för den angränsade kommunens planering. Länsstyrelsen vill i det samman-
hanget särskilt uppmärksamma att det föreslagna LIS-området samt utvecklingsområde ”småort" 
norr om Norrbysjön kan, om inte särskild försiktighet iakttas, påverka Linköpings kommuns vatten-
försörjning då området ligger inom vattenskyddsområdet till Ljungs vattentäkt. Även föreslagna LIS-
områden utmed Svartån skulle negativt kunna påverka planeringen i Linköpings kommun. 
 

Kommentar: Kommunen kommer att förtydliga intentionerna gällande fortsatt arbete inom 
strukturer och nätverk som redan finns för samverkan inom nämnda sakområden. Kommunen 
kommer också att tydligare uppmärksamma behovet av samverkan norrut. Kommunen med-
verkar i flera regionala nätverk både inom ramen för Länsstyrelsens verksamhet och inom Reg-
ion Östergötland och avser att fortsätta detta arbete. Kommunen har inte för avsikt att beskriva 
de nuvarande nätverken i detalj. 
 
Beträffande föreslagna LIS-områden som befaras påverka Linköpings kommun negativt hänvi-
sar Motala kommun till gällande lagstiftning vid efterföljande planering och lovgivning så att 
inte påtaglig skada uppstår.    

Allmänna intressen 

Bebyggelsestruktur 

I översiktsplanen visualiseras en övergripande utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen noterar att stora 
delar av bebyggelsestråken förläggs så att Motala tätort sträcks ut mot norr, längs med Vätterns 
strand, och att Borensberg sträcks ut mot väster, längs med Borens strand. Länsstyrelsen ställer sig 
frågande till en sådan strategi både ur ett klimat- och ett markhushållningsperspektiv. Länsstyrelsen 
vill understryka vikten av att planeringen inriktas på att tätorterna ska bli väl sammanhållna och 
”rundare” för att minska transporterna inom respektive tätort samt kunna nyttja befintlig kollektiv-
trafik mer effektiv. Länsstyrelsen är medveten om att det finns ett pågående planeringsarbete, i 
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form av planprogram, norr om Varamon, men bortsett från omnämnt projekt är det inte lämpligt att 
Motala tätort ”sträcker ut sig” mer längs med Vätterns strand, varken norrut eller söderut.  
 
Väster om Borensberg redovisar översiktsplanen ett utvecklingsområde som sträcker sig utmed Bo-
rens strand och ligger i nära anslutning till tätortsgränsen för Borensberg. Utifrån översiktsplanens 
intentioner och pågående detaljplanearbete som sker i västra delarna av Borensberg, bedömer Läns-
styrelsen att detta blir en utveckling av Borensbergs tätort och frågan måste då ställas om den tidi-
gare antagna fördjupningen av översiktsplanen för Borensberg ska anses vara aktuell.  
 
Kommunens ambition att växa ställer också krav på utökad offentlig och kommersiell service. Planen 
skulle tjäna på en större tydlighet om principerna för var och med vilken kvalitet olika former av 
service kommer att etableras i takt med att nya och befintliga områden utvecklas. 
 

Kommentar:  Kommunen strävar efter en ändamålsenlig bebyggelsestruktur utifrån specifika 
förhållanden och identifierade värden på olika platser i syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ut-
veckling. Vad som ska anses vara ändamålsenligt bebyggelsestruktur ur ett hållbarhetsperspek-
tiv kan och bör diskuteras. Enligt rådande planeringsideologi handlar det ofta om kollektivtra-
fiknära läge, välutnyttjad infrastruktur etc. Forskningen är dock inte entydig om det är den täta 
staden eller en glesare bebyggelse som är mest hållbar i alla sina aspekter, även om det är den 
täta staden som dominerar som planeringsideologi.  
 
En stor del av hållbarhetsfrågan kretsar kring transportbehovet och de fossila bränslena. Det är 
genuint svårt att bedöma samhällets utveckling i fråga om trafik och mobilitet i det 20-åriga 
perspektiv som ÖP 2040 behandlar. Det är dock troligt att trafik och mobilitet kommer att fort-
sätta förändras genom nationella styrmedel som stimulerar tekniska framsteg och förnybara 
drivmedel. Trenden är redan igång vilket bland annat kan ses i marknaden för el-cyklar, som 
ger ökade möjligheter till resurssnål persontransport. Även persontransporter med bil som vi 
känner dem idag, kommer sannolikt att förändras så att miljö- och klimatpåverkan kan minska 
ur ett livscykelperspektiv. Det är den visionen som kommunen arbetar för i tidsperspektivet 
2040. 
 
Det föreligger många och svåra hinder för kommunen att hitta mark som är lämplig för ny be-
byggelse. Förtätning och omvandling av gamla industriområden är goda alternativ men har sina 
utmaningar, ofta genom kostsamma saneringar och synpunkter från boende i befintlig och när-
liggande bebyggelse som det behöver tas hänsyn till. Vilja och drivkrafter för investering- och 
förändringsvilja hos externa aktörer är ytterligare viktiga aspekter som oftast ligger utanför 
kommunens rådighet. Kommunen strävar efter ett utbud av olika bostadstyper där även den 
traditionella villan finns med. Kommunen har sedan flera år tillbaka ett underskott av villatom-
ter och efterfrågan är hög för de som kommer ut på marknaden. De områden som Länsstyrelsen 
ifrågasätter ser kommunen som möjliga attraktiva boendemiljöer. Som alltid, avser kommunen 
att följa gällande lagstiftning och i möjligaste mån tillgodose identifierade värden i efterföljande 
planering och lovgivning. Kommunen vill också framhålla att ny bebyggelse inte reflexmässigt 
ska ses som en skada för befintliga miljöer och de identifierade värden som finns där.  
 
Kommunen ser över de aktuella områdena ur ett helhetsperspektiv i syfte att förtydliga de olika 
hänsyn som behöver tas i efterföljande planering och lovgivning. 
 
 

Gestaltningsfrågor 

Översiktsplanen innehåller goda ansatser för att synliggöra en ändamålsenlig bebyggelsestruktur, slå 
vakt om ett attraktivt byggande och bevara kulturhistoriska miljöer. Dock saknar Länsstyrelsen ett 
strukturerat resonemang och viljeinriktning för den byggda miljöns gestaltning kopplat till den nat-
ionella arkitekturpolitiken (En gestaltad livsmiljö). Planen behöver därför kompletteras. 
 

Kommentar: Motala kommun deltar i det nationella arbetet med att definiera och precisera 
betydelsen och tillämpningen av ”Gestaltad livsmiljö”. Begreppet är mycket brett, nästan i klass 
med hållbar utveckling, och ska ses som ett ramverk för arbetet att eftersträva en god livsmiljö 
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där fokus läggs på olika kulturella uttryck i den fysiska samhällsplaneringens hela spektrum. 
Kommunen kommer att tillföra ett övergripande resonemang om detta.  

 

Bostadsförsörjning  

Planen har ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och breddat 
bostadsutbud, samt att överbygga de sociala klyftor som kommunen har identifierat, vilket är myck-
et bra. Ett bostadsförsörjningsprogram håller på att tas fram och Länsstyrelsen uppmuntrar till detta. 
Relevanta slutsatser från kommunens bostadsförsörjningsprogram bör inarbetas på ett tydligt sätt, 
med belysning av bland annat hur programmets prioriterade åtgärder kan genomföras för att med-
verka till en god boendeutveckling. 
  

Kommentar: Att överbrygga sociala klyftor är ett av kommunens viktiga mål. Verktygen för 
det är flera. Inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen på översiktlig nivå handlar det i 
hög grad om  att i möjligaste mån fördela samhällets nyttor och störningar geografiskt rättvist. 
Till nyttorna kan räknas kommunal och kommersiell service, bostäder av god kvalitet, fri-
luftsnatur, fritidsanläggningar, kollektivtrafik och dylikt medan det till störningarna kan räknas 
större vägar med buller och barriäreffekt, verksamheter med buller, lukt eller utsläpp, avfalls-
hantering mm.  
 
Arbetet med ett uppdaterat Bostadsförsörjningsprogram pågår och bedöms kunna finnas som 
remissversion innan ÖP 2040 går ut på granskning. Bostadsförsörjningsprogrammet har ett be-
tydligt kortare tidsperspektiv än ÖP 2040. Programmet belyser hur kommunen ska arbeta de 
kommande åren med de prioriterade åtgärder som identifieras. Översiktsplanens roll blir där-
med att på ett övergripande plan stödja den boendeutveckling som anges i Bostadsförsörj-
ningsprogrammet. Detta kommer att förtydligas i ÖP 2040 granskningsversion. 

  

Länsstyrelsen ser i stort positivt på den generella målbild och de riktlinjer som kommunen har tagit 
fram gällande bostadsförsörjning i Motala, Borensberg och de mindre tätorter som ska anses utgöra 
baspunkter i service och kommunikationsstrukturen. Vilken roll bostäder på landsbygden ska ha 
behöver närmare avgränsas och prioriteras, bland annat med koppling till tillämpningen av LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Länsstyrelsen påpekar också att målet om fler bostäder i 
strandnära lägen inte får gå ut över god markhushållning och en ändamålsenlig service och kommu-
nikationsstruktur. 
 

Kommentar: Kommunen anser att de utpekade LIS-områden ska ses som långsiktiga möjlig-
heter för markägarna och därmed även för kommunen som helhet. Möjligheterna består i att, 
genom exploatering för bostäder och/eller verksamheter, bibehålla och/eller utveckla de lands-
bygder och orterna i dess närområde. Strandskyddslagstiftningen är komplex och den generellt 
gällande lagtexten måste tolkas utifrån platsernas unika förutsättningar. De utpekade LIS-
områdena kommer att ses över med avseende på fysiska förutsättningar (exempelvis risk för 
översvämning, markanspråk på jordbruksmark) samt utifrån vad markägare själva har uttryckt 
i samrådsyttranden. Bostadsförsörjningsprogrammet som nämndes ovan innehåller även ett 
avsnitt om hur kommunen kan främja byggande på landsbygden på ett resurseffektivt och mil-
jöriktigt sätt. (se även kommunens kommentar i samband med stycket om LIS ovan)  

 
 

Länsstyrelsen ifrågasätter etablering av flytande bostäder som ett mål för bostadsförsörjningen. 
 

Kommentar: Kommunen ser etablering av flytande bostäder som en fråga om stärkt attrakti-
vitet genom flera valmöjligheter på bostadsmarknaden. Detta ligger i linje med arbetet med 
platsvarumärket ”Östergötlands sjöstad”. Flytande bostäder är inte ett medel för att lösa bo-
stadsbehovet utan som ett tillskott som väcker uppmärksamhet med vattnet som resurs. Dialog 
med flera intressenter medför att kommunen vill fördjupa utredningar om var lokalisering av-
flytande bostäder kan vara lämplig. 

 

Tillväxt och effektiv konkurrens  



 

Sida 23 av 126 
 

I kapitel 3, Målbild och utvecklingsstrategi, lyfter Motala kommun fram en mycket positiv målbild 
med goda utvecklingsambitioner och fler företag. Kommunen lyfter också ett positivt arbete med 
entreprenörskap och företagande redan under skolåren. Konkurrenskraftiga och bra skolor är också 
något som påverkar attraktivitet och bidrar positivt till talangattraktion vid rekrytering av önskad 
arbetskraft. Vidare beskriver de också en god regional samverkan för etableringar vilket är mycket 
positivt.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambitioner men har svårt att se den röda tråden mellan 
kommunens målbild och angivna riktlinjer i kapitel 4. Här saknas exempelvis generella riktlinjer för 
näringslivs-, verksamhetsutveckling och etableringar för att åstadkomma det näringsliv som kommu-
nen målar upp i sin framtidsvision. Hur ska kommunen arbeta för att nå uppsatt målbild?  
Vad gäller handel och verksamheter pekar kommunen ut olika områden och lyfter besöksnäringens 
goda förutsättningar. Länsstyrelsen undrar om det finns prioriteringar mellan de ovan nämnda, han-
del och besöksnäring, samt andra typer av olika näringsverksamheter. Om så är fallet kan dessa vara 
lämpliga att omvandla till riktlinjer då översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument för kom-
munen. Vidare är det önskvärt att kommunen beskriver tankar och eventuella riktlinjer kring utveckl-
ing av andra typer av samhällsservice- och näringslivsutveckling i kringliggande tätorter och lands-
bygd. Ska det exempelvis finnas olika inriktningar och prioriteringar av olika slag i dessa orter? 
 
Vidare ser Länsstyrelsen att kommunen behöver ta hänsyn till de areella företagens utrymme för 
utveckling. Det är också önskvärt att kommunen beskriver och för ett resonemang om de gröna nä-
ringarnas behov och betydelse för ekonomi och sysselsättning. Kommunen behöver också överväga 
om det finns behov av riktlinjer för hantering av bygglov- och förhandsbesked i förhållande vid byg-
gande på jordbruksmark. 
 

Länsstyrelsen noterar att kommunen har en god ambition för IT-utveckling, vilket är viktigt för ut-
veckling av näringslivet. Post- och Telestyrelsen, PTS, har lämnat yttrande över planförslaget. Yttran-
det bifogas.  
 

Kommentar: Kommunen ser utvecklingsmöjligheter för näringslivet över hela kommunens 
yta. Verktygen för detta är flera. Inom ramen för ÖP 2040 uttrycks det bland annat genom de 
utpekade LIS-områdena och de markanspråk för bebyggelse som på längre sikt anses kunna be-
reda möjligheter för Motala kommuns medborgare. Kommunen reglerar genom att ange lämp-
lig lokalisering. Kommunen avser inte att på ÖP-nivå mer detaljerat styra förutsättningarna för 
etablering inom de angivna områdena. Kommunens Handelspolicy beskriver förutsättningarna 
i Motala stad.  
 
Kommunen avser att förtydliga kopplingen mellan målbild och de riktlinjer som kommunen 
anser behövs för att nå målbilden. En tillväxtpolicy tas fram inom ramen för kontinuerlig över-
siktlig planering, bl.a. med syfte att kunna utgöra riktlinjer för tillväxt. Tillväxtpolicyn ska besk-
riva strategier för hur tillväxtmålen för befolkning, besökare, företag och utbildningsnivå ska 
förverkligas. Särskild vikt ska läggas vid hållbarhetsaspekter i enlighet med Agenda 2030 och 
EU:s tillväxtstrategi ” Den gröna given”. Policyn tas fram i samverkan med Tillväxt Motala och 
ska även utgöra underlag för arbetet med platsvarumärke, företagsklimat, destinationsutveckl-
ing, bostads- och markförsörjning och övergripande insatser kring utbildning och kompetens-
försörjning.  
 

Jord- och skogsbruk, areella näringar 

Jordbruk 

Länsstyrelsen delar generellt de bedömningar som översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning 

anger. Angående hushållning med jordbruksmark så gör kommunen i kapitel 4 ”Riktlinjer” en bra och 
begriplig beskrivning av den slags analys och avvägning som behövs inför att en eventuell exploate-
ring på jordbruksmark. Men som kommunen är inne på kan man därutöver behöva värdera marken 
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särskilt. Den modell som föreslås i kapitel 4 kan vara ett användbart verktyg. Dock anses parametern 
”Arealen i förhållande till återstående jordbruksmark” vara olämplig och riskerar att leda värdering-
en fel ifråga om långsiktig hushållning med mark. Vad gäller redogörelsen om jordbruksmark i kapitel 
7, ”Värden och hänsyn”, bör texten ses över sett till miljöbalkens regler om brukningsvärd jord-
bruksmark, MB 3 kap. § 4. Länsstyrelsen vill även informera om att Jordbruksverket arbetar med att 
ta fram en vägledning för tillämpning av MB 3:4.  
 
Vidare har Länsstyrelsen noterat att mindre utvecklingsområden i form av t.ex., LIS-områden och 
småorter föreslås i stor omfattning söder om Boren och söder om Motala tätort. Länsstyrelsen be-
dömer att områdena inte är lämpliga utifrån perspektivet hushållning med jordbruksmark. Vad gäller 
markanspråk i de sju prioriterade tätorterna, har kommunen föreslagit stora ytor för bebyggelse i 
exempelvis Klockrike och Fornåsa. I de fall det kan vara aktuellt att göra en prioritering av ytorna för 
att styra framtida markanspråk så att tätorterna växer på ett resurseffektivt sätt.  
 
Länsstyrelsen informerar om att den nationella livsmedelsstrategin siktar mot 2030 och omfattar 
hela livsmedelskedjan. Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den to-
tala 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 självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Ett 
samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med svensk livsmedelsproduktion i centrum, är viktigt 
för att nå livsmedelsstrategins mål. Jordbruksverket har lämnat yttrande över kommunens planför-
slag. Yttrandet bifogas. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen på jordbruksmarkens höga värde för matproduktion 
och möjligheten att hålla landsbygder levande både i nuläget och i framtiden. Kommunen är 
medveten om den lagstiftning som reglerar frågan och som benämner jordbruk som ett nation-
ellt intresse, där i stort sett all jordbruksmark ska ses som brukningsvärd.  
 
Kommunen har ansvar för samhällets utveckling och bevarande ur ett helhetsperspektiv. I hel-
hetsbedömningen ingår även behovet av att väga olika intressen mot varandra i de fall de kon-
kurrerar om samma markområde. Det saknas dock en metodik för hur jordbruksmark ska vär-
deras gentemot naturområdens värden för friluftsliv, biologisk mångfald och klimat. Särskilt 
tydlig blir utmaningen i tätortsnära områden där behovet av bebyggelse är stor.  
 
Kommunen kommer inte att uttrycka nolltolerans för bebyggelse på jordbruksmark i den 
kommande granskningsversionen av ÖP 2040. Det finns ett flertal orter i Motala kommun där 
det vid en översiktlig bedömning inte finns möjligheter att växa långsiktigt utan att ta  
jordbruksmark i anspråk. Det är dock alltid markägaren som har rådighet över sin mark. Före-
slagna markanspråk, där markägare i samrådsyttranden uttryckt att de fortsatt vill behålla sin 
mark  för jordbruksverksamhet, tas bort ur granskningsversionen av ÖP 2040.  
  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering 
av den tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete och 
bedömer att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering i samverkan med 
jordbruksnäringen. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömningen inom 
ramen för efterföljande planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker redan i samrådsversionen 
riktlinjer för denna bedömning. Kommunen ser över riktlinjernas lydelse. 

 
 

Skogsbruk 

Länsstyrelsen delar miljökonsekvensbeskrivningens bedömning gällande kommunens hantering av 
frågor rörande skogsbruk. Det är önskvärt att kommunen förtydliga detta inför granskning av över-
siktsplanen. Skogsstyrelsen har lämnat yttrande över planförslaget. Yttrandet bifogas. 
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Kommentar: Kommunen har redan till samrådsversionen kompletterat ÖP 2040 (kap 7.5.2) i 
enlighet med miljökonsekvensbeskrivningens samrådsversion. Kommunen formulerar riktlin-
jer för detta till kommande granskningsversion. 

 

Naturvård 

Kommunen beskriver att ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska främjas genom en samman-
hängande och varierad grön- och blåstruktur. Det är positivt att kommunen lyfter detta då grönska 
och vatten gynnar många av de mål vi eftersträvar var gäller klimatanpassning, folkhälsa, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Samtidigt blir Länsstyrelsen fundersam kring kommunens ställ-
ningstagande då flera områden för framtida bostadsutveckling placeras i eller i nära anslutning till 
områden med höga naturvärden. I dessa fall förutsätter Länsstyrelsen att förekommande naturvär-
den på rimligt sätt beaktas i den fortsatta planeringen så att bebyggelseutvecklingen samordnas 
med ambitionerna för grönstrukturen.  
 

Kommentar: Kommunen ser framtida bostadsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Kommu-
nen avser att följa gällande lagstiftning så att bebyggelse samordnas med grönstruktur med av-
sikt att bibehålla och stärka identifierade värden.  
 

Grön infrastruktur 

I det kommande arbetet om grön infrastruktur är det viktigt att kommunen jobbar med konnektivi-
tet för naturtyper och arter. Det vill säga det samband som måste finnas mellan olika områden för 
att en viss art eller naturtyp ska överleva och främjas. Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt kart-
skikt innehållande gran-, tall- och triviallövtrakter. Eftersom en stor del av Motala kommun är barr-
skogsdominerat så det är högst relevant att komplettera upp med dessa skikt. 
 
Vidare har Länsstyrelsen noterat att flera utpekade naturreservat inte är med i kommunens kartskikt 
för den översiktliga gröna infrastrukturen/grönstrukturen i plankartan. Det är önskvärt att skiktet 
kompletteras då de spelar en viktig roll i den kommunomfattande grönstrukturen. Om annat är det 
önskvärt att kommunen utvecklar sitt tänk kring detta.  
 
Kommunen nämner att en förtätning av staden har ökat under de senaste åren samt att ekosystem-
tjänster som begrepp är viktigt för att skapa bryggor mellan olika komponenter. Länsstyrelsen vill 
uppmuntra kommunens tänkt kring detta och ser gärna att kommunen genomför en kartläggning av 
ekosystemtjänsterna i kommunen. 
 

Kommentar: Kommunen lägger till det nämnda kartskiktet och uppdaterar kartmaterialet 
som visar naturreservat. Kommunen förtydligar i text vad ”Grön infrastruktur” innebär för 
markägare. Länsstyrelsens önskemål om en kartläggning av ekosystemtjänsterna i kommunen 
noteras som en del av kontinuerlig översiktlig planering. 

  

Områdesskydd 

Länsstyrelsen vill informera om att det för närvarande pågår reservatsbildning vid Karshult som är 
ett kommunalt förvaltat reservat. Vidare finns det ytterligare värden i skogslandskapet, främst Sve-
askogs frivilliga avsättningar, vissa områden är både stora och håller bra kvalitet men som inte hun-
nit byggas in i kommunens naturvårdsprogram. En del av dem är till och med av den kvalitet att de 
platsar som naturreservat.  
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I översiktsplanen framgår att finns risk för negativ påverkan på sex naturreservat, ett naturminne, 
tre vattenskyddsområden och tio Natura 2000-områden”. Det är viktigt att planen klargör hur av-
sedda förändringar kan ske utan att sådan negativ påverkan behöver ske.  
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att där nya områden planeras på åkermark är det viktigt att un-
dersöka om det finns miljöer som är skyddade under det generella biotopskyddet. I sådana fall bör 
planeringen inriktas på att utforma bebyggelsemiljön så att biotopskyddade objekt kan bevaras. Om 
ingrepp inte kan undvikas måste dispens från biotopskyddet sökas och beslutas innan planeringen 
slutförs.  
 

Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens syn på vikten av att bevara de identifierade 
värdena och avser att uppdatera kartskikten utifrån de områdesskydd som i dagsläget är beslu-
tade. Kommunen har för avsikt att i efterföljande planering och lovgivning vidta åtgärder så att 
påtagliga skada undviks i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

Vatten 

Kommunen har ett avsnitt för bryggor, båtplatser och muddring. Informationen är bra om tillstånd, 
dispenser och anmälan. Vad gäller muddring, ska detta anmälas till länsstyrelsen eller sökas tillstånd 
hos mark-och miljödomstolen enligt 11 kap 9§ miljöbalken, beroende på muddringens omfattning.  
I kapitel 7.1.5 i översiktsplanen nämner kommunen planerade omlöpen för fisk. Länsstyrelsen vill 
påminna om att omnämnda aktiviteter behöver ske i samverkan med verksamhetsutövaren och 
genom tillståndsprövning.  
 

Kommentar: Kommunen noterar informationen. 
 

Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter har blivit ett stort hot på kort tid för den biologiska mångfalden i Sverige. 
Det är positivt att kommunen tar upp problematiken i översiktsplanen. Länsstyrelsen uppmuntrar att 
planen tillförs ett resonemang kring hur kommunen ska arbeta med invasiva främmande arter i 
framtiden och hur arbete för minskad spridning av invasiva arter ska ske, till exempel riktlinjer. 
 

Kommentar: Kommunen har en formulerad riktlinje som anger att invasiva arter på EU:s 
förteckning ska inventeras, hanteras och bekämpas i enlighet med ansvarig myndighets di-
rektiv. Kommunen bedömer att det är en lämplig nivå för den översiktliga planeringen då både 
arter såväl som metoder kan komma att förändras över tid.  

 

Kulturmiljövård 

Det är positivt att kommunen arbetar med att ta fram ett kulturmiljöprogram. Det är också värde-
fullt att översiktsplanen förtydligas med övergripande riktlinjer som innebär att kulturhistoriska 
byggnader och miljöer ska bevaras och utvecklas och lyfter fram kulturhistoriska värden som en re-
surs i samhällsplaneringen. I det här fallet kan det även vara lämpligt att peka ut områden som ska 
omfattas om PBL 8:13, för att värna om särskilda värden i kommande prövningar.  
 
Länsstyrelsen menar att genomförda kulturmiljöinventeringar och -program borde få större genom-
slag i översiktsplanen. I samrådshandlingen saknas bland annat principiella ställningstaganden för 
hur dessa ska användas i styrningen av samhällsplanering och lovprövning med plan- och bygglagen 
som verktyg. Kartmaterialet bör kompletteras med redovisning av utpekade byggnader och objekt 
med kulturhistoriskt värde utanför Motala stad.  
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Länsstyrelsen uppmärksammar att planhandlingen saknar en redogörelse för regionala intresseom-
råden för kulturmiljö inom kommunen. Det saknas kartmaterial som redovisar områdenas utbred-
ning, vilka värden som finns där och hur hänsyn ska tas till dessa.  
 

Kommentar: Kommunen har ett pågående arbete med Kulturmiljöprogram där bland annat 
den principiella styrning som Länsstyrelsen efterfrågar ingår. Programmet ska gå på internre-
miss och kommer inte att hinnas klart innan ÖP 2040 går ut på granskning. För något år sedan 
tog kommunen fram en omfattande inventering och värdering av kulturmiljöer i hela kommu-
nen. För närvarande pågår arbete med att integrera inventeringen i kommunens digitala ÖP-
karta där även identifierade byggnader och objekt med kulturhistoriskt värde utanför Motala 
stad ingår.  Materialet håller på att digitaliseras (i betydelsen GIS-baseras) och ska kvalitetssäk-
ras innan det förs in i ÖP-arbetet. Arbetet kommer dock inte hinnas med innan ÖP 2040 går ut 
på granskning. 
 
Att peka ut områden som ska omfattas av PBL 8:13 bedöms som relevant i arbetet med kultur-
miljöprogrammet. Kommunen har genom de omfattande inventeringar som genomförts ett gott 
kunskapsunderlag avseende kulturhistoriskt värdefulla objekt och ytor över hela kommunen. 
De av Länsstyrelsen efterfrågade övergripande riktlinjer, som innebär att kulturhistoriska 
byggnader och miljöer ska bevaras och utvecklas och lyfter fram kulturhistoriska värden som en 
resurs i samhällsplaneringen, är under framtagande i kulturmiljöprogrammet. Kulturmiljöpro-
grammet, med inventeringarna som kunskapsunderlag, kommer peka ut områden som ska om-
fattas om PBL 8:13, för att värna om särskilda värden i kommande prövningar  

 
Den av Länsstyrelsen efterfrågade redogörelsen för regionala intresseområden för kulturmiljö, 
och dessa områdens utbredning och vilka värden som finns där (alltså inte enskilda objekt) tol-
kar kommunen som relaterad till frågan om värden på landskapsnivå. Kommunen är medveten 
om att kunskapen om dessa värden behöver tas fram som underlag för bedömning av påverkan 
av enskilda värdeobjekt och kumulativa effekter. Kommunen ser ett stort behov nära dialog 
med och stöd av Länsstyrelsen gällande detta.  
 
Länsstyrelsens kartmaterial med kulturmiljövärden finns redan inlagt som punkt och ytskikt i 
samrådsversionen. Det är omfångsrikt och kan ha laddat upp långsamt. Ytterligare info läggs 
till i attributtabellen (som blir synlig i pop-up rutan) i granskningsversionen. 
 

 

Kulturmiljöer skyddade av kulturmiljölagen  

Länsstyrelsen konstaterar att lokalisering av kända fornlämningar finns med i planen. Länsstyrelsen 
saknar dock en redogörelse för lokaliseringen av statliga och regionala byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen. För ökad tydlighet bör planhandlingen upplysa om att fornlämningar, statliga och 
regionala byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen skyddas av kulturmiljölagen (KML) och att 
tillstånd krävs för ingrepp i dessa. Även okända fornlämningar skyddas av KML. 
 
Eftersom Motala kommun är en gammal kulturbygd kommer många utpekade utvecklingsområden 
beröra fornlämningar och behöver föregås av samråd med länsstyrelsen om fornlämning och even-
tuella arkeologiska undersökningar. Detta bör lyftas i planen.  
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna och lägger till den information som efterfrå-
gas. Kommunen förtydligar texten gällande att kulturmiljö/fornlämningar skyddas av kultur-
miljölagen. Kommunen avser att följa gällande lagstiftning i efterföljande planering och lovgiv-
ning.  
 
Behovet av samråd med Länsstyrelsen förtydligas i översiktsplanen.  

 

Friluftsliv 

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens friluftsplan och att kommunen aktivt arbetar med Östgöta-
leden och skolskogar. Länsstyrelsen önskar att kommunen även väver in den regionala friluftsstrate-
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gin för Östergötland som Länsstyrelsen tagit fram, då ett av strategins mål är att strategin ska föran-
kras i länets översiktsplaner. Strategin ska medverka till planering i alla steg med en sammanhäng-
ande kedja från långsiktiga strategiska mål till konkreta insatser. 
  
Vidare ger strategin förslag till riktlinjer som kommunen kan använda sig av i den fortsatta plane-
ringen. Exempelvis hur nära människor har till tillgänglig natur från bostaden samt möjlighet till 
gröna stråk mellan bostad och arbete. En bra riktlinje är max 300 meter till närmaste grönområde 
och max 1-3 kilometer till ett större frilufts- och rekreationsområde. 
 

Kommentar: Kommunen noterar den regionala friluftsstrategin ”Naturnära vägar till hälsa, 
hållbar tillväxt och utveckling” från 2019 och de förslag till riktlinjer som finns i den. Angivelsen 
om maximalt 300 meters avstånd till en grönyta för att den ska bli väl nyttjad, främst av barn 
och äldre, härstammar från Grahn & Stigsdotters forskning vilket kan anses vara evidensbase-
rat.  
 
Kommunen arbetar utifrån betydelsen att ett grönområde enligt SCB:s definition (2009) är ett 
område som har en areal om minst 1 hektar, som är obebyggt och ligger utanför andra byggna-
ders influensområde på 50 meter. Kommunen tolkar Länsstyrelsens användning av begreppet i 
detta yttrande som mer fri och ungefärlig. Vad som ska anses vara ett större frilufts- och rekre-
ationsområde blir också föremål för kommunens egen tolkning och detta tydliggörs i ÖP 2040. 
 

 

Kommunikationer 

Transportfrågan är viktig ur ett klimatperspektiv och ur ett samhällplaneringsperspektiv. De åtgärder 
som kommunen har tagit fram ligger mestadels i linje med den regionala energi- och klimatstrategi, 
vilket är bra. Dock saknar översiktsplanen riktlinje för att arbete med förnybara drivmedel och möj-
liggörandet av det i kommunen genom planering. Länsstyrelsen har tagit fram dokumentet: Infra-
struktur för elfordon och förnybara drivmedel vilket kan vara relevant för kommunen att ta del av då 
det pekar ut viktiga platser för utbyggnad av förnybara bränslen och laddinfrastruktur i länet.  
 
Länsstyrelsen vill uppmuntra till ett arbete med att ta fram en trafik- och mobilitetsplan. Kommunen 
pratar om en likabehandling inom samhällsbyggnadsprocessen. Det skulle vara intressant om kom-
munen kunde redogöra för en prioritering av trafikslag i de fall det skulle bli aktuellt.  
Kommunen hänvisar till en cykelstrategi, vilket är bra. För att strategin ska få mer genomslag kan det 
vara lämpligt att redogöra för de viktigaste och mest övergripande strategierna från planen, om än 
så kortfattat och sedan hänvisa till strategin i övrigt.  
 

Kommentar: Kommunen noterar den regionala planen ”Infrastruktur för elfordon och förny-
bara drivmedel” från 2020 och förtydligar aktuella aspekter av detta i ÖP 2040. Kommunen 
förtydligar befintliga och tillkommande lägen för laddstationer även inom Motala tätort. 
 
En trafik- och parkeringsplan (mobilitetsplan) tas fram inom ramen för kontinuerlig översiktlig 
planering. De viktigaste strategierna från Cykelstrategin läggs till. 

 

Sjöfart 

Samråd med Sjöfartsverket har skett, yttrandet bifogas i sin helhet. Länsstyrelsen delar Sjöfartsver-
ket synpunkter. 
 

Kommentar: Kommunen köper in och lägger till kartskiktet Allmän farled 951. 
 

Vatten och avlopp 

Dricksvattenförsörjning 
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Precis som kommunen nämner så finns det behov av att säkra upp den kommunala vattenförsörj-
ningen. Om något oförutsedd händelse sker som påverkar möjligheten att nyttja vatten från Vättern 
är kommunen sårbar. Därför ser Länsstyrelsen positivt på ett framtida arbete med inrättande av 
vattenskyddsområden och arbetet med att fram skyddsföreskrifter för samtliga vattentäkter. Läns-
styrelsen vill uppmuntra till fortsatt arbete då detta är en viktig fråga med hög prioritet med tanke 
på eventuella konsekvenser. Med tanke på detta kan det vara relevant att kommunen anger en tids-
horisont för när detta arbete bör vara klart. Vidare vill Länsstyrelsen uppmuntra till arbetet med 
framtagandet av en kommunal vatten-försörjningsplan. 

 
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. Kommunen avser att fortsätta arbetet med 
vatten- och dricksvattenplanering inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 

 

Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen ser positivt på att det i översiktsplanen finns områden utpekade för dagvattenhante-
ring samt en policy och riktlinjer. Något som behöver uppmärksammas ytterligare är dock dagvat-
tenhantering kopplad till förorenade områden. Placeras dagvattenlösningar på platser där eventuella 
förorening i mark finns är det stor risk att föroreningar sprids vidare. Det är också bra att behovet av 
dagvattenhantering ska utredas i ett tidigt skede i framtida byggprojekt.  
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och avser att beakta frågan om dagvatten i 
samband med förorenade områden genom efterföljande planering och lovgivning. Riktlinjer för 
dagvattenhantering håller på att tas fram. 

 

Avloppsförsörjning 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunens riktlinjer för enskilda avlopp. Då enskilda avlopp av icke 
god kvalitet ger negativa effekter på ytvatten är det även bra att kommunen har utrett möjligheten 
för en utökning av befintligt verksamhetsområde för VA-försörjning. Detta är en viktig del, att kunna 
ha tillräckligt med kapacitet i systemen i takt med att kommunens innevånarantal växer. 
Vidare är det också positivt hur kommunen hanterar sina avloppsreningsverk och det skyddsavstånd 
för respektive verk som kommunen visualisera i ett separat dokument. För att öka tydligheten kan 
karta visualiseras direkt i kartverktyget. Kommunen nämner även att behovet för att öka kapaciteten 
vid Karlshults avloppsreningsverk kommer att utredas med syfte att anpassa till framtida behov.” 
vilket Länsstyrelsen uppmuntra till då även detta är en viktig fråga i samband med att en kommun 
växer. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och avser att arbeta vidare i enlighet med den 
VA-översikt som togs fram 2018. 

 

Energiförsörjning 

Kommunen tar upp flera riktlinjer för solenergi och vindkraft vilket är bra. Det är även positivt om 
områden för vindkraft pekas ut i översiktsplanen och att tydliga ställningstaganden finns då det 
kommer att underlätta framtida etableringsprocesser. Nationellt pågår ett arbete, av Energimyndig-
heten och Naturvårdsverket, med att ta fram en strategi för utbyggnad av vindkraft i Sverige. Nya 
vindkarteringar på högre höjder än 100 meter har genomförts vilket gör att de tidigare mätningarna 
som Energimyndigheten har gjort kan vara inaktuella. Det innebär att nya områden kan vara aktuella 
för etablering av vindkraft i kommunen. Med tanke på detta borde kommunen överväga en översyn 
av det tematiska tillägget för vindkraft framöver. Det finns också ny kunskap om naturvärden i om-
råden som tidigare pekats ut som lämpliga för vindkraft, vilket också motiverar till en översyn.  
 
Länsstyrelsen vill även lyfta energiförsörjning i samband med etablering av verksamhet. Effektbrist i 
elnätet är ett potentiellt framtida problem och är något som behöver tas med tidigt i planeringen av 
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exempelvis nya industriområden. Att främja tillbyggnad av förnybar energi i kommunen kan vara ett 
sätt att få en säkrare energiförsörjning, något som kommunen nämner i översiktsplanen, vilket är 
bra.  
Svenska Kraftnät har lämnat yttrande över planförslaget. Yttrandet bifogas. 
 

Kommentar: Kommunen har genom beslut i Kommunstyrelsen (2017) beslutat att Tillägg till 
översiktsplan – vind framtagen 2011 ska fortsätta att gälla. De ställningstaganden som kom-
munen gör där gäller därmed fortsatt och de viktigaste ställningstagandena bekräftas i ÖP 
2040. Motala kommun ser mycket positivt på större möjligheter och intresse för produktion av 
förnyelsebar energi. Kommunen ställer sig kritisk till att Försvarsmakten fattat beslut om s.k. 
stoppområden för vindkraft i närheten av militära flygplatser och som påverkar mark och vat-
ten i stora delar av Motala kommun. Kommunen påverkas dels av Karlsborgs flygplats vars 
stoppområde täcker vattenområdet i kommunen och dels av Malmens stoppområde som täcker 
stora delar av kommunen. Flera befintliga vindkraftverk finns redan inom stoppområdena. 
Kommunen avser att uppdatera tillägget  inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering.  
 
Beträffande effektbrist avser kommunen att aktivt delta i det arbete som Svenska kraftnät an-
svarar för samt föra in frågan tidigt i samhällsplaneringen.  

 

Risk för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion 

Risk och säkerhet 

Kopplingen mellan översiktsplanen och kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) beskrivs under 
kapitel 4 och slutsatserna redovisas mycket översiktligt. Tre områden som har en stark koppling till 
fysisk planering är värmeböljor, höga flöden/skyfall och social oro. Planeringen av framtida byggnat-
ioner har troligtvis en stor inverkan på samhällets förmåga att förebygga och motstå påfrestningar 
inom dessa områden vilket behöver förtydligas i översiktsplanen. Det är även önskvärt att kommu-
nen utvecklar sina riktlinjer kring värmeböljor och social oro.  
 
Kommunen har två handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Omnämnt i ena handlings-
programmet är räddningstjänstens insatstid. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen överväger om 
det är rimligt att ställa extra krav i den fortsatta planeringen i områden där det tar mer än 20 minu-
ter för räddningstjänsten att komma på plats vid en olycka. Vid planering av byggnation inom sådana 
områden bör det beskrivas om det ställs ytterligare krav på det byggnadstekniska brandskyddet och 
hur hänsyn till tidsaspekten innan samhällets hjälp kommer fram till området beaktas. Det bör också 
framgå hur boende inom dessa områden har möjlighet att själva ta ansvar i initialskedet av olika 
olyckor (exempelvis olyckor, brand, hjärtstopp med mera). Ett ställningstagande kring detta i över-
siktsplanen kan även vara till hjälp vid kommande detaljplanering. Räddningstjänsten har även en 
servicegaranti, till allmänheten, avseende sin operativa förmåga. Även den skulle kunna belysas mot 
bakgrund av ovan. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har lämnat yttrande över planförslaget. Ytt-
randet bifogas. 
 

Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens syn på de viktiga aspekterna som nämns och 
avser att ta fram en Risk- och sårbarhetsanalys med relevans för den fysiska planeringen. Social 
oro påverkas av en komplex kedja av händelser som samhällsplaneringen har begränsade verk-
tyg  att påverka. Kommunen kommer att föra in ett resonemang om de verktyg som finns och 
på vilket sätt det är rimligt att använda dem inom ramen för efterföljande planering, lovgivning 
och de demokratiska aspekterna av samhällsplanering.  
 
Kommunens mål att Motala ska vara en kommun att känna sig trygg och säker att bo och verka 
i är viktigt för ett hållbart och jämlikt Motala. Inom socialnämndens verksamhetsområden finns 
rutiner för hantering av värmeböljor, men det är önskvärt att kommunen tar fram riktlinjer för 
värmeböljor för hela kommunens ansvarsområde. Social oro har inte minst under pandemin 
Covid-19 fått en annan innebörd och kommunen har påbörjat en kartläggning av de olika verk-
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samheternas arbete med psykisk hälsa i syfte att skapa en samordning och ansvarsfördelning i 
arbetet. Social oro kan vara en del av den psykiska hälsa och kommunens arbete inom social 
hållbarhet syftar till att skapa ett tryggt, jämlikt och inkluderande samhälle. Detta arbete bör 
även kopplas till att arbeta förebyggande i förhållande till social oro samt, ur ett samhällsbygg-
nadsperspektiv, se över möjligheten till minskade barriärer mellan bostadsområden samt mel-
lan land och stad. 
 
Kapitlet om Risk och sårbarhet kompletteras med ett resonemang om Totalförsvarets civila de-
lar. 

 

Farliga verksamheter 

Risker från farliga verksamheter (så kallade Seveso-anläggningar) behandlas i översiktsplanen vilket 
är bra. Kommunen har utöver dessa anläggningar ytterligare två anläggningar som klassas som farlig 
verksamhet enligt 2 kap 4 § lag om skydd mot olyckor. Dessa är Isstadion i Motala och Motala dam-
manläggning, vilka även de ska beaktas i översiktsplanen. 
Länsstyrelsen vill även uppmuntra kommunen till att ta fram riktlinjer för annan miljöfarlig verksam-
het som också kan medföra vissa risker eller störningar till exempel i form av hantering av kemikalier 
eller buller från verksamheten. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och kompletterar översiktsplanen med textinfo om att 
Isstadion och dammanläggningen klassas som farliga objekt.  

 

Transporter med farligt gods 

Risker kopplade till transport av farligt gods behandlas i samrådsförslaget, vilket är positivt. Det 
framgår även vilka riktlinjer som ska användas i samband med planering kring dessa leder. Då detta 
nämns under rubrik 4.5.2 ”Räddningstjänst” förutsätter Länsstyrelsen att räddningstjänsten kommer 
att kontaktas i ett tidigt skede. Det ger i sin tur Länsstyrelsen goda förutsättningar för bra övervä-
ganden i detaljplaneringen. Länsstyrelsen ser att förslaget skulle kunna kompletteras med informat-
ion om hur kommunen tänker kring farligt gods som transporteras till en destination i tätorterna. 

 
Kommentar: Kommunen förtydligar att Räddningstjänsten är delaktig både i arbetet med ÖP 
2040 och i efterföljande planering. 

 

Klimatanpassning 

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen med syftet att 
förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringen. Bland annat tillkom ett krav på att 
kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. Kommunen har i sin översiktsplan påbörjat detta arbete men behöver arbeta vidare 
för att leva upp till de krav som ställs i PBL.  
 
Kommunen är på god väg vad gäller de riktlinjer som ställt upp för framtida bebyggelseplanering 
men har inte identifierat riskområden i tillräcklig omfattning. Kommunen behöver fortsätta att iden-
tifiera hur effekterna och konsekvenserna av klimatförändringar ska hanteras och eventuellt åtgär-
das vid genomförandet av översiktsplanen (gällande risker för översvämning, ras och skred).  
 

Kommentar: Kommunen avser att fortsätta detta arbete genom en Risk- och sårbarhetsanalys 
med relevans för den fysiska planeringen. Kunskapsunderlag beträffande risk för översvämning 
och skred finns som kartskikt.  
 

Översvämning  
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Var gäller översvämningskänsliga områden har kommunen använt lämpliga planeringsunderlag samt 
tagit fram en rad relevanta riktlinjer för framtida exploatering. Det är positivt att det finns utpekade 
områden för hantering av dagvatten samt att kommunen är på gång med at ta fram policy och rikt-
linjer för dagvattenhantering som ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. Kommunen bör dock sepa-
rera på risk på översvämning från skyfall och risk för översvämning från naturliga vattendrag. Det är i 
samrådsförslaget inte tydligt vilket som avses i riktlinjerna. Det är relevant då bedömning och ut-
gångspunkter kan skilja sig åt. Här kan Boverkets Tillsynsvägledning för naturolyckor vara till stöd.  
Det är även önskvärt att kommunen tydliggör hur samhällsviktigt verksamheters funktioner och tra-
fikmatning skyddas vid extrema skyfall. 
 

Kommentar: Riktlinje i ÖP 2040 förtydligar skillnaden mellan risken för översvämning ge-
nom skyfall respektive från naturliga vattendrag. Kommunen avser även att fortsätta arbetet 
genom en Risk- och sårbarhetsanalys med relevans för den fysiska planeringen.  

  

Ras, skred och erosion 

Länsstyrelsen saknar underlag i kartverktyget för att kommunen ska kunna identifiera områden med 
risk för ras, skred och erosion. Kommunen behöver identifiera riskområden samt beskriva hur dessa 
risker ska hanteras för både befintlig bebyggelse och tillkommande. Länsstyrelsen rekommenderar 
att utpekade riskområden redovisas på karta och det formuleras riktlinjer för hur dessa skall hante-
ras i framtida planering. I hanteringen av dessa områden är det viktigt att beakta ett förändrat klimat 
och den påverkan detta kan få. Orsaker som ökad nederbörd, förändrade grundvattennivåer och 
fluktuerande vattennivåer påverkar marken stabilitet negativt och kan innebära en ökad risk för ras 
och skred. I det sammanhanget kan det även bli aktuellt att överväga områdens lämplighet för fram-
tida exploatering. Statens Geotekniska Institut, SGI, har lämnat yttrande över planförslaget. Yttran-
det bifogas. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och kompletterar granskningsversionen av ÖP 2040 
med kartunderlag gällande den stabilitetskartering som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) tog fram 2019.  

 

Miljöaspekter 

Förorenade områden 

Översiktsplanens och kommunens intentioner för arbete med förorenade områden är bra och tyd-
liga. Det är mycket bra att kommunen trycker på vikten av att ha kunskap om var dessa områden 
finns och att de kan undersökas och efterbehandlas inför detaljplaneläggning och exploatering. Det 
är också positivt att vikten av att frågan om förorenade områden lyfts i ett tidigt skede lyfts fram i 
översiktsplanen. Länsstyrelsen tycker att kommunen har tagit fram bra och relevanta riktlinjer inom 
ämnesområdet. Något som skulle kunna förtydligas är om det finns några utvecklingsområden där 
det finns större risker för att föroreningar kan påverka kommande utveckling. Ett exempel kan vara 
utvecklingsstråket vid gamla Motala verkstad där Länsstyrelsen ser att det finns stora utmaningar 
framöver. Vidare ser Länsstyrelsen att det även är viktigt att uppmärksamma att eventuella mudd-
ringar som kommunen nämner i översiktsplanen kan komma att kräva utredning av förorenade se-
diment.  
 
I kap. 4.1. nämner kommunen att dricksvatten och grundvatten kan förorenas i samband med borr-
ning i alunskiffer. Länsstyrelsen vill även påtala att detta kan även ske om marken är förorenad. Vi-
dare bör handlingen även ta upp risker kopplat till förorenade områden nämnas. En grundvattenfö-
rekomst kan även påverkas av en förorening från ett förorenat område. 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen ska utreda spridning av PFAS. Det bör dock inte begrän-
sas till enbart brandövningsplatser och Vättern. Länsstyrelsen anser att kommunen även bör inklu-
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dera spridning från till exempel avloppsreningsverk och deponier och att samtliga vattentäkter som 
används för kommunalt dricksvatten bör utredas. 
 

Kommentar: Kommunen kompletterar granskningsversionen av ÖP 2040 med förorenings-
risken vid exempelvis Gamla Motala Verkstad och kompletterar riktlinjer med att hänsyn ska 
tas till förorenade områden med avseende på dricksvattenförekomster. Kommunen noterar 
även behovet av utökad provtagning för PFAS och för detta vidare till ansvarig enhet. 

 

Buller 

Länsstyrelsen anser att problematiken runt buller med fördel kan belysas i större utsträckning både 
när det gäller verksamhetsbuller och trafikbuller. Att minska människors exponering för buller är en 
angelägen fråga. 
 

Kommentar: Kommunen för ett omfattande resonemang om buller med riktlinjer (tidigare 
kap 4.12.1) men förtydligar detta till  granskningsversionen av ÖP 2040. I övrigt hänvisas till 
gällande lagstiftning i efterföljande planering och lovgivning.  

 

Område med låg strålning 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen lyfter ämnet och att omnämnt området kan med fördel 
pekas ut i kartan för att bevara möjligheten över tid. 
 

Kommentar: Kommunen avser att uppdatera kartunderlaget och få det GIS-baserat inom 
ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 

 

Avfall och återvinning 

Det är angeläget att tillräckligt med kapacitet och yta avsetts för framtida avfallshantering. För ökad 
tydlighet borde det finnas ett tidsperspektiv för kommande utredning om behovet av nya ytor.  
 

Kommentar: Kommunen avser att återkommande se över förutsättningarna för och behov av 
ytor för avfallshantering inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. Tidplanen kommer 
att ta hänsyn till den lagstiftning som gäller för att hålla översiktsplanen aktuell och gällande.  

 

Masshantering 

Avsnittet skulle med fördel kunna kompletteras med tydligare beskrivning av kommunens tankar 
kring masshantering. Det är inte var tydligt om de föreslagna områdena ska användas som deponi 
eller syftar till annan verksamhet som att förvara och förflytta massor fria från föroreningar.  
 

Kommentar: Kommunen förtydligar detta. 
 

Konflikt mellan djurhållning och bostadsbebyggelse 

Allergener från djur kan utgöra en hälsorisk. Ett lantbruksstall kan dock, utöver allergenrisk, tvingas 
stänga pga. olägenheter för omgivningen, exempelvis lukt och flugor. Länsstyrelsen tycker att det 
saknas ett resonemang kring hälsa, olägenheter och risk för konflikter mellan djurhållning och bo-
städer. Detta behöver utvecklas och det är önskvärt att kommunen överväger någon form av ställ-
ningstagande. 
 

Kommentar: Kommunen kompletterar granskningsversionen av ÖP 2040 med ett resone-
mang om detta.  
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Kommunen kan med fördel göra en inventering av vilka verksamheter med lantbruksdjur som finns i 
närheten av föreslagna utvecklingsområden. Det är värt att fånga upp både stallar och betesdrift. För 
gårdar med yrkesmässig djurhållning behövs tillräckliga skyddsavstånd för att undvika olägenheter 
och för att förebygga eventuella framtida konflikter mellan verksamhet och planerade bostäder. 
Kommunen bör tillämpa försiktighetsprincipen och förebygga konflikter så att sådana problem inte 
behöver hanteras inom ramen för miljötillsyn i efterhand. 
 

Kommentar:  Kommunen delar Länsstyrelsens syn på att kunskapen är viktig. Kommunen 
har den typen av kunskapsunderlag och arbetar för att kontinuerligt uppdatera underlaget. I 
översiktsplanen kommer kommunen att föra resonemanget på en principiell nivå för att sedan 
utarbeta en strategi för att minska risken för konflikter mellan djurhållning och boendeintres-
sen.  

 

Social hållbarhet  

Länsstyrelsen delar i stort miljökonsekvensbeskrivningens bedömning av översiktsplanen vad gäller 
social hållbarhet. Översiktsplanen tar upp bra och konkreta mål samt övergripande riktlinjer. Läns-
styrelsen delar också MKBns synpunkt att utvecklingsområden bör hanteras likvärdigt och att det 
bör framgå varför vissa områden har tydligare utvecklingsidéer än andra.  
 
Det är bra att behovet av förändringsarbete i utsatta bostadsområden lyfts i översiktsplanen. Läns-
styrelsen ser som angeläget att sådant förändringsarbete sker i nära dialog med de boende i områ-
det. 
 

Länsstyrelsen vill medvetandegöra kommunen om att se över prioriteringarna för kollektivtrafiken 
utifrån tillgängligheten för flera grupper, exempelvis äldre, socioekonomisk utsatta grupper samt 
människor med funktionsnedsättning. Det gäller främst möjligheten att nå fram för den som inte har 
tillgång till bil. Det kan skapa en situation där människor utifrån socioekonomiska förutsättningar 
inte har möjlighet att ha tillgänglighet till de arbetstillfällen som skapas. Ur detta hänseende liksom 
ur jämställdhetsperspektiv är det viktigt att planera områden som är möjliga att försörja med kollek-
tivtrafik.  
 
Det är även positivt att kommunen har som mål att de ska eftersträva en rättvis geografisk fördel-
ning av idrottsanläggningar och att kommunens invånare ska ha närhet och tillgång till någon form 
av idrottsanläggning. Samt att det uppmärksammas ur ett socioekonomiskt perspektiv. 
 
Vidare vill Länsstyrelsen poängtera vikten av jämställdhetsarbete. Statistiken visar att flickor använ-
der idrottsanläggningarna i mycket mindre utsträckning. För att kunna göra en rättvis översiktspla-
nering utifrån jämställdhetsperspektiv rekommenderar vi kommunen att undersöka vilka önskemål 
och behov flickor har. 
 

Kommentar:  Att överbrygga sociala klyftor är ett av kommunens viktiga mål. Verktygen för 
det är flera. Inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen på översiktlig nivå handlar det i 
hög grad om  att i möjligaste mån fördela samhällets nyttor och störningar geografiskt rättvist. 
Till nyttorna kan räknas kommunal och kommersiell service, friluftsnatur, fritids- och idrotts-
anläggningar, kollektivtrafik och dylikt medan det till störningarna kan räknas större vägar med 
buller och barriäreffekt, verksamheter med buller, lukt eller utsläpp, avfallshantering mm.  
 
Kommunen anser sig ha en god överblick över och kunskap om områden med olika socioeko-
nomi, deras förutsättningar och behov av långsiktig fysisk planering. Kommunen kommer att 
fortsätta arbeta med mer detaljerade områdesplanering inom ramen för efterföljande planering 
däribland fördjupningar eller tillägg av översiktsplanen och/eller detaljplaneprogram.  
 
Motala kommun arbetar sedan 2018 systematiskt och med sektorsövergripande samordning för 
att minska och motverka segregation. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att fortgå så 
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länge det behövs. Arbetet leds från kommunstyrelsen och gemensam ledningsförvaltning. Arbe-
tet sker på flera nivåer – från politisk till strategisk och sedan vidare via verksamhetsnivå och 
slutligen enhetsnivå. Arbetet leds av en sektorsövergripande samordnare och sker i nära sam-
verkan med Bostadsstiftelsen Platen (allmännyttan), civilsamhället och de boende. 
 
Kollektivtrafiken inom Motala stad och vissa landsbygdslinjer kommer att ses över under 2021 
inom ramen för Regionens/ÖstgötaTrafikens arbete inför kommande trafikupphandling. 
Kommunen strävar efter att kollektivtrafiken ska ges en hög prioritet i stadsutvecklingen. 
Kommunen håller med Länsstyrelsen om att det är viktigt med en tillgänglig kollektivtrafik i 
samtliga bostadsområden. Tillgång till kollektivtrafik har flera aspekter såsom tillgänglighet för 
alla oavsett funktionsförmåga eller ålder och det skapar också förutsättningar för människor att 
bosätta sig i bostadsområden utan att behöva ha tillgång till bil. Motala stad har en utvecklings-
potential i att vidga kollektivtrafikstråken till att nå områden som idag inte har tillgång till kol-
lektivtrafik. En förändrad kollektivtrafik skulle skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse 
och därmed också en minskad bostadssegregation. En förbättrad kollektivtrafik strävar också 
mot Agenda 2030-målet 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Flickors behov och önskemål i samband med idrottsutövandet förtydligas. Inom social hållbar-
het och med koppling både mot Agenda 2030 och kommunens eget arbete för ökad jämställd-
het är även tillgång till fritidsaktiviteter och idrottsanläggningar viktiga. Motala har en socioe-
konomisk utmaning och ett gemensamt sektorsövergripande arbete pågår för att få fler barn 
och ungdomar i aktiviteter oavsett ursprung och kön. Arbetet inom social hållbarhet strävar ef-
ter att vara än mer aktiv i samhällsbyggnadsprocessen för att tidigt verka för att planer och ut-
vecklingsområden också fyller en social hållbar funktion.  
 

Länsstyrelsen hänvisar till följande yttranden 

Sjöfartsverkets yttrande 2020-10-19  
Länsstyrelsen Västra Götalands yttrande, 2020-10-27 
Jordbruksverkets yttrande, 2020-10-30 
Statens geotekniska instituts yttrande, 2020-11-02 
Post- och telestyrelsens yttrande, 2020-11-02 
Länsstyrelsen Örebros yttrande, 2020-11-02 
Sveriges geologiska undersökningars yttrande, 2020-11-02 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps yttrande, 2020-11-11 
Trafikverkets yttrande, 2020-11-13 
Skogsstyrelsens yttrande, 2020-11-16 
Svenska Kraftnäts yttrande, 2020-11-20 
Försvarsmaktens yttrande 2020-11-18 

 

A 2. Försvarsmakten  
Försvarsmaktens yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommu-
nens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 
justeras vid behov. 

A 3. Sjöfartsverket 
Sjöfartsverkets yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommu-
nens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 
justeras vid behov. 

A 4. Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens 

yttrande och kommunens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens ytt-

rande och ÖP 2040 justeras vid behov. 
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A 5. Jordbruksverket 
Jordbruksverkets yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommu-

nens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 

justeras vid behov. 

A 6. Statens Geotekniska institut (SGI) 
SGI:s yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommunens kom-

mentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 justeras vid 

behov. 

A 7. Post- och telestyrelsen (PTS) 
Post- och telestyrelsens yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och 

kommunens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 

2040 justeras vid behov. 

A 8. Länsstyrelsen Örebro län 
Länsstyrelsen i Örebro läns yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och 

kommunens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 

2040 justeras vid behov. 

A 9. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
SGU:s yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommunens kom-

mentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 justeras vid 

behov.  

A 10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
MSB:s yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommunens kom-

mentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 justeras vid 

behov.   

A 11. Trafikverket 
Trafikverkets yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommunens 

kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 justeras 

vid behov. 

A 12. Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsens yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommu-

nens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 

justeras vid behov. 

A 13. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnäts yttrande har behandlats av Länsstyrelsen, se Länsstyrelsens yttrande och kommu-

nens kommentar ovan. Kommunen noterar även övrig info i myndighetens yttrande och ÖP 2040 

justeras vid behov. 
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A 14. Region Östergötland med ÖstgötaTrafiken 
Motalas översiktsplan, ÖP 2040, har sänts till Regionen för samråd. Regionens yttrande har diarienr 
TNS 2020-161 (Regionens diarium).  
 
Regionens yttrande sorteras i följande teman:  Sammanfattning, Bakgrund, Synpunkter utifrån det 
regionala utvecklingsperspektivet i sin tur fördelat över; Översiktsplanen som strategiskt verktyg för 
kommunal och regional utveckling, Motala i ett större sammanhang och samverkan, Digitala plan-
handlingar, Infrastruktur, Digital infrastruktur, Kollektivtrafik, Ett brett perspektiv på kulturområdet, 
Attraktiva miljöer för kommuninvånare och besökare, Näringslivsutveckling, Östgötaleden i Motala, 
Kommersiell service, Regional service- utveckling av vårdservice i Motala stad, Genomförande, Sam-
verkan och Fortsatt arbete. De olika synpunkterna bemöts nedan. 
 

Sammanfattning  

Bedömningen är att översiktsplanen för Motala kommun svarar väl mot de överenskomna strategi-
erna och tillhörande rekommendationer i Regionala utvecklingsplanen (RUP). Särskilt viktiga frågor 
att arbeta vidare med tillsammans är kollektivtrafik och trafikinfrastruktur, lokalisering av vårdcen-
tral och platsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivsutveckling, besöksnärings- och 
kulturfrågor.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta. 

 

Bakgrund 

I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) anges det att det regionala tillväxtarbetet ska 
samordnas med kommunernas översiktsplanering. I Plan- och bygglagen (2010:900) finns motsva-
rande bestämmelse om att det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska plane-
ringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.  
 
Region Östergötland har det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland. I det regionala utveckl-
ingsansvaret ingår att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet, samt samordna insat-
ser för att genomföra strategin. Det regionala utvecklingsansvaret omfattar även uppdragen att ta 
fram Länstransportplan (LTP) och Regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). Region Östergötland 
har tillsammans med kommunerna i länet formulerat strategier för regional utveckling i regionalt 
utvecklingsprogram för Östergötland (RUP) utifrån de tre övergripande målen:  

• Goda livsvillkor för regionens invånare  
• Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning  
• Hållbart nyttjande av naturens resurser  

 
Regional strukturbild för Östergötland är ett strategidokument som behandlar regional rumslig pla-
nering. Strukturbilden utgår från RUP och sätter det sociala perspektivet tydligare i centrum. En in-
tegrerad arbetsmarknad med ett miljömässigt resande är en bärande tanke i Strukturbild Östergöt-
land.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta 

 

Synpunkter utifrån det regionala utvecklingsperspektivet 

Region Östergötland ser att översiktsplanen för Motala kommun svarar väl mot de överenskomna 
strategierna och tillhörande rekommendationer i RUP. Region Östergötland noterar att Strukturbil-
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den saknas som regional referens för översiktsplanen. Utifrån RUP, Strukturbilden, samt LTP och RTP 
lämnar Region Östergötland följande synpunkter till grund för den fortsatta planeringsprocessen. 

 
Kommentar: Kommunen tillför Strukturbilden som regional referens. 

 

Översiktsplanen som strategiskt verktyg för kommunal och regional utveckling 

Sedan Motala kommuns gällande översiktsplan från 2006 antogs har det hänt mycket, både i kom-
munen och i världen. Ett antal globala trender och tematiska områden påverkar såväl förutsättningar 
för och behov av kommunal planering och utveckling i stort. Inte minst har social hållbarhet som ett 
begrepp och dess koppling till den fysiska planeringen utvecklats. Planförslaget tar en tydlig ut-
gångspunkt i sociala hållbarhetsfrågor och väjer inte för de olika socioekonomiska förutsättningar 
som finns i olika delar av kommunen utan låter istället en medvetenhet om dem prägla strategier 
och inriktningar, ur ett folkhälsoperspektiv är det en klok avvägning.  
 
Likt de flesta andra kommuner i länet har Motala ett starkt tillväxtmål i befolkningsökning, en ökning 
med 7000 nya invånare, varav merparten i Motala stad. Det är bra att planen har en tydlig tanke 
kring hur dessa nya boende ska fördelas i kommunen. Kopplingen till arbetet med bostadsförsörj-
ning, och inte minst till olika gruppers behov skulle kunna lyftas direkt i planen. Här kan också de 
socioekonomiska aspekterna av stadsutvecklingen kunna kopplas ihop med den fysiska planeringen.  
 
Kommunen har också arbetat målmedvetet med att etablera Motala stad som sjöstad. Det finns i 
det arbetet en stark medvetenhet om vilken roll Motala har haft, kan och bör ha framgent. Rätt för-
valtat så har kommunen väldigt goda förutsättningar att erbjuda goda boendemiljöer med hög at-
traktivitet.  
 
Region Östergötland tolkar att planen har ett fokus på nya delar och tillskott av bebyggelse. Flera av 
de utvecklingsområden kommunen arbetar med, som Lalandia-området, och Gamla Motala verk-
stadsområdet omfattas av detaljplaneprocesser i olika steg. För att säkerställa att den strategiska 
nivån också omfattar befintlig bebyggelse och redan påbörjade stadsutvecklingsprojekt skulle balan-
sen mellan nytillkommen bebyggelseutveckling och befintliga områden kunna justeras till förmån för 
de befintliga stadsstrukturerna och utvecklingsområdena.  
 
Motala kommun är också ett exempel på att en ny planering behövs. Stora delar av äldre planers 
strukturerande delar är genomförda. De stora infrastrukturinvesteringar som genomförts bygger till 
stora delar på en mycket långsiktig planering med Motalabron som främsta exempel. Det visar på 
betydelsen av kommunal planering, och på vikten av att säkra mark för den typen av långsiktiga 
strukturförändringar i den kommunala planeringen. Denna omgång av översiktsplanering, får ta vid 
och snarare fokusera på att tillvarata de möjligheter som trafikomvandlingen inneburit, något som 
saknats på översiktlig nivå de senaste åren,  
 
Förutsättningarna för stationsnära planering är t.ex. väldigt goda i Motala. Stora delar av staden 
ryms inom cirka 3-3,5 km från stationen. En förtätning och smart utnyttjande av omvandlingsområ-
den kan stärka Motala i sig själv och som kommunal/regional plats. Samtidigt blir möjligheterna allt 
svårare att ta till vara desto mer kommunen planerar och bygger utåt. Planförslaget visar en stor 
medvetenhet om detta förhållande och har även hittat en rimlig balans i avvägningen i riktlinjerna.  
 
Den tidiga medborgardialogen visade på behovet av att arbeta med hela kommunen, och planen 
innehåller sju orter och ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Det är bra att 
orterna har fått inriktningar utifrån de specifika förhållanden på platsen, samtidigt som det tydligare 
skulle kunna prioriteras dem emellan. En tydligare prioritering skulle även utgöra ett bra underlag 
för den regionala planeringen och arbetet med orter i Östergötland. 
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Kommentar: Kommunen tackar för Regionens positiva omdöme om kommunens översikt-

liga planering i samrådsversion och noterar de konstruktiva förslagen till förbättringar. 

 

Motala i ett större sammanhang och samverkan 

Motala kommun har ett bra läge, inte minst har etableringen av pendeltågsstationen knutit kommu-
nen och staden närmare platser i Östergötland. Kommunen gränsar även mot Örebro, och kom-
mande infrastrukturinvesteringar ger Motala ett centralt läge mellan två större regionala nodstäder. 
Region Östergötland ser mycket positivt på förbättrade förutsättningar för Motala att utvecklas såväl 
mellankommunalt som mellanregionalt. Naturligtvis eftersträvas starka funktionella samband, och 
dessa bör vara styrande, snarare än administrativa gränser. Region Östergötland vill, med hänvisning 
till ”Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik”, tydliggöra att potentia-
len och reseunderlag för tågutveckling i kommunen finns i stadens koppling till Mjölby/Linköping och 
Hallsberg/Örebro. Sambandet är en del av de storregionala prioriteringarna inom ÖMS 2050 samt 
den regionala inriktningen om regionförstoring. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen att trafikinfrastrukturen är viktig för Motalas kopp-

ling till nämnda målpunkter och avser att fortsätta planera långsiktigt utifrån den potential 

som befintlig och kommande tåginfrastruktur medför. Kommunen instämmer även i värdet 

av storregional planering av bland annat trafikinfrastruktur. Kommunen deltar aktivt i det 

storregionala samarbetsnätverket för östra Mellansverige (ÖMS) och bevakar det nationella 

arbetet med nya banor för höghastighetståg där Ostlänken (Stockholm-Linköping) är en 

viktig del. Motala kommun  bevakar även hur framtida kopplingar mot söder och väster ut-

vecklas. 

 

Digitala planhandlingar 

Planen är den tredje helt digitala översiktsplanen i Östergötland. Det digitala formatet har många 
fördelar, som att visa på samband och sammanhang mellan olika intressen och avvägningar. Den 
digitala kartan fungerar väl och innehåller mycket fördjupad information. En risk med det digitala 
formatet är att planerna tenderar att bli mycket omfångsrika och därmed svåröverskådliga.  
 
Motalas översiktsplan upplevs genomtänkt och väl strukturerad. I den uppdaterade ÖP-modellen 
från Boverket är de övergripande inriktningarna dock tydligare, och det är välgörande för helhetsför-
ståelsen att planen har en tydlig övergripande strukturbild. Region Östergötland ser gärna att kom-
munen utvecklar en strukturbild, vilken även skulle vara av stort värde för den regionala planering-
en. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och avser fortsatt att vara aktivt delaktig i det reg-

ionala arbetet med strukturbild kopplat till pågående arbete med ny Regional utvecklings-

strategi (RUS). 

 

Infrastruktur 

Motala kommun har präglats av stora infrastruktursatsningar de senaste åren, Motalabron, dubbel-
spår, utbyggnad av riksväg 50, samt den precis färdigställda utbyggnaden av riksväg 34 (Borensberg-
Ervasteby). Infrastrukturinvesteringar som möjliggjort olika typer av stadsutvecklingsprojekt. Det blir 
därför naturligt att planförslaget fokuserar på att fortsatt ta tillvara ta de nya möjligheterna, snarare 
att förvänta ytterligare investeringar innan potentialen är förvaltad. Kommande investeringar, som 
för riksväg 50 (Nykyrka-Brattebro) och resterande etapper i utbyggnaden av dubbelspåret Motala –
Hallsberg, har inte lika stor direkt stadsutvecklingspotential som de projekt som genomförts, tex 
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bron över Skepparpinan, vilka inneburit flytt av trafikflöden som tidigare gick genom staden. De pla-
nerade objekten visar istället stor potential i att koppla Motala mot Örebro.  
 
För orterna Godegård och Fågelsta säkerställs markanspråk för eventuella framtida tåghållplatser. 
Det är en kommunal angelägenhet att planera för markanvändningen i kommunen, och ur ett kom-
munalt perspektiv kan det därför vara logiskt att i översiktplanesammanhanget säkerställa att funkt-
ionen inte omöjliggörs. Det finns dock inga regionala resonemang eller inriktningar utifrån ansvaret 
för trafikinfrastruktur och kollektivtrafik som prioriterar en sådan utveckling.  
 
Vidare är cykelstråken väl utvecklade i planförslaget, vilket är positivt och ger ett viktigt bidrag till ett 
mer hållbart transportsystem. Däremot saknas prioriterade stråk för kollektivtrafik, och dessa behö-
ver utvecklas tillsammans med Region Östergötland.  
 
När det gäller framtida transportinfrastrukturplanering så antogs nu gällande LTP 2018-2029 av reg-
ionfullmäktige i juni 2018. Allt tyder nu på att regeringen kommer att besluta om en ny infrastruk-
turproposition våren 2021. I samband med detta förväntas också regeringen ge regionerna uppdra-
get att upprätta nya länsplaner för perioden 2022-2033. På motsvarande sätt kommer regeringen att 
ge Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan. Kommundialoger pågår förnärva-
rande som del i kunskapsinhämtandet inför kommande länsplaneplanering. 

 

Kommentar: Kommunen noterar Regionens tvivlande inställning till framtida tågstopp i 

Godegård och Fågelsta. Kommunen ser dock potentialen i kommande dubbelspår för lång-

siktig attraktivitet och tillväxt i dessa orter. Det är därmed viktigt att prognoser gällande 

framtida resande görs utifrån denna ökade potential och inte utifrån dagens förutsättningar 

med enkelspår och glesa turer. Kommunen deltar aktivt i det pågående arbetet med ny LTP 

för perioden 2022-2033. 

 
I ÖP 2040 möjliggörs även utveckling för bebyggelse och verksamheter i orter och på 

landsbygden. Kommunen uttrycker ambitionen att långsiktigt arbeta för tågstopp i Gode-

gård och i Fågelsta.  

 

Under 2021 kommer kommunen att aktivt arbeta med Regionens utredning av kollektivtra-

fiken i Motala inför kommande trafikupphandling. Prioriterade stråk för kollektivtrafik sker 

inom ramen för detta arbete. 

 

Digital infrastruktur 

Planen innehåller en bra beskrivning kring kommunens målbild gällande IT-infrastruktur. Den kopp-
lar an mot regionala och nationella mål. Målet för 2020 kanske ska flyttas fram eller tas bort, då det 
ligger väldigt nära i tid för antagande av översiktsplanen. Det är positivt att kommunen ser bortom 
de regionala och nationella målen 2025 och därmed sätter en långsiktig ambition.  
 
Region Östergötland ser positivt på att kommunen skriver att IT-infrastruktur ska beaktas i hela 
samhällsbyggnadsprocessen. Detta ger bra förutsättningar till att beakta elektronisk kommunikation 
som ett allmänt intresse. En del av den statistik som redovisas känner regionen inte till, det kan där-
för finnas anledning att dubbelkolla denna inför det fortsatta arbetet. 
 

Kommentar: Kommunen avser att uppdatera målformuleringarna och dubbelkolla den sta-

tistik som anges. 
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Kollektivtrafik 

Det är centralt att kommunal fysisk planering och hållbara transporter utvecklas som delar av 
samma helhet. Detta gäller inte minst för att tillvarata kollektivtrafikens potential som verktyg för att 
skapa framkomlighet och därmed ge förutsättningar för utveckling av bostads- och verksamhetsom-
råden. Redan etablerade kollektivtrafikstråk (ej exakta linjedragningar) och den så kallade ”stat-
ionsnärhetsprincipen” kan vara vägledande i det fortsatta arbetet. Region Östergötland hade därför, 
inte minst ur kollektivtrafikssynpunkt, gärna sett en något mer beskrivande bild över kommunens 
utvecklingsorter och kommunens bedömningar över dess individuella utvecklingskraft för att på ett 
strukturerat sätt kunna översiktligt planlägga framtida trafikutveckling kopplat till respektive ort. Det 
samma gäller för kommunens tankar kring stadsutvecklingen i Motala, och hur utvecklingen av tra-
fiksystemet ska möta en sådan utveckling.  
 
Planen innehåller intentionerna om en utvecklad stadsmiljö med ökat fokus på hållbara transporter, 
men saknar tillräcklig konkretisering. Kollektivtrafiken som verktyg för hållbara transporter gör sig 
bäst i starka stråk och i tätt bebyggda områden. Det är så målen i det Regionala trafiksörjningspro-
grammet har bäst förutsättningar att nås. För en mer gles och perifer geografi (ur ett regionalt funkt-
ionellt perspektiv) är kollektivtrafikens uppgift att fungera som ett kompletterande verktyg, så som 
Närtrafiken utvecklats. En tydligare prioritering i planen utgör även ett stöd för fortsatt hantering av 
den av Region Östergötland identifierade lågeffektiva trafiken.  
 
Planförslaget innehåller flera kloka skrivningar kring kollektivtrafikens möjligheter att bidra till håll-
bara transporter och till lokal och regional utveckling, men saknar en tillräcklig grad av konkretise-
ring. Denna konkretisering behöver hanteras av kommunen och Region Östergötland gemensamt, 
antingen genom att planen kompletteras inför granskningen, alternativt att ett tematiskt  
tillägg/trafikplan tas fram för att säkra en god transportförsörjning.  
 
Östgötatrafikens mål om 32 % marknadsandel för kollektivtrafiken i länet bör omsättas i planen, hur 
stor del är det av samtliga persontransporter, och för samtliga färdmedel. Vilka nivåer, geografier 
och målgrupper behöver prioriteras för att över tid nå både målen för kollektivtrafiken och samtidigt 
stödja den kommunala och regionala utvecklingen? Mer underlag, diskussioner, samråd och samver-
kan kring utredningar behövs för att tillsammans driva dessa frågor framåt.  
 
I juni 2020 antogs Östergötlands första övergripande tågstrategi, ”Målbild 2040 för Region Östergöt-
lands engagemang i regional tågtrafik”. Även det årliga framtagna Trafikbokslut respektive Infra-
strukturbokslut har publicerats, denna gång över år 2019. I dessa dokument ingår uppföljningen av 
de politiskt beslutade riktlinjerna för kontinuerlig effektivisering av den avtalade kollektivtrafiken. 
Beslut om uppdatering av Regionalt trafikförsörjningsprogram väntas i slutet av november 2020. 
  

Fortsatt arbete med detaljplaner  

Kommunerna avgör själva vilken detaljeringsgrad som är lämplig i översiktsplanerna. Utifrån ansva-
ret för kollektivtrafiken ser Region Östergötland att genomförandet i de lite större städerna tenderar 
att bli för uppdelat mellan en övergripande nivå i översiktsplan till att olika stadsutvecklingsprojekt 
ska genomföras i detaljplaner. Förutsättningarna för kollektivtrafiken försämras gradvis, en detalj-
plan i taget, och helhetssynen som funnits i översiktsplanen omöjliggörs. I det fortsatta arbetet med 
kollektivtrafiken inom ramen för översiktsplanen vill regionen därför lyfta att planen omfattar för-
måga till helhetssyn i genomförandet. 

 

Kommentar: Kommunen har identifierat behovet av en kommunal planering gällande tra-

fik- och mobilitetsfrågor i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv och avser att arbeta fram 

en trafik- och mobilitetsplan så snart de personella resurserna finns på plats. Kommunen ser 

ett stort värde i att detta arbete sker i samverkan mellan kommunen och Regionen.  
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Ett brett perspektiv på kulturområdet  
Planen lyfter kulturhistoriska byggnader och miljöer samt viljan att vara en nationell evenemangs-
stad. I Gamla Motala Verkstadsområdet finns stor potential att utvecklas inom detta område. Det är 
bra att arbete med detaljplaneprogram initierats, och att beslut kring områdets framtida utveckling 
fastställs. 
  
Under 2018 antog kommunen både 1%-regeln och ”Riktlinjer för offentlig konst”, där konst frågorna 
kopplas till kommunens övergripande prioriteringar. Detta borde finnas med som utgångspunkt i 
planen, kompletterat med ett avsnitt om lokaler, föreningar, kulturskola, kulturkoll och biblioteks-
verksamhet. Även den regionala planen Kulturplan för Östergötland 2020-2023 är av vikt för kom-
munen eftersom den görs i samverkan nationell-regional och kommunal nivå. I enlighet med aktuell 
plan för 2020-2023 har Region Östergötland och kommunerna skrivit in perspektiv där man ska sam-
verka för att nå längre tillsammans.  
 
Det är bra att ett kulturmiljöprogram tas fram, ett sådant arbete kan utgöra en bra grund för över-
siktsplanerarbetet, inte minst för aspekten hur man tar tillvara och utvecklar såväl natur- och kul-
turmiljöer och museer (dvs platsspecifika förutsättningar) relaterat till målbilden, och platsutveckling 
överlag.  
 
I avsnittet om friluftsliv, naturområden och kulturmiljö finns ett fokus på hur kulturmiljöerna kan 
användas i samhällsbyggnadsprocessen. Genomgående skulle planen behöva kompletteras med den 
nationella kulturpolitikens mål, eftersom strukturen och organiseringen på lokal nivå spelar stor roll 
för att dessa mål ska ha en chans att uppnås. 
 

Kommentar: Kommunen avser att arbeta vidare med utveckling och förädling av Gamla 

Motala Verkstad och de kulturvärden som identifierats där. På sikt bedöms hela Kanalstrå-

ket kunna bli föremål för stadsomvandling.  

 

Regionen konstaterar att Motala kommun antagit både 1%-regeln och ”Riktlinjer för of-

fentlig konst”, där konst frågorna kopplas till kommunens övergripande prioriteringar. Reg-

ionen framhåller att detta borde finnas med som utgångspunkt i planen, kompletterat med 

ett avsnitt om lokaler, föreningar, kulturskola, kulturkoll och biblioteksverksamhet. Kom-

munen vill påminna om att översiktsplanen tas fram i enlighet med Plan- och bygglagen. 

Därmed läggs fokus på de strukturbildande aspekterna av verksamheterna som nämns dvs, 

lokalisering och lokalbehov.  

 

Regionen framhåller vidare att översiktsplanen genomgående skulle behöva kompletteras 

med den nationella kulturpolitikens mål, eftersom strukturen och organiseringen på lokal 

nivå spelar stor roll för att dessa mål ska ha en chans att uppnås. Vidare framhålls att den 

regionala planen Kulturplan för Östergötland 2020-2023 är av vikt för kommunen eftersom 

den görs i samverkan nationell-regional och kommunal nivå.  

 

I skrivande stund (mars 2021) pågår ett arbete att ta fram en lokal kulturplan för Motala 

kommun och denna beräknas börja gälla i oktober 2021. Kulturplanen kommer att hänvisas 

till i det fortsatta arbetet med kontinuerlig översiktlig planering. Den lokala kulturplanen är 

utformad som en förlängning av såväl nationella kulturpolitiska mål och den regionala kul-

turplanen. Motala kommuns kulturplan betonar även kommunens mycket goda förutsätt-

ningar att på olika sätt utveckla sin kulturhistoria för att nå ännu fler kulturturister och för 

att bygga invånarnas kunskap om staden. Kulturens betydelse för att utveckla kommunen 

både för invånarna och för besökare, och för att ta till vara på och skapa attraktivitet, är av 

central betydelse i kulturplanen.  
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Attraktiva miljöer för kommuninvånare och besökare  

Det finns ett fokus på evenemang i planen, och Motala är en stad med goda förutsättningar för stora 
evenemang. Bra att man nämner att man arbetat med företag inom näringsliv och besöksnäring för 
att möta upp den efterfrågan som finns kopplat till upplevelser (dvs kreativa och kulturella näringar) 
och evenemang. Till detta kan med fördel läggas ett resonemang kring hur flera aktörer bidrar till 
platsens attraktivitet, från egenföretagare, kulturaktörer, till Vätternrundan som tillsammans skapar 
en dynamik som bidrar till att skapa ett engagemang och stolthet för de som bor i Motala, men 
också lockar besökare. Motala har mycket goda förutsättningar att på olika sätt utveckla sin kultur-
historia för att nå ännu fler kulturturister och för att bygga invånarnas kunskap om staden.  
 
Det blir framgent viktigt att utveckla kommunen både för invånarna och för besökare, och att vara 
medveten om att ibland sammanfaller dessa behov, och ibland så skiljer de sig åt. Här blir det än 
mer angeläget att utgå från platsen, det engagemang som finns, kulturmiljöer och företag, för att ta 
till vara på och skapa attraktivitet. Utifrån de höga ambitionerna om den sociala hållbarheten blir det 
fortsatta arbetet med utgångspunkt i barnkonventionen ett område för fördjupning i planen. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna och förtydligar resonemanget om hur olika 

aktörer bidrar till attraktivitet. Kommunen arbetar aktivt för en socialt hållbar samhällsut-

veckling och strävar efter att det ska genomsyra hela verksamheten. Barnkonventionen för-

tydligas och kommunen för ett resonemang om hur barnens rättigheter beaktas i det över-

siktliga planarbetet i ÖP 2040. 

 

Näringslivsutveckling  

Planen innehåller en tydlig målbild kring näringslivsutvecklingen i kommunen, bl.a. anges att målet 
är att det ska finnas 5000 arbetsplatser 2040. Målbilden innehåller fler företag, en mångfald av före-
tag, satsningar på besöksnäring, nya etableringar, och en idé om en identitet både nationellt och 
internationellt för sjöstaden. Planen innehåller också markanspråk för olika typer av verksamheter.  
 
Region Östergötland anser dock att en strategisk nivå skulle kunna adderas, när det gäller närings-
livsutveckling, tillväxt, etableringar och nyföretagande, vilken i sin tur skulle förklara de utpekade 
markanspråken. Planen uppfattas därför som något otydlig i denna del. En anledning kan vara att det 
är integrerat i hanteringen av allmänna intressen. Helhetsbedömningen blir dock att planen skulle 
utgöra ett bättre verktyg för näringslivsutveckling om detta tydliggjordes, antingen i översiktsplanen 
eller i en tillhörande näringslivsstrategi.  
 
Det är tydligt att besöksnäringen, och investeringar och nya etableringar inom näringen är en priori-
tering i den målbild som beskrivs och att Motala kommun har ett nationellt och internationellt per-
spektiv på sitt engagemang. På samma sätt som de senaste årens trafikinfrastrukturinvesteringar 
haft avgörande betydelse för stadens planerings- och utvecklingsförutsättningar bedöms Lalandia-
etableringen vara av avgörande betydelse för Motalas framtida utveckling av besöksnäringen och 
tillhörande näringslivsutveckling. Region Östergötland saknar dock att det perspektivet tydligt besk-
rivs i genomförandedelen av planen. 
 

Kommentar: Kommunen har i samrådsversion av ÖP 2040 beskrivit en målbild som är 

optimistisk men som ändå bedöms som möjlig att uppnå. Lalandia-etableringen ses som 

viktig för vitaliteten i hela Motala men målbilden 2040 och de strategier som ska föra 

Motala dit står eller faller inte med Lalandia-etableringen. Kommunen avser att ta fram en 

näringslivsstrategi eller motsvarande inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 
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Östgötaleden i Motala   

Östergötlands natur är en tillgång för såväl invånare i länet som besökare från andra delar av Sverige 
och utlandet och intresset för vandring och naturturism i Östergötland ökar. Östgötaleden som är en 
s.k. långdistansled genom hela Östergötland utgör en värdefull infrastruktur för rörligt friluftsliv och 
besöksnäringen. Motala kommun arbetar med finansiellt stöd från Region Östergötland sedan 2018 
med att anlägga vandringsled genom hela kommunen. Arbetet syftar till att binda samman många av 
kommunens orter via vandringsleden och ansluta kommunens etapper mot etapper i angränsande 
kommuner. Vandringsleden genomkorsar flera områden i Motala som utgör attraktiva närströvom-
råden, kommunrekreationsområden och turist- och besöksnäringsområden. Lederna i Motala är 
även av intresse för pilgrimsvandrare eftersom pilgrimsleden Birgittaleden går från Linköping via 
Motala mot Vadstena och därmed bör samordnas med Östgötaleden.  
 
Ansvaret för Östgötaleden innebär omfattande samverkan över kommungränser, med Region Öster-
götland och aktörer som Göta Kanalbolaget och Pilgrimscentrum/Linköpings Stift. För en hållbar 
utveckling av både friluftsliv och turism inte minst vid attraktiva områden med närhet till Vättern, vill 
regionen särskilt betona vikten av en genomtänkt tillgänglighet, bl.a. behöver behovet av angöring 
och parkering belysas. Sträckningar planeras för Godegård-Tjällmo, Övralid-Motala och Motala- 
Vadstena. 
 

Kommentar: Kommunen avser att fortsätta det viktiga arbetet med de gränsöverskridande 

vandringslederna. Östgötaledens nyare sträckningar kommer att beskrivas i text och om 

möjligt markeras i kartmaterialet. Kommunen markerar översiktligt de planerade sträckorna 

Motala-Övralid och Motala-Vadstena för att synliggöra den långsiktiga ambitionen att 

skapa en sammanhängande ledstruktur. Birgittaleden och Sverigeleden synliggörs också i 

kartmaterialet. Samarbetet med Pilgrimscentrum (Birgittaleden) och Göta kanal-bolag för-

tydligas i text. Rubriksättningar i ÖP justeras så att det blir lättare att navigera till Östgöta-

leden och vandringsleder i ÖP:n. 
 

Kommersiell service   

Region Östergötland arbetar genom Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014-2020 för en 
god tillgänglighet till grundläggande kommersiell service. Grundläggande kommersiell service defi-
nieras som dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, post och apotek. En god tillgänglighet inom rimliga 
avstånd gör det möjligt att bo, besöka och driva företag i hela Östergötland. En del i arbetet med 
regional serviceplanering är prioritering av platser eller orter som är viktiga servicenoder för en god 
tillgänglighet till service. Prioriteringarna utgör underlag för stöd och insatser. De regionala priorite-
ringar som kommer att göras framöver kommer att ta en utgångspunkt i kommunernas servicepla-
ner, varför Region Östergötland poängterar vikten av att alla kommuner har en aktuell serviceplan. 
En serviceplan bör omfatta hela kommunens geografi och peka ut platser eller noder som är viktiga 
för att upprätthålla en god tillgänglighet till olika serviceslag. Nuläget gällande tillgänglighet till ser-
vice kan beskrivas (till exempel med hjälp av analysverktyget Pipos serviceanalys) och analyser göras 
av sårbarhet gällande platser eller grupper.  
 
För att inspirera och underlätta det kommunala arbetet med serviceplan, som mycket väl kan vara 
en del av en kommunomfattande översiktsplan regionen tagit fram ett kunskapsunderlag. 
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samhällsbyggnad/Landsbygd%20och%20skärgård/Kun
skapsunderlag%20serviceplanering.pdf. Det kan nämnas att Ödeshögs kommun nyligen inarbetat 
serviceplanen i den kommunomfattande översiktsplanen på ett förtjänstfullt sätt.  
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I planförslagets kapitel som beskriver tätorter med omland, återfinns en beskrivning av vilken grund-
läggande kommersiell service som finns i respektive ort, i de fall service saknas hur och var behovet 
av service tillgodoses. Nya lösningar för tillgänglighet till service synliggörs utefter platsens förut-
sättningar, till exempel ladd möjligheter för elbilar i anslutning till dagligvarubutiker och planbered-
skap för obemannade dagligvarubutiker. Det är tydligt att kommunen ser vikten av service och att 
det är en förutsättning för en fungerande vardag. Om planförslaget ska kunna fungera som en ser-
viceplan bör det kompletteras med en helhetsbild över tillgänglighet till kommersiell service i kom-
munens geografi, en sårbarhetsanalys samt en tydlig prioritering av serviceorter eller noder. Det 
föredömligt goda arbete som Motala kommun gör när det gäller utlämningsställe för dagligvaror 
samt servicepunkter i dagligvarubutiker och i bokbussen kan med fördel ingå i serviceplanen som 
insatser i en handlingsplan. 

 

Kommentar: Kommunen avser att fortsätta arbetet med service på landsbygden. En ser-

viceplan håller på att tas fram inom ramen för ”Utvecklingsplan för Motalas landsbygder”. 

När detta arbete är klart förs det in i kontinuerlig översiktlig planering.  
 

Regional serviceutveckling av vårdservice i Motala stad  

På nationell nivå, och inom Region Östergötland pågår ett arbete kring hur framtidens vård ska bed-
rivas. Arbetet baseras på utredningen om god och nära vård (SOU 2018:39). Med utgångspunkt i 
utredningens slutsatser är det inte säkert att det är just traditionella vårdcentraler/lokaler som 
kommer att krävas i framtiden. Lokalerna för många av vårdcentralerna i länet är dock inte anpas-
sade efter framtidens vård, och det gäller också för lokalerna i Motala.  
 
Region Östergötland avser att fortsatt ha ett akutsjukhus i Motala med minst de fastighetsytor som 
finns idag, med fortsatt tillgång till hela dagens sjukhusområde. Regionen planerar även att ha kvar 
vårdcentral på lasarettsområdet samt i dagsläget ytterligare två vårdcentraler: Marieberg i de lokaler 
som är idag, medan Brinken behöver ersättas med annan centralt placerad lokal. En utökad befolk-
ning i enlighet med planförslaget stödjer ett sådant ställningstagande ytterligare.  
 

Region Östergötland vill genom detta yttrande understryka betydelsen av att en ny lokalisering av 
verksamheten vid vårdcentralen Brinken beaktar såväl möjligheten att bidra till stadsutvecklingen 
brett, som att verksamhetens behov av tillgänglighet för patienter kan mötas. Vidare förutsättningar 
får hanteras gemensamt av kommunen och regionen, och kräver fortsatt samverkan aktörerna emel-
lan. En aspekt som också kan övervägas är möjligheten att samlokalisera kommunala omsorgsboen-
den med en ny lokalisering av vårdcentral.  
 

I det kommande arbetet med kollektivtrafik och trafikinfrastruktur är tillgänglighet till vårdverksam-
hetens lokaler en viktig del, för sjukhuset är särskilt säker in- och utfart för ambulanstrafik avgö-
rande, samt tillgänglighet för övriga transportsätt: färdtjänst/taxi, privatbil inklusive parkering, kol-
lektivtrafik, cyklar och fotgängare. Detsamma gäller för vårdcentralerna. 

 

Kommentar: Kommunen håller sig informerad om pågående utredningar och deltar aktivt 

i kommande förändringsarbete gällande vårdens lokaler. Den strategiska samhällsplane-

ringen samverkar här med socialförvaltningen om specifika behov, samlokalisering av ex-

empelvis särskilda boenden och vårdcentraler. Kommunen noterar de viktiga aspekterna av 

tillgänglighet till vårdens lokaler som behöver säkerställas i efterföljande planering och 

lovgivning. 
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Genomförande  

Planen innehåller ett kortare avsnitt om genomförande. För att få större genomslag för översiktspla-
nens inriktningar kan detta avsnitt med fördel utvecklas, inte minst för de delar där det krävs med-
verkan och samverkan från flera parter för att förverkliga planens intentioner. 

 

Kommentar: Kommunen förtydligar detta. 
 

Samverkan  

Region Östergötland har inte deltagit i framtagandet av översiktsplanen. Det innebär att viktiga ge-
mensamma frågor rörande kommunens utveckling i ett större regionalt perspektiv inte hunnit arbe-
tas in i planen till samrådsskedet. Detta är allra tydligast inom området kollektivtrafikförsörjningen 
av såväl kommunen i stort som av Motala stad. Skrivningarna i planförslaget tillsammans med en 
god förståelse för uppdrag och roller ger mycket goda förutsättningar för denna samverkan fram-
gent. Östgötatrafiken planerar att under 2021 påbörja en utredning över Motala stadstrafik. Tydliga 
kommunala prioriteringar och en välfungerande samverkan är nyckelfaktorer även i sådan utred-
ning. 
 

Kommentar: Kommunen delar Regionens syn på att samverkan beträffande kollektivtrafi-

ken är en förutsättning. Kommunen avser att aktivt delta i aktuella regionala nätverk och i 

det utredningsarbete gällande kollektivtrafik i Motala kommun som Regionen nyligen star-

tat upp inför kommande trafikupphandling. 
 

Fortsatt arbete 

Region Östergötland deltar gärna i den fortsatta planeringsprocessen med utgångspunkt i ytt-
randet. Särskilt viktiga frågor att arbeta vidare med tillsammans är kollektivtrafik och trafikinfra-
struktur, lokalisering av vårdcentral och platsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv på närings-
livsutveckling, besöksnärings- och kulturfrågor. 

 

Kommentar: Kommunen ser fram emot fortsatt arbete inom de ovan nämnda punkter. 
 

A 15. Region Örebro län  
Region Örebro län visar exempel där objekt i plankartan tycks sakna information. Region Örebro län 
poängterar även vikten av storregional samverkan och framhåller att ett framtida stationsläge i Go-
degård inte får innebära sänkt kapacitet på sträckan Mjölby Hallsberg. Region Örebro län framhåller 
även betydelsen av Rv 50 som ett viktigt kommunikationsstråk mellan E4 i söder och E20 i norr och 
önskar se detta stråk ytterligare belyst. Vidare noteras gränsöverskridande cykling som ett medel för 
att främja arbetspendling, landsbygdsutveckling, rekreation och utvecklad besöksnäring i både Ös-
tergötlands och Örebro län. Region Örebro län väljer att ställa sig bakom Motala kommuns ambition 
att arbeta för att Vättern utses till riksintresse för dricksvattenförsörjning. Detta innebär för Region 
Örebro läns del inget ställningstagande i relation till för Vättern befintliga riksintresseområden.   

Kommentar: Kommunen ser över inforutorna i plankartan. Kommunen avser även att ytterli-
gare förtydliga sina intentioner gällande storregional samverkan, kommunikationsstråk riksväg 
50 och gränsöverskridande cykling. Kommunen avser att fortsätta arbeta för att Vättern ska 
utses som riksintresse för dricksvattenförsörjning och uppskattar Region Örebro läns stöd i 
denna ambition. Beträffande framtida tågstopp i Godegård kommer det att fortsätta behand-
las inom ramen för långsiktigt strategisk och kontinuerlig översiktlig planering i tidsperspekti-
vet 2040. 
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A 16. Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län anser att planförslaget är väl genomarbetat och på ett tydligt sätt gestaltat i 
ett digitalt format. Texten är koncis, riktlinjer framgår tydligt och kopplas till relevanta kartor eller 
illustrationer. Samrådsförslaget har en sund inställning till kollektivtrafik, exploatering och naturvär-
den m.m. Region Jönköpings län instämmer i Motala kommuns tydliga yttrande gällande Vätterns 
höga värde som vattentäkt. Region Jönköpings län framför förslag på kompletteringar av de texter 
som handlar om Vättern, verksamhetsområden för VA, dagvattenhantering och jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen tackar för Region Jönköpings läns positiva omdöme om ÖP 2040 i 
samrådsversion. Kommunen avser att förtydliga de tematiska delarna som gäller Vättern, 
verksamhetsområden för VA, dagvattenhantering och jordbruksmark med avseende på risken 
för utsläpp till Vättern som gemensam dricksvattentäkt. Kommunen kommer även att priori-
tera fortsatt arbete med inventering och värdering av jordbruksmark inom ramen för kontinu-
erlig översiktlig planering. Fram till dess sker relevant bedömning och avvägning mot andra in-
tressen vid detaljplanering eller bygglov. De riktlinjer som uttrycks i ÖP 2040 utgör stöd för 
detta arbete. 

A 17. Luftfartsverket 
Luftfartsverkets yttrande inleds med information om gällande sekretessbestämmelser för säkerhets-
åtgärder för civil luftfart. Kommunen måste därmed beakta behovet av sekretess i sitt svar. Luft-
fartsverket framhåller att Motala kommun berörs av influensområdet för hinderytor (skyddsområde 
på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Örebros, Sköv-
des, Linköping-SAAB:s, Linköping-Malmens (Försvarsmakten) och Norrköpings flygplatser. Av dessa 
utgör Linköping-SAAB:s, Norrköpings, Jönköpings och Örebros flygplatser riksintresse vilket bör re-
dovisas i planen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars 
höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. 
Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) 
inom influensområdet ska samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande 
områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i form av restriktioner och/eller rekommendation-
er. Luftfartsverket framhåller att på grund av nytillkomna satellitbaserade inflygningsprocedurer på 
Sveriges flygplatser har LFV utökat influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att 
även täcka in de hinderytor som är förknippade med dessa procedurer. Vidare beskriver Luftfarts-
verket sin avgiftsbelagda tjänst ”Flyghinderanalys”. 

Kommentar: Kommunen noterar behovet av sekretess, men bedömer att yttrandet inte inne-
håller någon sekretessbelagd information. Kommunen avser att förtydliga  resonemanget gäl-
lande de angivna riksintressena. Kommunen är insatt i och har rutiner för hur Luftfartsverkets 
intressen beträffande höga objekt ska beaktas vid detaljplanering.  

A 18. Trafikverket Infrasystem via Ledningskollen 
Trafikverket Infrasystem har svarat med ett samrådsyttrande via systemet ”Ledningskollen”.  
 

Kommentar: Trafikverket Infrasystems yttrande genererat genom Ledningskollen är princi-
piellt och på en djupare detaljeringsgrad än vad som är relevant för ÖP. Kommunen avser att i 
fortsatt arbete med ÖP 2040 enbart behandla det yttrande som Trafikverket lämnat genom 
Länsstyrelsen. 
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B. Angränsande kommuner 

B 19. Askersunds kommun 
Askersunds kommun framhåller att följande aspekter bör lyftas fram tydligare: 

 Riksväg 50 som strategiskt stråk 

 Förbindelse över länsgränsen med cykel som en framtida ambition.  

 Vätterns vattenskyddsområde, och andra sådana 

 Stöd för tågstopp i Godegård 
Askersunds kommun påpekar att de i förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Vätterns skärgård 
vill utveckla området runt Nydalen, koppla detta till Västanvik som tätort och ser gärna ökad sam-
verkan i servicefrågor. Askersunds kommun framhåller även vikten av att ha en tät dialog i samband 
med vindkraftsetableringar som ger påverkan över kommungränser samt efterfrågar kartskikt som 
tydligare visar vattenskyddsområden i Vättern. 
 

Kommentar: Kommunen förtydligar detta i översiktsplanen och avser att hålla en tät dialog 
om gemensamma samhällsplaneringsfrågor, exempelvis vindkraftsetableringar, servicefrågor 
och kommunikationer. 

 

B 20. Boxholms kommun 
Boxholms kommun har inget att erinra. 

B 21. Finspångs kommun 
Finspångs kommun ser positivt på att Motala jobbar digitalt med förslaget till ny översiktsplan. Det 
gör det möjligt att öka tillgängligheten och kunskapen kring samhällsplanerings roll i samhällsut-
vecklingen. 
 
Under avsnitt 3.1.6 Motala i omvärlden, finns en beskrivning av Motalas mellankommunala relation-
er. Som grannkommun, men också en kommun som gränsar till flera andra regioner skulle Finspångs 
kommun gärna se en utveckling i resonemanget kring hur de mellanregionala och mellankommunala 
frågorna kan lyftas och stärkas under planperioden. 
 
Finspångs kommun ser fram emot att fortsatt utveckla den goda dialog och samarbete som finns 
mellan kommunerna. 
 

Kommentar: Kommunen förtydligar resonemanget om mellanregionala och mellankommu-
nala frågor. Kommunen delar Finspångs kommuns syn på att upprätthålla och utveckla den 
goda dialog och samarbete som finns mellan kommunerna.  

 

B 22. Linköpings kommun 
Linköpings kommun anser att det digitala planförslaget har tydliga läsanvisningar och bra struktur. 
Linköpings kommun ser positivt på Motala kommuns målsättning om att växa och utveckla kommu-
nen, vilket kan stärka både kommunen och regionen som helhet. Översiktsplanen har utvecklings-
strategier som kopplas till en målbild som tydligt knyter an till viljan om att utvecklas med sjöstaden 
som utgångspunkt. Linköpings kommun delar även Motala kommuns syn på värdet av samverkan 
över kommungränserna.  
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Linköpings kommun saknar dock en tydlighet avseende riktningen för utvecklingen. Linköpings 
kommun vill se att Motala kommun förtydligar vikten av det inomregionala utbytet och relationen 
till Linköping då detta är avsevärt starkare.  
Linköpings kommun tycker det är positivt att Motala har analyserat hur kommunerna kan samverka i 
förhållande till bostadsmarknaden. Linköpings kommun önskar dock att den föreslagna utvecklings-
strategin fördjupas utifrån ett mellankommunalt och regionalt perspektiv på ett sätt som beskriver 
hur översiktsplanen bidrar till att stärka den sammanvävda arbets- och bostadsmarknadsregionen. 
 

Kommentar: Kommunen delar Linköping kommuns syn på värdet av utvecklade relationer och 
utvecklat utbyte inom ramen för den gemensamma arbets- och bostadsmarknadsregionen. 
Kommunen förtydligar detta.  

B 23. Mjölby kommun 
Mjölby kommun uppmärksammar särskilt Motalas ambition att Vättern bör utses till riksintresse för 
dricksvattenförsörjning, och att kommande dubbelspår för järnväg mot Hallsberg kan möjliggöra och 
underlätta arbetspendling till och från Örebroregionen. Mjölby kommun delar även Motalas kritiska 
förhållningssätt till Försvarsmaktens inställning till utbyggnad av vindkraftverk kring de militära flyg-
platserna. Vidare uttrycker Mjölby kommun att det i det regionala perspektivet är positivt för Mjölby 
kommun att Motala arbetar aktivt för en fortsatt positiv utveckling. 

 
Kommentar: Kommunen noterar detta. 

B 24 Norrköpings kommun 

Norrköpings kommun tycker att inriktningarna och förslaget på den nya översiktsplanen stämmer 
överens och bör därför främja de behov och mål som Motala kommun uppmärksammat som viktiga 
att nå. Bland annat att planera för en fortsatt befolkningstillväxt samt för en ökad tillgänglighet till 
närliggande kommuner och intilliggande regioner. Norrköpings kommun delar Motala kommuns 
uppfattning om vikten av en förstärkt järnväg i form av utbyggd spårkapacitet sträckan Motala och 
Hallsberg. Utbyggnaden av järnvägen i denna del kommer bidra till en allmän förstärkning av den 
nationella och regionala stomjärnvägsnätskapaciteten. 

 
Kommentar: Kommunen noterar detta. 

B 25. Vadstena kommun 
Vadstena kommun anser att den digitala översiktsplanen som presenteras genom en extern tjänst 
med kartor och texter, upplevs modern och tillgänglig. Genom denna lösning kan man ta del av pla-
nens innehåll och syfte snabbt och lätt, oberoende av om man har mobil, platta eller dator. Kommu-
nen presenteras på ett trevligt och bra sätt med många vackra bilder och filmer.  
 
Vadstena kommun ser positivt på att Motala vill medverka till goda relationer bland kommunerna i 
västra Östergötland med omnejd. Dock saknas i översiktsplanen Motalas syn på mellankommunala 
intressen. Vadstena kommun är intresserade att av se hur gemensamma frågor identifieras och 
uppmärksammas. I dag finns ett nära samarbete med Motala kommun inom vatten, avlopp och ren-
hållning där förvaltning och nämnd delas. Även räddningstjänst är gemensam för kommunerna. För-
utom att upprätthålla en god service till kommuninvånarna finns sektorsområden som i större ut-
sträckning verkar på en regional marknad och därför gynnas av ett bredare samarbete kommuner 
emellan. 
 

Kommentar: Kommunen förtydligar resonemanget om gränsöverskridande samarbete. 
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C. Kommunala nämnder och förvaltningar 

C 26. Bildningsnämnden  
Bildningsnämnden yttrar sig med avseende på de frågor som nämnden ansvarar för, dvs förskola och 
skola, kultur, och fritid. De aktuella frågorna ska fortsatt ses över i nära dialog med ansvariga för 
översiktsplanen, för att säkerställa att relevanta kompletteringar och förtydliganden integreras 
i kommande granskningsversion av översiktsplanen.  
 

Kommentar: Bildningsnämndens aktuella frågor kommer, så långt det är möjligt, att komplet-
teras och förtydligas i  nuvarande ÖP-arbete och därefter inom ramen för kontinuerlig över-
siktlig planering. Målet är ett stärkt och kontinuerligt samarbete mellan förvaltningarna. 

C 27. Fritidsförvaltningen 

Fritidsförvaltningen har lämnat in förslag till ändring och komplettering av relevanta texter i kapitel 

4.7 Riktlinjer/Fritid och Idrott. Förslaget är att strukturen ändras till: 
4.7.1.Fritid och idrott för en attraktiv kommun 
4.7.2 Barn och ungas fritid  
4.7.3 Rörelse och idrott (här förtydligas även äldres möjlighet till fysisk aktivitet) 
4.7.4.Ojämlik hälsa 
4.7.5 Idrottsanläggningar 
 

Kommentar: De föreslagna texterna i yttrandet är i flera avseenden mer detaljerade och be-
skrivande av nuläget än vad som är relevant för ÖP. Texterna är dock ett bra kunskapsun-
derlag. Struktur, förslag till kapitelrubriker och relevanta delar av texterna bereds vidare i 
samarbete med fritidsförvaltningen.  
 
Fritidsförvaltningens frågor kommer, så långt det är möjligt, att kompletteras och förtydligas i  
nuvarande ÖP-arbete och därefter inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. Målet är 
ett stärkt och kontinuerligt samarbete mellan förvaltningarna. 
 

C 28. Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd (VAN) 
VAN är positiv till att förslag på en ny ÖP tagits fram som kan ge grund till verksamhetens utveckl-
ingsplaner. 
 
Verksamheten föreslår ändringar och tillägg kopplat till kapitel 4.1.2, 4.1.5, 4.1.8, 4.1.9.1, 
4.1.9.2, 7.6.4, 7.6.5 samt 7.6.6. 
 
Bostadsbebyggelse vid Fridhem och Hagalund anses inte vara lämplig enligt Vatten och 
Avfall då bebyggelse kommer närmare befintlig anläggning. 
 
När det gäller luktutredningen är den gjord utifrån befintlig verksamhet. Verksamheten 
behöver byggas ut för att klara perspektivet för 2040 och detta kommer troligen påverka 
luktspridningen. Därför anser verksamheten att man bör ta fram en strategi vad som ska gälla 
för exploatering i föreslagna områden som ligger i närheten av avloppsreningsverket. 
 

Kommentar: Nämnda kapitel ses över. Bebyggelsen vid Fridhem och Hagalund (väster om väg 
990) tas bort för att klara skyddsavstånd till Tuddarps avfallsanläggning. En strategi behöver 
tas fram för hur bebyggelse ska hanteras inom luktavstånd från Karshults reningsverk, i de fall 
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verksamheten behöver utökas. Detta görs inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 
Målet är ett stärkt och kontinuerligt samarbete mellan förvaltningarna. 
 

 

C 29. Plan- och byggenheten 
Plan- och byggenheten har lämnat in förslag på ett flertal ändringar och kompletteringar i syfte att 
förtydliga och förenkla översiktsplanen som effektivt och ändamålsenligt redskap för kommunens 
interna arbete, i hög grad hur ÖP:n kan fungera som verktyg för handläggare vid detaljplanering och 
bygglov. Synpunkterna berör i hög grad plankartan och dess uppdelning i de tre aspekterna Utveckl-
ingsstrategier, Användning av mark- och vatten samt Värden och hänsyn. Enheten föreslår bland 
annat omflyttningar i kartskikt, tydligare symboler och mer komplett information i de så kallade pop 
up-rutorna för olika objekt.   
 

Kommentar: Plan- och byggenheten har formulerat många och relevanta synpunkter, varav 
alla inte beskrivs här i sin helhet. Enhetens frågor och synpunkter kommer, så långt det är 
möjligt, att arbetas in i nuvarande ÖP-arbete och därefter inom ramen för kontinuerlig över-
siktlig planering. Målet är att ÖP:n ska vara ett effektivt och ändamålsenligt verktyg för hand-
läggarnas dagliga arbete såväl som det långsiktigt strategiska arbetet. Ett stärkt och kontinuer-
ligt samarbete mellan förvaltningarna eftersträvas också. 
 

 

C 30. Socialnämnden  
Socialnämnden har genom en tillfällig arbetsgrupp inom socialförvaltningen gått igenom översikts-
planen och miljökonsekvensbeskrivningen med utgångspunkt i socialtjänstens och hemsjukvårdens 
perspektiv. I yttrandet finns ett flertal punkter med förslag till förtydliganden och kompletteringar. 
Som exempel nämns att Barnkonventionen och Äldreplanen bör förtydligas. Vidare framhåller Soci-
alnämnden vikten av att få med tanken om integrerade bostadsbestånd, inte bara socioekonomiskt 
utan även åldersmässigt. Exempelvis att förskolor byggs i närheten av äldreboenden och vice versa. I 
MKB:n nämns sex teman där social bakgrund och social ekonomi betonas, men inte den demo-
grafiska aspekten såsom ålder. Med koppling till föregående punkt är en motsatt effekt att ta hänsyn 
till att säkerställa att tillkommande LSS-boenden inte placeras för nära förskolor eller andra grannar. 
Ökningen av neuropsykiatriska diagnoser kräver att stimuli eller ”störningsmoment” minimeras då 
sådant kan påverka målgruppen negativt. 
 
 Socialnämnden framhåller även önskemålet att tillsammans med handeln fundera kring stora köp-
center eller samlade områden där handel fokuseras. Att centrera detta, ofta utanför centrum, kan 
medföra ett ökat nyttjande av bil eller ökat tryck på infrastruktur såsom allmän kollektivtrafik eller 
färdtjänst. Utifrån målgruppen äldre är det av vikt att ge förutsättningar att fortsätta kunna vara 
självständiga såsom att ha närhet till affärer, apotek osv. Begränsas tillgången skulle det kunna med-
föra en effekt i form av ökade insatser enligt socialtjänstlagen. 
 
I remissyttrandet framhåller socialnämnden även önskemål om tillägg kopplat till specifika kapitel:  
3.2.2 En sammanhållen stad 
3.2.3 Samspel och möten 
4. Riktlinjer 
4.2 Kommunikation 
4.15 Social hållbarhet 
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Kommentar: Socialnämndens frågor kommer, så långt det är möjligt, att kompletteras och förtydli-
gas i  nuvarande ÖP-arbete och därefter inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. Målet är 
ett stärkt och kontinuerligt samarbete mellan förvaltningarna. Kommunen håller med socialnämn-
den om att barnkonventionen behöver tydliggöras i ÖP2040. Barnkonventionen behöver även finnas 
med som en tydlig del i arbetet inom framförallt samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Kommunen strävar även efter en ökad kunskap hos medarbetare inom kommunen och medborgare 
i kommunen i barnkonventionens betydelse och hur den påverkar kommunens verksamheter och 
medborgare. 
 
Kommunen håller delvis med socialnämnden om att fysisk aktivitet för äldre kan förtydligas i över-
siktsplanen. Tillgång till möjlighet till fysisk aktivitet och träning torde dock inte ha någon specifik 
målgrupp då fysisk aktivitet är viktig genom hela livet. Genom att möjliggöra fysisk aktivitet och trä-
ning i närområde och skapa tillgängliga idrottsanläggningar och rekreationsområden skapas också 
möjlighet till fysisk aktivitet för alla grupper i samhället. Det vill säga det innefattar alla åldrar och 
funktionsvariationer som finns hos människor. 
 
Integrerade bostadsbestånd ska beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Kommunen vill verka 
för att det skapas blandad bebyggelse i kommunen och där bostadsbeståndet är av den art att det 
passar alla, oavsett ålder eller familjesammansättning. En blandad bebyggelse skapar också en ökad 
förståelse för varandra och kan skapa tillitsfulla relationer mellan olika grupper och åldrar. Det är 
också viktigt att tänka på hur bostäder utformas idag så att de passar för alla åldrar. Till exempel så 
kan utrymmen som behövs för en barnfamilj för barnvagnar nyttjas av äldre för rullator eller andra 
hjälpmedel. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att inte skapa öar av äldre, yngre eller 
av enbart villor eller flerfamiljshus.  
 
Kommunen strävar efter att kollektivtrafiken ska ges en hög prioritet i stadsutvecklingen. Kommu-
nen håller med socialnämnden om att det är viktigt med tillgänglighet till kollektivtrafik i samtliga 
bostadsområden men också att det är viktigt med tillgång till servicefunktioner i närområdet. Till-
gången till kollektivtrafik har flera aspekter såsom tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga 
eller ålder men det skapar också förutsättningar för människor att bosätta sig i bostadsområden 
utan att behöva ha tillgång till bil. Motala stad har en utvecklingspotential i att vidga kollektivtrafik-
stråken till att nå områden som idag inte har tillgång till kollektivtrafik. En förändrad kollektivtrafik 
skulle skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse och därmed också en minskad bostadssegre-
gation. En förbättrad kollektivtrafik strävar också mot Agenda 2030-målet 11 om hållbara städer och 
samhällen.  
 
Synpunkter från socialnämnden avseende tillägg genom föreslagna rubriker kommer att tas i beak-
tande i samband med färdigställande av granskningsversion av ÖP 2040.  
 

C 31. Teknisk servicenämnd 
Nämnden är positiv till att förslag på en ny ÖP tagits fram som kan ge grund till 
verksamheternas utvecklingsplaner. Översiktsplanen har mindre påverkan på Teknisk serviceförvalt-
ning utifrån uppdraget som utförare. Nämnden ser positivt på att yta för verksamhet 
finns med i planen i anslutning till Karshults avloppsreningsverk. 
 

Kommentar: Verksamhetsyta i anslutning till Karshults avloppsreningsverk bedöms fortsatt 
viktig. 
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D. Övriga remissinstanser 

D 32. Polisen i Motala 
Polisen i Motala framför ett önskemål att kommunen ser över hur man kan påverkan brott och 
trygghet i samhällsplaneringen. Som exempel nämns att en kriminolog föreslås stötta i arbetet uti-
från den forskning som finns kring arkitektur och design med fokus på hur vi bygger 
samhällen/områden utifrån ett brottsförebyggande perspektiv och trygghet för medborgarna. 
 

Kommentar: Kommunen delar Polisens syn på de viktiga aspekterna brottsförebyggande ar-
bete och trygghet. Kommunen arbetar sedan många år tillbaka med strukturerat och systema-
tiskt brottsförebyggande arbete i bred samverkan med flertalet samhällsaktörer. Kommunen 
tar med sig polisens synpunkter i att tydligare involvera forskning och systematik i samhälls-
byggnadsprocessen kopplat till brottsförebyggande arbete.  
 
Brott och känslan av trygghet påverkas av en komplex kedja av händelser som den fysiska 
samhällsplaneringen har begränsade verktyg att påverka. Kommunen kommer dock att upp-
märksamma brottsförebyggande arbete och trygghetsaspekter tidigt i samhällsplaneringen. 
Verktyg för detta är att genom arkitektoniska avvägningar ge möjligheten till social kontroll 
och dygnet runt- aktiviteter så väl som mötesplatser som möjliggör spontana möten i vardags-
livet. På en mer övergripande nivå uttrycker kommunen principen om geografiskt rättvis för-
delning av nyttor och störningar (se även kommunens svar till Länsstyrelsen) vilket syftar till 
att möjliggöra fritids- och idrottsaktiviteter, friluftsliv i attraktiv natur, kollektiva färdmedel, 
kommunal och kommersiell service, arbetsplatser mm inom rimligt avstånd från bostaden.  
 
I den redan byggda miljön är god förvaltning och skötsel av allmänna platser viktiga aspekter. 
Kommunen kommer att föra in ett resonemang om de verktyg som finns och på vilket sätt det 
är rimligt att använda dem inom ramen för efterföljande planering, lovgivning och inom de 
demokratiska aspekterna av samhällsplaneringsprocessen. 

D 33. Tekniska verken, Linköping 
Tekniska verken i Linköping AB är ägare till flera energianläggningar i Motala kommun som fjärrvär-
meverket i Borensberg samt kraftverken i Motala ström, Motala kraftverk samt kraftverket i Näs.  
Tekniska verken har lämnat synpunkter gällande energiförsörjning och hållbarhet samt omlöpen för 
fisk vid kraftverken och dammarna.  
 
Tekniska verken anser att översiktsplanen bör kompletteras med hur man mer konkret tänkt sig att 
stödja förverkligandet av målsättningen ”Vi har en robust och hållbar teknisk försörjning med ett 
stort inslag av förnyelsebar och lokal energiproduktion”. Tekniska verken uppfattar att det saknas en 
konkret koppling mellan den formulerade målbilden i kapitel 3 och frågor om var framtida bostäder 
och verksamheter ska få sin energiförsörjning.  
 
Tekniska verken anser att fjärrvärme kan spela en viktig roll i energiförsörjningen både i Motala och i 
Borensberg men att det då krävs rätt förutsättningar. En förutsättning för utbyggnad av fjärrvärme-
nätet i Borensberg är vetskapen om framtida anslutningar. För att kunna erbjuda fjärrvärme till 
framtida bostads- och verksamhetsområden krävs möjlighet att ansluta hela områden och inte bara 
enstaka fastighetsägare. Att anlägga ledningar kräver en hög anslutningsgrad alternativt stor energi-
användning för att vara ekonomiskt försvarbart och det i sig kräver stöd i planeringen. Så som över-
siktsplanen är utformad i samrådshandlingen finns litet stöd för att utveckla fjärrvärmen i Borens-
berg. 
 

Kommentar: 
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Det finns i PBL en tydlig koppling till energifrågorna genom skrivningen i 2 kap 3 §. All plan-
läggning ska ske med hänsyn till miljö- och klimataspekter vilket då inrymmer såväl klimatpå-
verkan som klimatanpassning. Planeringen ska främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, en god ekonomisk till-
växt och en effektiv konkurrens och bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. En 
kommun kan på olika sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för att minska klimatpåver-
kan från ny bebyggelse eller verksamheter, exempelvis genom fjärrvärme. 
 
Kommunen förtydligar målbilden med en utvecklingsstrategi för bebyggelsestruktur med fo-
kus på förtätning och/eller omvandling där det redan finns teknisk infrastruktur. Detta kan för-
tydligas även för ny bebyggelse vid detaljplaneläggning. 
 
Det vore värdefullt om kommunen fick ta del av eventuella nätutvecklingsplaner som underlag 
för fortsatt planering. Om Tekniska verken har identifierat behov eller intresse av ytterligare 
anläggningar för hållbar energiproduktion i Motala kommun tar kommunen gärna del av dessa 
planer. 
 

 
Tekniska verken framhåller vidare att en konsekvens av att energiförsörjningen inte benämns i över-
siktsplanen är att kopplingen till nationella miljömål blir svag. Att bygga ett hållbart energisystem 
gällande uppvärmning/kylning av fastigheter, varmvattenförsörjning och elförsörjning är en viktig del 
i att uppfylla de nationella klimatmålen och ett verktyg för kommunen att uppfylla målen. Panncen-
tralen i Borensberg producerar fjärrvärme av biobränsle vilket enligt Tekniska verken innebär en 
bättre hushållning med resurser än om enskild uppvärmning skulle användas. I sitt yttrande framhål-
ler Tekniska verken att fjärrvärme är ett medel för att nå kommunens målsättning om en robust och 
hållbar teknisk försörjning med ett stort inslag av förnyelsebar och lokal energiproduktion. 
 

Kommentar: 
Även om översiktsplanen bara är vägledande är den enligt Boverket en utmärkt bas för att be-
lysa energifrågans koppling till övriga planeringsfrågor. I översiktsplanen har kommunen möj-
lighet att formulera strategier och riktlinjer för kommande detaljplanering, exploateringsavtal 
och markanvisning.  
 
Kommunen instämmer i att fjärrvärme av biobränsle är en viktig del för att uppnå målet om 
en förnyelsebar och lokal energiproduktion som även har stöd i den regionala klimat- och 
energistrategin. Enligt mål 2 i Energi- och klimatstrategi för Östergötland ska andelen förnybar 
energi uppgå till minst 90% av den totala produktionen år 2030. Fjärrvärme producerat från 
fossilfria källor utpekas i strategin som en klimatsmart och energieffektiv energiform för både 
uppvärmning och fjärrkyla. En nyckelinsats och en förutsättning är att energiproduktionen ba-
seras på lokala/regionala förnybara biobränslen. Angeläget är även att verka för stödja integ-
rationen av solceller och solfångare på nyuppförda byggnader samt att skapa goda förutsätt-
ningar för solelproduktion 
 
Motala kommun instämmer i att biobaserad fjärrvärme/fjärrkyla bidrar till att uppnå nation-
ella och regionala energi- och klimatmål. Kommunen uppdaterar sin klimat- och energiplan 
inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 
 

 
Beträffande kommunens reserverande av mark för omlöp för fisk förbi kraftstationerna i Motala och 
Borensberg förtydligar bolaget att det är i den kommande nationella planen för moderna miljövillkor 
inom vattenkraften (NAP). Enligt NAP ska villkoren i Motala ström omprövas 2029 och det är då som 
frågan om omlöp avgörs. 
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Kommentar: Beträffande den reserverade marken för omlöp för fisk förbi kraftstationerna i 
Motala och Borensberg vill kommunen förtydliga att alla markanspråk på plankartan visar en 
långsiktig ambition som endast kommer att utföras i samråd med markägare, i det här fallet 
Tekniska verken.  

 

D 34. SAAB Underwater Systems AB 
SAAB Underwater Systems AB (ägare till Torpeden 2) framhåller Motala som en attraktiv plats att 
verka och bo på. Kommunens målbild beskriver många goda faktorer för att detta ska bibehållas och 
utvecklas gynnsamt i ett längre perspektiv. SAAB framhåller även betydelsen av den pågående verk-
samheten, dels som sysselsättning både i Motala och i Linköping men också för Försvarets verksam-
heter och därmed för samhällets utveckling i stort.  
 
SAAB efterfrågar att kommunen på ett tydligt sätt knyter ihop den uttryckta målbilden gällande  
entreprenörskap och företagande med riktlinjer med konkreta aktiviteter för att nå målen. Företaget 
saknar utpekade områden för industri i alla dess former, för att skapa hög flexibilitet vid expansion 
eller nyetablering, vilket möjliggör en konkurrensfördel jämfört med andra orter.  
 
SAAB framhåller även att verksamheten i den aktuella lokaliseringen ska ses i ett längre perspektiv 
än 2040. Den förändring som föreslås i samrådsversionen av ÖP 2040 kan därmed inte bli föremål 
för detaljplaneläggning inom överskådlig tid.  
 

Kommentar: Kommunen noterar tacksamt det positiva omdömet om målbilden och om 
Motala i stort. Kommunen avser att komplettera och förtydliga riktlinjerna för att uppnå de 
mål som beskrivs.  
 
Kommunen noterar även att SAAB efterfrågar detaljplanelagd mark lämplig för verksamheter 
av olika slag, i högre grad än vad samrådsversionen av ÖP 2040 visar. Ett telefonsamtal klar-
gjorde att det handlar om industrimark som behöver finnas detaljplanelagd och klar. Kommu-
nen delar synen på att byggklar industri- och verksamhetsmark ska finnas.  
 
I översiktsplanen används begreppet ”Verksamheter med omgivningspåverkan” i betydelsen 
aktiviteter som får vara störande för omgivningen, dvs buller, utsläpp, trafikalstring etc vilket 
regleras av annan lagstiftning än Plan- och bygglagen. Nya markanspråk av denna sort pekas 
ut vid de befintliga industriområdena Bergsätter och Norrsten, norr om Kolmetorpsvägen 
samt söder om Nykyrka. Detta kan sättas i relation till begreppen ”Stadsbygd”, ”Tätort” och 
”Småort” där det ryms alla typer av verksamheter som är förenliga med bostäder, dvs utan 
störning. Samrådsversion av ÖP 2040 pekar ut nya markanspråk även för detta på flera platser 
över hela kommunen.  
 
Kommunen önskar föra en fortsatt dialog. 

E. Organisationer, politiska partier etc 

E 35. Centerpartiet 
Centerpartiet har formulerat ett mycket innehållsrikt yttrande där partiets inriktning för kommunens 
utveckling är att bli en mycket bra boendekommun med goda möjligheter för arbetspendling till 
andra orter. Omsorgerna, barn- och äldre-, ska leverera hög kvalitet. Ett flertal tillräckligt stora skolor 
ska finnas på landsbygden. Kommunen ska driva på i näringslivsutvecklingen. Hållbarhet och miljö 
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ska ha stort fokus i kommunens mål, inriktningar och aktiviteter. Kommunen ska se landsbygdens 
potential i utvecklingsarbetet. 
 
Kommunens utvecklingspotential och konkurrensstyrka 
Partiet noterar att Motala kommun håller på att genomgå en transformation, från en industristad till 
något nytt. Partiet efterfrågar ett tydligare kommunalt arbete för denna transformering och uttryck-
er att kommunens ambition för tillväxt till 2040 bedöms som rimlig. Närheten till stränder, en varie-
rad landsbygd  och förbättrad infrastruktur är Motalas styrka och möjligheter till utveckling. Bred-
bandsutbyggnaden och servicepunkter i tätorterna framhålls som central för landsbygdsutveckling-
en. 
 
I Borensbergsområdet föreslår partiet en utbyggnad av bebyggelse norrut på skogsmark ut mot rv 
34. Kommunikationen över/under Motala ström och Göta kanal framhålls också som viktig. 
 
Bebyggelse på åkermark bör begränsas till förmån för förtätning där bra gång- och cykelförbindelser 
kan ordnas. Strandnära lägen bör utnyttjas för boende. 
 
Runt Motala tätort förordar partiet att staden växer på: 
- ”Bråstorpsområdet” och vidare norrut. Med en förlängning av rv34 via ”Offerby-, Evertsby- och 

Ängesbyområdet” till rv50 så skapas bra anslutningar mot vägnätet och dess pendlingsmöjligheter. 
- området söder om Forsområdet och väster om bågskyttebanan och söderut längs rv50 mot 

villaområdet i Södra Freberga till Södra Fors. 
- områden i östra delen vid Ekenäs och öster om Grankulla. 
 
Centern är positiva till att fler högre hus, >10 våningar, byggs i staden; utnyttja de utsikter som 
kan skapas, t.ex. i Varamoområdet. Charlottenborg, i området Södra Fors, Borensberg. Satsa på att 
blanda bebyggelsen villor, hyresrätter och bostadsrätter, för att minska segregation. Ha fokus på 
hållbarhetsfaktorer, t.ex. lågenergihus bostäder i trä, m.m. 
 
Centern menar vidare att kommunen har förutsättningar inom besöksnäringarna som knyter an till 
hälsa, fritid, rekreation och kulturliv. Inom flera områden är Motala redan välkänt, inom andra 
behöver ett långsiktigt målinriktat utvecklingsarbete ske, bl.a. 
- Motala som en kulturscen - GMV, 
- alla muséer som besöksmål, 
- skidcentret i Godegård, mountain bike-slingor och andra anläggningar för hälsa och rekreation 
- utvecklande av campinganläggningar, 
- marknadsföring av naturreservat och kulturmiljöer; 
- bättre utnyttjande av Strömmens stränder genom stan 
- föreningslivets potential 
 
I kapitel 3.1.4, anges som en del av målbilden ”.. innovationer och entreprenörskap för barn och 
unga”. Centern menar att meningen bör ändras så att alla åldrar från ung till pensionär involveras. 
 
I kapitel 3.1.3 nämns kulturen kortfattat. Centern menar att textstycket bör göras fylligare 
avseende områdena ” kultur och naturupplevelser samt hälsa, rekreation, återhämtning och 
retreat”. 
 
Kommentar: Kommunen noterar de förslag som är relevanta för ÖP 2040, dvs de som berör fysiska 
strukturer, mark- eller vattenanvändning samt bärande idéer om hur det långsiktigt hållbara sam-
hället kan uppnås genom samhällsplaneringens verktyg. Till dessa räknas: Förslagen om bebyggelse-
utveckling norr om Borensberg och i strandnära lägen, kommunikation över/under Motala ström och 
Göta kanal inne i Borensberg, minimerad exploatering på åkermark till förmån för förtätning med 
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möjlighet till gång- och cykelförbindelser, förslagen på tillväxtområden runt Motala stad, väl valda 
platser för höga hus samt att möjliggöra blandad bebyggelse. Den fysiska planeringen har dock inga 
verktyg med stöd i Plan- och bygglagen för att bestämma om det ska vara hyres- eller bostadsrätter.  
Denna reglering kan ske genom civilrättsliga avtal som markanvisningar eller exploateringsavtal men 
viljan hos exploatörer och byggherrar att välja hyresrätter eller bostadsrätter styrs i hög grad av 
marknadens krafter, nationellt beslutade ekonomiska stöd och den finansiella situationen i stort.  
 
Kommunen instämmer i partiets syn på att Motala har goda förutsättningar att utveckla besöksnä-
ringen, exempelvis utvecklingen av Kanalstråket och olika fritids- och idrottsanläggningar. Flera av de 
föreslagna åtgärderna är dock inte relevanta för ÖP-arbetet. Exempel på detta är marknadsföring av 
natur- och kulturmiljöer samt utvecklingsarbete av föreningslivets potential.  
 
Kommunen arbetar in partiets förslag till ändringar och förtydliganden i målbilden.  
 
Näringsliv 
Besöksnäringar är troligtvis många mindre aktörer; samverkan och samordning kan vara en 
framgångsfaktor där kommunen kan vara delaktig. Partiet ställer frågan hur kommunen stärker be-
fintliga företag och stödjer nytt företagande. 
 

Kommentar: Kommunen arbetar redan med  den typen av samordning och stimulans som 
partiet efterfrågar. Exempel på detta är Tillväxt Motala som samordnar olika branschnätverk, 
kommunens arbete med landsbygdsutveckling (genom Anders Bengtson) och det pågående 
arbetet med att uppdatera handlingsplan för Motalas landsbygd (som denna gång kommer att 
benämnas ”Handlingsplan för Motalas landsbygder eftersom de är flera olika).  

 
Hållbart samhälle 
Partiet hänvisar till TV och annan media där man pekar på; 
 Ekologisk hållbarhet - exempelvis låg energiförbrukning, förnybara material och kolsänkor, 

Ekonomisk hållbarhet – kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi både avseende drift och in-
vesteringar. Det finns formulerade mål att resurserna används effektivt, får en bra utdelning och 
fördelas rättvist. 
Social hållbarhet – har i dagsläget ingen bra definition eller exempel. Socialt hållbart samhälle är 
stadsplanerat så att sociala konflikter elimineras genom blandad bebyggelse med skolor och äldre-
omsorg. Samverkan mellan olika intresseorganisationer nämns också. 
 

Kommentar: Kommunen delar partiets syn på vikten av en hållbar samhällsutveckling, inte 
minst den sociala hållbarheten. Att överbrygga sociala klyftor är ett av kommunens viktiga 
mål. Verktygen för det är flera. Inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen på översiktlig 
nivå handlar det i hög grad om  att i möjligaste mån fördela samhällets nyttor och störningar 
geografiskt rättvist. Till nyttorna kan räknas kommunal och kommersiell service, friluftsnatur, 
fritidsanläggningar, kollektivtrafik och dylikt medan det till störningarna kan räknas större 
vägar med buller och barriäreffekt, verksamheter med buller,  lukt eller utsläpp, avfallshante-
ring mm. Kommunen avser att fortsätta föra resonemanget om hållbar samhällsutveckling 
även i granskningsversionen av ÖP 2040. 

 
Besöks- och evenemangsstad 
Partiet listar en rad förslag på aktiviteter som krävs för att bli en evenemangsstad. 
 

Kommentar: Flera av de föreslagna aktiviteterna är verksamheter som översiktsplanen inte är 
rätt forum att hantera. Till dessa hör hop on hop off-buss, marknadsföring av museer, inrät-
tande av kulturscener och musikklubbar eller hur Charlottenborgsbron kan förskönas.  
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Aktiviteter som påverkar fysiska strukturer eller har anspråk på mark och vattenytor är däre-
mot relevant för ÖP 2040. Exempel på detta är; Att det finns ändamålsenlig trafikinfrastruktur 
(inklusive parkering), sport- fritids- och rekreationsanläggningar och ytor lämpliga för evene-
mang och besöksmål. Även lämplig lokalisering av nytt stadsmuseum, utveckling av Kanalstrå-
ket och Duntebergets motorarea, lokalisering av laddstolpar för besökare samt frågan hur 
gamla riksväg 34 kan utvecklas på ett övergripande plan är relevanta frågor för ÖP 2040.  

 
Infrastruktur för persontransporter 
Partiet önskar se satsningar på utbyggnad av infrastrukturen för transporter och personresor, varav 
flera redan pågår.  

- riksväg 50 mot Örebro: 2/1 väg 
- riksväg 34 anslut den mot riksväg 50 via Ervasteby och Kolmetorp 
- anslut länsväg 1052 från Vinnerstad till riksväg 50 vid trafikplatsen vid Norrsten 
- fortsatt utbyggnad av dubbelspåret mot Hallsberg – med möjlighet till pendlingstrafik mot 
Örebroregionen; 
- tågstopp i Godegård och Fågelsta - med flera orter t.ex. Åsbro 
- bra gång och cykelvägar – förhoppningsvis vädersäkrade samt 
- samåkning; kommunen bör stödja framtagandet av ”samåkningsapp” samt parkeringar 
- skapa samverkan mellan skolskjutsar och kollektivtrafiken på landsbygden 
 

Kommentar: Kommunen konstaterar att flera av förslagen redan pågår eller finns med i sam-
rådsversionen av ÖP 2040. Förslagen som gäller Örebroregionen kan kommunen inte hantera 
inom ramen för ÖP-arbetet. En samåkningsapp är inte heller en fråga för ÖP. Beträffande kol-
lektivtrafiken på landsbygden kan kommunen framföra synpunkter om samutnyttjande men 
det är Region Östergötland/ÖstgötaTrafiken som har rådighet över den. Kommunen kommer 
att aktivt delta i Östgötatrafikens pågående kollektivtrafikutredning för Motala kommun.  

 
Bostäder 
Partiet presenterar synpunkter om lämpliga områden för bebyggelse och boendetyper (exempelvis 
trygghetsboende).  

 
Kommentar: Flera av områdena som föreslås för ny bebyggelse beskrivs finns redan i ÖP 2040. 
Beslut om boendetyper är alltför detaljerad nivå för ÖP och detsamma gäller utredning om 
samverkan mellan barn- och äldreomsorg. Det är dock ett ständigt pågående arbete inom 
kommunens organisation och ingår inom ramen för kommunens lokalförsörjningsplanering.  

 
Skolor 
Partiet framhåller betydelsen av att landsbygdens skolor finns kvar och att de har lagom storlek.  

 
Kommentar: De markanspråk som benämns ”Stadsbygd”, ”Tätort” eller ”Småort” (beroende 
på ortens storlek) ska inbegripa allt som behövs för ett fungerade samhälle men som är fören-
ligt med bostäder, dvs även skolor, förskolor, äldreboenden mm. Den mer detaljerade lokali-
seringen av skolor beslutas inom ramen för kommunens lokalförsörjningsplanering. De utö-
kade markanspråken som kommunen föreslår i orterna på landsbygden syftar till att möjlig-
göra en utökad befolkning. Huruvida detta blir tillräckligt för att skolorna ska finnas kvar be-
döms inom ramen för ovan nämnda lokalplanering. Den principiella frågan om att skjutsa barn 
från tätortsområden till landsbygdsskolorna är inte en ÖP-fråga. 

 
Övrig infrastruktur 
Partiet föreslår att rubriken till kapitel 3.3.2 ändras till Infra- och kommunikationsstruktur. 
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Vidare efterfrågas bredbandskapacitet till alla fastigheter i kommunen, utbyggt kommunalt vatten 
till områden med vattenbrist eller dålig vattenkvalitet genom en dricksvattenplan, laddstolpar till 
besökare samt digitala samåkningsstrukturer. 
 

Kommentar: Kommunen arbetar redan idag med dessa frågor. Digitala samåkningsstrukturer 
är inte en fråga för ÖP. Rubriken behöver inte ändras eftersom begreppet infrastruktur inbe-
griper även olika slag av kommunikationsinfrastruktur. 

 
Hållbart samhälle, var rädd om ändliga resurser 
Under denna rubrik listar partiet synpunkter gällande; Ingen bebyggelse på åkermark eller annan 
mark med höga naturvärden, Kommunen ska vara drivande i samverkan med kommunerna runt 
Vättern för att skydda dricksvattnet samt Reningsverkens kapacitet så att breddning aldrig sker och 
att medicinrester kan renas bort.   
 

Kommentar: Kommunen delar partiets syn på hållbar samhällsutveckling som viktig och efter-
strävansvärd. Kommunen avser att till granskningsversionen av ÖP 2040 nyansera markan-
språken för exploatering på åkermark (se även kommentar ovan). Det finns dock flera orter 
inom kommunen där det inte finns annan mark att tillgå för sin tillväxt. Natur och grönområ-
den har höga värden för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och som koldioxidsänkor. 
Samtidigt är bostadsförsörjning ett allmänt intresse som kommunen ansvarar för. Kommunen 
uttrycker en generell inriktning för sin tillväxt genom ÖP, men avväger de olika intressena uti-
från de specifika förutsättningarna på platsen inom ramen för efterföljande planering och lov-
givning. 
 
Reningsverkens kapacitet och teknik utvecklas kontinuerligt, inte bara när en ort växer och får 
fler invånare. Verksamheten regleras av miljötillstånd, lagstiftning och ekonomiska bedöm-
ningar.  

 
Kommunal utveckling 
Här beskriver partiet sin syn på hur översiktsplanen bör förtydligas med avseende på; Bo i hela 
kommunen,  Fritids-, rekreations och hälsofrämjande strukturer, Integration, Åtgärder på grund av 
demografiska förändringar, svårförstådda begrepp samt otydliga referenser. Det kan tolkas som om 
partiet inte anser att Österstad bör vara en av de prioriterade orterna. Ingen motivering ges för 
detta.  
 

Kommentar: Flera av synpunkterna har bemötts ovan och flera gäller verksamheter som inte 
regleras av ÖP 2040. Kommunen bedömer att flertalet av punkterna ingår i kommunens ordi-
narie arbete dels inom samhällsplaneringen men även inom annan operativ verksamhet. 
Kommunen är aktiv i olika regionala nätverk där denna fråga om Ostlänken hanteras. Eventu-
ellt stöd till vägar på landsbygden hanteras inom ramen för Länstransportplanen (LTP) eller 
genom bidrag till enskilda vägföreningar. Arbetet med fler båtplatser i Borensberg pågår. En 
Campingutredning finns. Kommunen arbetar målmedvetet med integration. Begreppen ”Sjö-
stadsaktiviteter” samt ”Sammanhållen stad” används bland annat i kapitlet om Målbild. ”Sjö-
stadsaktiviteter” ska tolkas som den stora mängd aktiviteter som kan anses lämpliga för en 
sjöstad, exempelvis båtliv, båttävlingar, service och aktiviteter i hamnen, evenemang med vat-
ten-tema (exempelvis Vätternrundan, Boren runt), badmöjligheter, sjönära bostäder, utblickar 
över vatten, flytande bostäder etc. ”Sammanhållen bebyggelse” är ett begrepp som definieras 
i Plan- och bygglagen (PBL). Enkelt uttryckt kan det tolkas som en grupp hus som ligger intill 
varandra. Begreppet är viktigt i handläggning av lov och tillstånd. Medborgardialogen 2017 
och de inriktningar som blev resultatet beskrivs under kapitel Inledning. Där hänvisas till hela 
rapporten som en länk eftersom det är ett alltför omfattande material att återupprepa i klar-
text i ÖP:n.  
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Genomförande av ÖP:ns inriktningar och mål 
Partiet efterfrågan en process där kommunfullmäktige och nämnder löpande och under flera år tar 
beslut om aktiviteter som rimmar med översiktsplanen.  
 

Kommentar: Denna process finns redan. Översiktsplanen tas fram genom en iterativ process 
där kommunens mål och inriktningar genom Lokal utvecklingsprogram (LUP) samspelar med 
nationella och regionala mål, riktlinjer och lagstiftning. De mål, riktlinjer och ställningstagan-
den som uttrycks i ÖP är resultat av denna komplexa process.  
 
Den laga kraft-vunna översiktsplanen ska ligga till grund för efterföljande planering (detaljpla-
ner) och lovgivning. Översiktsplanen kan även läggas till grund för tematiska handlingsplaner, 
utvecklingsplaner, policys och  riktlinjer samt olika projekt som förs upp till kommunens årliga 
budgetprocess.  
 
I det pågående ÖP-arbetet blir det tydligt att kommunen inte har haft en översiktlig och stra-
tegisk planering på drygt femton år. Många frågor kommer upp till ytan och arbetet med att 
hitta svaren kommer att ta tid och resurser inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering.  
Det stora arbete som kommunen också har framför sig är att synkronisera ovan nämnda pro-
cesser.  

 
Lista med konkretiserade idéer 
Här listar partiet en lång rad detaljerade förslag. Syftet med listan i ÖP-arbetet är att kommunen ska 
se till att det finns detaljplaner som medger det som föreslås. 
 

Kommentar: Denna lista beskriver detaljerade aktiviteter som inte är ÖP-frågor. En övervä-
gande majoritet av dem ligger utanför kommunens rådighet och baseras på privata initiativ. 
Detaljplaner tas fram utifrån ett identifierat behov och prioritering. Kommunen konstaterar 
att några av de föreslagna åtgärderna bemötts tidigare ovan.  

E 36. Framtid Borensberg  
Framtid Borensberg genom ordförande Yngve Folkesson hemställer om att Borensbergs samhälle 
ska ingå i ÖP 2040. 
 

Kommentar: Borensberg omfattas av en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) från 2013. 
Denna ska fortsätta gälla i enlighet med Kommunstyrelsens beslut från 2017. Projektledare för 
ÖP-arbetet Lena Petersson Forsberg har genom telefonsamtal med ordförande Yngve Folkes-
son resonerat om detta. Fördjupningen ger fortfarande en rättvisande bild av den förändring 
som orten kan och bör genomgå under de närmaste åren. Vidare konstateras att fördjupning-
en gör en mer detaljerad beskrivning av orten och dess utvecklingsmöjligheter än vad den 
kommuntäckande ÖP 2040 kommer att kunna ge. Fördjupningen är därmed det bästa verkty-
get för fortsatt fysisk samhällsplanering. 
 
Den gällande fördjupningen kommer att uppdateras inom ramen för kontinuerlig översiktlig 
planering. Detta kan ske när kommunen gör bedömningen att det finns behov av förnyelse, 
samt när prioritering och resurstilldelning gör det möjligt. 
 

E 37. Framtid Borensberg (mejl med kartskiss)  
I detta remissyttrande framhåller Framtid Borensberg ett starkt expansionsmål där orten skall och 
bör öka med ca 2 000 personer till 2040. Detta kan ske under förutsättning att kommunen ger orten 
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erforderliga förutsättningar. Vikten av en gång- och cykelförbindelse på bron över Göta kanal och 
Motala ström framhålls särskilt.  
 
Framtid Borensberg bifogar även en kartskiss där lämpliga framtida bebyggelseområden och frilufts-
områden markerats. Flera av de markerade områdena ligger utanför den geografiska avgränsningen 
för gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) från 2017 samt. Särskilt poängteras att det marke-
rade friluftsområdet som ligger nord och nordost om Borensberg, bör skyddas för rekreation även i 
framtiden genom att kommunen förvärvar det eller att det blir naturskyddsområde. Det är det enda 
rekreationsområdet i Borensberg som har gammelskog, elljusspår och längre motionsslingor. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen på att Borensberg har både bevarandevärden och god 
utvecklingspotential till följd av den unika i karaktären och sitt attraktiva läge. Kommunen tar 
tacksamt emot  synpunkter på och förslag till Borensbergs utveckling. Som kommunen kom-
menterade i yttrande E36 kommer dock fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) från 2017 att 
fortsätta gälla eftersom denna plan stödjer lämplig utveckling under de närmaste åren. På-
gående detaljplaneläggning i området Bråta Hagar (väster om orten) och byggklara verksam-
hetsområdet Erstorp är exempel på det. 
 
Markområden som markerats som lämpliga för framtida bebyggelse ägs till stor del av privat-
personer. Vid eventuella markförhandlingar kan bygderådets förslag dock komma att bli vik-
tiga. Kommunen noterar det höga värdet i det nämnda rekreationsområdet. 
 
  

 

E 38. Framtid Borensberg (mejl om parkering)  
I detta yttrande framhåller bygderådet Framtid Borensberg genom ordförande Yngve Folkesson syn-
punkter på ÖP 2040 och parkeringssituationen i Motala centrum. Det digitala systemet för parke-
ringsbetalning beskrivs som ett problem för äldre personer utan smarttelefon. Bygderådet föreslår 
att kommunen jämför med parkeringsvänliga städer där affärslivet beskrivs som blomstrande. Vidare 
framhåller man att de stora befintliga parkeringarna inte bör bebyggas. 
 

Kommentar: Tillgängligheten för tillresande med bil till Motala centrum är viktig men ska ses i 

ett större perspektiv där attraktiviteten i en bredare betydelse också är viktig. Under 2020 be-

slutade Kommunfullmäktige om en parkeringspolicy och riktlinjer för parkering med syfte att 

åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig parkeringssituation, främst i Motalas centrala de-

lar.  

Den digitala utvecklingen speglar samhället i stort. Frågan om hur parkeringsavgifter tas ut, i 

det här fallet helt digitalt, är inte en fråga som hanteras i en översiktsplan utan hanteras i på-

gående arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningens enhet Gata/Park. Synpunkterna gällande 

digitala betalningssystem för parkering har förmedlats dit. 

Motalas centrala delar är föremål för utveckling och omdaning. Sättet att idka handel är också 

under förändring där näthandeln redan tagit över en stor del av kommersen. De fysiska buti-

kerna minskar till förmån för service, gym, caféer, besöksanläggningar etc. Kommunen ser 

denna utveckling även i  Motala. Frågan om trafikströmmar och parkeringsytor är delar av en 

större och mycket komplex helhet där kommunen strävar efter att åstadkomma en långsiktigt 

hållbar samhällsutveckling till förmån för både boende och besökare. 
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E 39. Godegårds Bygderåd 
Godegårds bygderåd beskriver översiktligt Godegårds socken i relation till pågående och framtida 
trender i samhället. Exempel på dessa trender är enskilt boende nära natur med möjlighet till själv-
hushållning med ekologisk närproducerade livsmedel och ekoturism.  
 
Kommunvisionen ”Den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden” beskrivs som missvisande för Go-
degårdsbor som aldrig identifierat sig som med denna vision. Bygderådet framhåller Godegårds, 
liksom alla andra kommundelars, egenvärde som börsynliggöras och kommuniceras på lika villkor. 
Vidare framhåller man att alla kommuninvånare ska kunna känna sig delaktiga och likvärdiga oavsett 
var man bor i kommunen. Bygderådet presenterar en lista med aspekter som speglar tankar om 
rättvis fördelning av samhällets service och att kommunen lämnar den urbana normen. Rådet efter-
frågar även en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Godegård. 
 
Under rubriken ”Resurser och behov i Godegård socken som ska tillvaratas och tillgodoses direkt 
eller inom en snar framtid”, beskrivs i punktform flera aspekter varav några kan regleras av över-
siktsplanen. Till dessa räknas behovet av lämpliga ytor för ny bebyggelse, kommunens målsättning 
för bredbandsanslutning, fysiska strukturer för framtida tågstopp (utrymme för eventuella perronger 
och pendlarparkeringar) och förslag på lämplig lokalisering av servicepunkt.  
 
Vidare framhålls att kommunen ska tillsätta resurser för nätverkande med övriga kommundelar men 
även med angränsande kommuner och län samt marknadsföring av Godegårds socken nationellt. 
 

Kommentar: Kommunen delar bygderådets syn på bevarandevärden och  
utvecklingspotential i orten Godegård med omnejd. ÖP 2040 har i samrådsversionen lagt ut 
förslag på markanspråk i syfte att möjliggöra expansion av bebyggelse och verksamheter. Ytor 
för framtida fysisk infrastruktur för tågstopp markeras också. De utlagda förslagen till markan-
språk har dock mött kritik eftersom det i flera fall handlar om åkermark, vilket också anses 
skyddsvärt. Kommunen arbetar för att lokalisera andra lämpliga ytor. Kommunen noterar öns-
kemålet om en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Godegård. 
 
Översiktsplanen kan inte påverka det stora antalet tomma hus som identifierats. Husen är pri-
vatägda och ägarna bestämmer själva vad som ska hända med husen. Kommunen har dock ak-
tivt deltagit i ett projekt som syftar till att uppmärksamma husens ägare på den potential som 
finns i dessa hus. Projektet har varit framgångsrikt.  
 
Kommunen är sedan tidigare aktiv och drivande i nätverk liknande det som efterfrågas. Nat-
ionell marknadsföring av Godegårds socken bedöms inte som en kommunal angelägenhet och 
är inte heller en fråga för översiktsplanen.  
  

E 40. Godegårds skidklubb 
Godegårds skidklubb har genom sin ordförande Olle Carlsson formulerat en vision för Godegård som 
bör förverkligas fram till år 2030 men senast 2040. Visionen berör teman som förskola och skola, 
bebyggelse, bygdeservice, kommunikationer och miljö. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av en positiv framtidssyn och visioner fyller en 
sådan uppgift. Den vision som skidklubben formulerat berör vissa aspekter som är relevanta 
för översiktsplanearbetet. Exempel på detta är lokalisering av lämpliga ytor för bebyggelse, 
verksamheter och fysiska strukturer för framtida tågstopp, kommunens mål för bredbandsut-
byggnad och generell omsorg om mark och vatten. Många av de aspekter som beskrivs är 
verksamheter som är fullt möjliga att genomföra redan idag och är inte beroende av ny ÖP. De 
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förmedlas till berörd tjänsteperson inom kommunens organisation. Se även kommunens svar 
till Godegårds bygderåd ovan.  

E 41. Karlsby Bygderåd 
Karlsby bygderåd framhåller vikten av att även Karlsby blir en satsningsort. Detta motiveras av den 
ortens attraktivitet som bostadsort med relativt omfattande infrastrukturen och stora naturvärdena, 
bland annat sjön Salstern. Bygderådet förordar en försiktig utbyggnad av samhället och gör bedöm-
ningen att flera av de utpekade LIS-områdena har potential att bli attraktiva bostadsområden. 
Bygderådet beskriver även varuförsörjningen på orten som en viktig del i kommersiell attraktivitet. 
En strategisk punkt i samhället för exempelvis butik utan personal, paketutlämningsboxar, olika 
kommunala tjänster, laddstation för bilar etc är vändplanen vid Sågviken. Idag stannar biblioteksbus-
sen och skolskjutsen där.  
 
Bygderådet vill även framhålla, att det presenterade utkastet till översiktsplan är ett mycket ambi-
tiöst och heltäckande dokument. En mängd fakta har bearbetats, många förslag är nämnda och pla-
nen utgör en bra och väl genomtänkt grundval för framtida positiv utveckling av vår kommun.  
 

Kommentar: Kommunen tackar för det positiva omdömet om översiktsplanens samrådsvers-
ion. I arbete med att ta fram samrådsversionen av ÖP 2040 undersöktes möjligheten att även 
Karlsby skulle kunna räknas till de så kallade prioriterade orterna. Valet av prioriterade orter 
baserades dock på ett beslut i kommunstyrelsen som ett resultat av den politiska medborgar-
dialogen som hölls 2017. Till prioriterade orter räknades därmed de orter där kommunen som 
vid tidpunkten för beslutet hade daglig verksamhet som skola, förskola eller äldreboende. 
Kommunen arbetar med en utvecklingsplan för Motalas landsbygder vilket även kommer att 
innehålla en serviceplan för kommersiell service i noder. Kommunen kommer därmed fram-
gent inte att använda begreppet prioriterade orter utan se respektive plats utifrån sina förut-
sättningar i ett större helhetsperspektiv.  
 
Kommunen har inte verktyg för att säkerställa varuförsörjning i Karlsby men delar bygderådets 
syn på att en befolkningsökning skulle vara gynnsam för den kommersiella attraktiviteten. 
Kommunen noterar förslaget till strategisk punkt och för in det i ÖP 2040. 
 
De mer detaljerade och kortsiktiga önskemålen om åtgärder, som hastighetsbegränsningar, 
gatubelysning, vägunderhåll och kollektivtrafik, är inte ÖP-frågor. Dessa har förmedlats till re-
levanta tjänstepersoner inom kommunens organisation.  
 

E 42. Klockrike Byråd 
Klockrike byråd , genom ordförande Lars- Göran Svensson, ser positivt på att kommunen betraktar 
Klockrike som en av de mindre orter som tillskrivs tillväxtpotential i samrådsversionen av ÖP 2040, 
men efterlyser en mer nyanserad bild av möjligheterna. Byrådet ger sin bild över hur Klockrike kan 
utformas för framtiden. Som exempel kan nämnas laddstationer för elbilar, framtida livsmedelsför-
sörjning, gärna i samverkan med ICA i Fornåsa som är deras närmaste livsmedelsalternativ. Ett ut-
lämningsställe likt det i Godegård vore också en fördel. 
 
Vidare är tillgången till skola och förskola viktigt och byrådet anser att kommunen bör peka ut mark-
område för en möjlig expansion av verksamheten. Äldreboende och bostäder lämpliga för äldre 
framhålls också. Byrådet beskriver ett behov om ca 3-4 marklägenheter för äldre i centrala delar av 
orten för att stimulera till flyttkedjor. 
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Tillgången till bra gång- och cykelvägar bör också prioriteras, särskilt med koppling till riksväg 34, 
Göta kanal och Borensberg. 
 
Vidare framhåller byrådet att man hellre ser en förtätning i Klockrikes samhälle än en expansion på 
marken mellan kyrkby och stationssamhället som kommunen föreslår i samrådsversionen av ÖP 
2040. 
 
De föreslagna tillväxtorterna bör få en mer precis beskrivning i översiktsplanen utifrån respektive 
orts specifika förutsättningar och viljeinriktningar. Beskrivningarna bör för alla orter uttrycka en ut-
veckling som löser in krav som finns i bl.a. Agenda 30 och andra viktiga miljömål från nationell, reg-
ional och ner till lokal-lokal nivå. 

 

Kommentar: Kommunen delar byrådets syn på Klockrikes potential för att även fortsättnings-

vis vara en attraktiv boendeort. Flera trender i samhället samt närheten till Linköping talar 

också för en stärkt utveckling som kommunen avser stödja genom ÖP 2040.  

Hur livsmedelsförsörjningen skall hanteras i detalj är inte en ÖP-fråga men kommunen kan 

peka ut en lämplig plats för ett utlämningsställe, personallös butik eller liknande, laddstolpar 

för elbilar etc. Det är sedan upp till privata aktörer genomföra.  

Det är ett pågående arbete att hitta lämplig mark för expansion av skola och förskola i det ak-
tuella området. Kommunen arbetar vidare med frågan för att hitta en bra lösning. 
 

Lämplig plats för marklägenheter för äldre bör finnas centralt i Klockrike. Kommunen pekar på 

några sådana möjliga förtätningsytor i samrådsversion och vill även poängtera att det finns 

outnyttjad planlagd mark i centralt läge. Denna mark ägs dock inte av kommunen. De före-

slagna markanspråken på jordbruksmark mellan de två bebyggelseområdena Kyrkbyn och 

stationssamhället kommer på inrådan från markägarna att tas bort ur ÖP 2040.   

Cykelvägarna som föreslås finns redan markerade i samrådsversionen av ÖP 2040.  
 
I arbetet med ny översiktsplan arbetar kommunen med en stor mängd internationella, nation-
ella, regionala och lokala mål. Agenda 2030 med de 17 målen, 169 delmålen och ett stort antal 
indikatorer är det internationella ramverket som kommunen valt att styra mot. Översiktspla-
nen ska ses som ett verktyg där dessa mål sätts in i en lokal kontext. Kommunen är en av 
många aktörer som tillsammans ska verka för att uppnå målen. Kommunen avser förtydliga 
översiktsplanen som verktyg i detta arbete.  
 
De mer specifika beskrivningarna av de föreslagna tillväxtorterna som byrådet efterlyser plat-
sar mycket väl inom ramen för så kallade fördjupningar av den kommuntäckande översikts-
planen (även kallat FÖP). Sådana kan kommunen ta fram utifrån identifierade behov och prio-
ritering av resurser. Det kommer inte att göras i samband med att kommuntäckande ÖP 2040 
tas fram men kan komma att bli aktuellt inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering 
framöver.  

E 43. Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna framför flera förslag till förbättringar av ÖP 2040 gällande struktur, pedagogik 
och tillgänglighet. Partiet föreslår Kortare flikrubriker, färre flikar, kortare underrubriker och tydli-
gare texter. Partiet framhåller att kap 6.1 behöver struktureras om. Den känns konstigt att Borens-
berg hanteras separat. Vidare poängteras att kommunen bör ta fram en sammanlagd pdf för text-
materialet vilket skulle underlätta utskrift. 
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Kommentar: Kommunen tackar för konstruktiva förslag till förbättringar. Kommunen instäm-
mer i synpunkterna och ser över möjligheten att genomföra dem i granskningsversionen av ÖP 
2040. Flera andra kommuner som jobbar med digitala översiktsplaner har tagit fram pdf- vers-
ioner av sina godkända planer, men inte under processens gång. Detta baseras på att det är 
två skilda arbetssätt att jobba digitalt eller analogt och att kommunen i detta skede inte har 
personalresurser att hantera båda. 

E 44. Liberalerna 
Liberalerna förmedlar synpunkter som i hög grad behandlar de tekniska aspekterna av geografiska 
informationssystem (GIS) och digital visualisering. Partiet framhåller även vikten av åkermark och 
synen på tätortsnära skyddsvärd skog vilket de delar med övriga partier i Allians Motala. Med detta 
menar man att; Graderingen av åkermark bör tydligt framgå i översiktsplanen. Jordbruksmark ska 
bebyggas i sista hand med hänvisning till Miljöbalken. I tätortsnära områden vill man se fler möjlig-
heter till förtätning och därmed mindre andel skyddsvärd skog. Partiet framhåller även potentialen i 
en tågstation i Motalas norra kommundel 
 

Kommentar: Kommunen noterar Liberalernas och Allians Motalas synpunkter beträffande åker-
markens betydelse i förhållande till tätortsnära skyddsvärd skog. Kommunen delar synen på jord-
bruksmarkens höga värde för matproduktion och möjligheten att hålla landsbygder levande både i 
nuläget och i framtiden. Kommunen är medveten om den lagstiftning som reglerar frågan och som 
benämner jordbruk som ett nationellt intresse och där i stort sett all jordbruksmark ska ses som 
brukningsvärd.  
 
Kommunen har ansvar för samhällets utveckling och bevarande ur ett helhetsperspektiv. I helhets-
bedömningen ingår även behovet av att väga olika intressen mot varandra i de fall de konkurrerar 
om samma markområde. Det saknas dock en metodik för hur jordbruksmark ska värderas gentemot 
naturområdens värden för friluftsliv, biologisk mångfald och klimat. Särskilt tydlig blir utmaningen i 
tätortsnära områden där behovet av exploatering är stor.  
 
Kommunen kommer inte att uttrycka nolltolerans för bebyggelse på jordbruksmark i den kommande 
granskningsversionen av ÖP 2040. Det finns ett flertal orter i Motala kommun där det vid en över-
siktlig bedömning inte finns möjligheter att växa långsiktigt utan att ta jordbruksmark i anspråk. Det 
är dock alltid markägaren som har rådighet över sin mark. Markytor, där markägare i samrådsyttran-
den uttryckt att de fortsatt vi behålla sin mark  för jordbruksverksamhet, tas bort ur granskningsvers-
ionen av ÖP 2040.  
  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering av den 
tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete och bedömer 
att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering i samverkan med jordbruksnäring-
en. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömningen inom ramen för efterföljande 
planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker redan i samrådsversionen riktlinjer för denna bedöm-
ning. 
 
Kommunen tackar för den synnerligen detaljerade beskrivningen av förbättringsmöjligheter i den 
digitala databehandlingen och digitala presentationen av kartmaterial. Kommunen delar visionen om 
en mer och bättre digital samhällsbyggnadsprocess, men poängterar att det är en pågående process 
där kommunen strävar efter en större digital mognad i flera steg. Några av Liberalernas förslag kan 
implementeras medan andra är förenade med kostnader och tidsåtgång. De senare kommer att 
genomföras framöver när tid och ekonomi tillåter. 
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Kommunen är mycket väl medveten om skillnaderna mellan Boverkets ÖP-modell 1.0 och den sen-
aste versionen 2.1. Även gällande lagstiftning, Boverkets förehavanden i fråga om översiktlig plane-
ring, statsmakternas digitala ambitioner och var man hittar geografisk data är väl känt för de tjäns-
tepersoner som jobbar med ÖP 2040.  
 
Kommunen poängterar även att en översiktsplanens kartmaterial inte ska betraktas som ett fullvär-
digt analysverktyg utan som en visualisering av kommunens långsiktiga intentioner för användningen 
av mark och vatten. En stor mängd statistiska och geografiska analyser görs som underlag för dessa 
beslut. De behöver dock inte vara möjliga att se och använda i översiktsplanen. Begränsningar i ser-
verkapacitet är här en aspekt att beakta.  
 
Det är kommunens målsättning att med tillgängliga medel stimulera och möjliggöra tillväxten i hela 
kommunen. ÖP 2040 tar på ett balanserat sätt upp norra kommundelens förutsättningar för fram-
tida tillväxt. Beträffande möjligheterna till ett framtida tågstopp ingår markanspråk för teknisk och 
fysisk infrastruktur i form av perronger och ytor för pendlarparkeringar i översiktsplanen. Även mar-
kanspråk för möjlig bebyggelse markeras i ÖP 2040. Kommunen instämmer i vikten av långsiktigt 
tänkande i frågor gällande samhällsbyggnad och att det ses i ett storregionalt perspektiv. Kommunen 
är aktiv i flera lokala, regionala och storregional nätverk i syfte att åstadkomma den långsiktigt håll-
bara samhällsutvecklingen. 
 

E 45. LRF Godegård 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) avdelning Godegård har genom sin ordförande Bodil Wallsten och 
vice ordförande Stellan Axelsson lämnat in sina synpunkter på samrådsversionen av ÖP 2040. Avdel-
ningen har även bifogat en kartskiss med förslag till ändringar som innebär att i stort sett alla områ-
den som kommunen föreslagit för möjlig bebyggelse tas bort. Ett större LIS-område föreslås som 
ersättning öster om orten. 
 
Avdelningen framhåller att åkermark inte ska bebyggas och att det i första hand är befintlig tomt-
mark inom detaljplanerat område som ska användas. Vidare framhåller avdelningen att ytan för LIS-
områden bör utökas och att ny tomtmark i anslutning till Godegårds samhälle bör föreslås. I detta 
arbete är det i första hand skogsmark som kommer att slutavverkas inom 20 år som ska väljas och  
i andra hand skogsmark med växande ungskog under 20-års perioden.  
 
Avdelningen framhåller även vikten av att kommunen följer miljöbalken där det står att ”Åkermark 
ska inte bebyggas”.  
 
Avdelningen har räknat på den befolkningstillväxt som uttrycks i ÖP 2040 och gör bedömningen att 
tillväxten ryms med ett begränsat tillägg av ny mark om potentialen i det stora antalet tomma hus 
kan nyttjas. I kommunens inventering har 80 tomma hus identifierats. Avdelningen framhåller att 
det råder ett stort tryck på hus på landsbygden. Den beräkning som avdelningen gör inbegriper även 
den extra attraktivitet som kan bli följden av ett tågstopp. 
 
Den kartskiss som bifogas yttrandet visar på flera förslag till ändringar. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen på att all mark ska nyttjas ansvarsfullt och i enlighet med 
planlagstiftningen är det kommunens ansvar att tillse att så sker. Planering av mark och vatten 
innebär dock nästan alltid en komplex avvägning mellan flera olika intressen. Kommunen ger 
genom sin översiktsplan en översiktlig bild av detta förhållande ur ett helhetsperspektiv.  
 
Kommunen delar flera av LRF Godegårds synpunkter. Det är markägaren som har rådighet 
över det som händer på sin mark och LRF Godegård uttrycker att det är fortsatt jordbruk som 
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ska ske på mark både söder och norr om Godegård. Den föreslagna utvecklingsmöjligheten på 
denna mark tas därmed bort. De nya områden som LRF Godegård föreslår genom sin kartskiss 
kommer att analyseras utifrån lagkrav, fysiska förutsättningar för bebyggelse, kommunikation 
och teknisk försörjning, risker mm.  
 
Kommunen instämmer även i den potential som finns i tomma hus på landsbygden runt Go-
degård och de lediga byggrätter som redan finns i detaljplan i centrala Godegård. Kommunen 
avser att möjliggöra en positiv utveckling genom det som uttrycks i ÖP 2040, men det är upp 
till privata aktörer att genomföra möjligheterna. 
 

E 46. LRF Östergötland 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) avdelning Östergötland har genom ordförande Jacob Andersson 
(Motala), ordförande Jeanette Blackert (Östergötland) och regionchef Erik Ejeby lämnat in syn-
punkter på samrådsversionen av ÖP 2040. LRF framhåller värdet av jordbruksmark och uttrycker sin 
syn på hur kommunen bör hushålla med denna resurs. Vidare poängteras risken för konflikt mellan 
pågående djurhållning och nya bostäder. LRF Östergötland pekar inte ut några specifika fastigheter 
utan utrycker principiellt och områdesvis att kommunen behöver visa större hänsyn till åkermarkens 
värde med hänvisning till Miljöbalken och globala förändringar av klimat, ökad migration och behov 
av livsmedelsförsörjning. LRF framhåller sin syn att all åkermark kommer att behövas för livsmedels-
produktion framöver och poängterar att Östergötland är en stor nettoexportör av olika typer av 
livsmedel.  
 
LRF uttrycker sig positiv till utveckling av landsbygden, men efterlyser en noggrannare nyansering av 
de markanspråk som kommunen ger uttryck för i samrådsversionen av ÖP 2040. Avdelningen ställer 
den relevanta frågan hur andra naturvärden ständigt kan trumfa värdet av jordbruksmark. Ett tydli-
gare kunskapsunderlag efterfrågas. LRF inser att varje liten yta av åkermark inte kan förhindras 
byggnation om samhället ska utvecklas. Även LRF:s medlemmar vill ha fler boende på landsbygden, 
underlag för lokal service och framkomliga rationella vägar och transporter. LRF accepterar därför 
att exploatering om inget annat alternativ finnes, i första hand kan ske på mindre fält med sämre 
arrondering och produktionsförmåga nära nuvarande samhällen. LRF motsätter sig omfattande ex-
pansion ut på större fält. LRF vill även understryka att organisationen inte motsätter sig bostadsbyg-
gande i mindre omfattning i närhet till befintlig jordbruksverksamhet, bara det sker med respekt för 
den verksamhet som redan finns där. 
 
Där jordbruksmark ändå måste ianspråktas vill LRF uppmana kommunen att i samråd med fastig-
hetsägare och brukare planera utbyggnaden av samhället så att matarvägar, annan infrastruktur och 
samhällsplaneringen i största möjliga mån möjliggör ett rationellt och produktivt nyttjande av mar-
ken tills den måste ianspråktas för exploatering av olika slag. Avdelningen efterlyser även framför-
hållning i frågor gällande dagvattenhantering med avseende på dimensionering och framkomlighet 
för lantbrukets ofta tunga och breda fordon. 
 
LIS-områden välkomnas som princip men kritiken är stark mot kommunens utpekande av vissa om-
råden. Här hänvisas även till kommunens mål att öka arealen ängs- och hagmarker. 
 
Avdelningen ifrågasätter kommunens ambition gällande utvecklingsmöjligheter i de mindre orterna 
Fornåsa, Klockrike mfl.  
 
LRF anser att det digitala utanförskapet blir extra tydligt när man ska ta del av planehandlingarna 
och sitter på begränsad bandbredd. Att inte själva kartmaterialet finns i PDF och därmed enkelt ned-
laddningsbart och utskrivningsbart är LRF kritiskt till och anser att det segregerar de som inte har full 
datorvana alt sämre uppkopplingskapacitet. 
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LRF efterfrågar även att de analyser och arbetsprocesser som lett fram till kommunens olika  förslag 
om markanvändning ska redovisas i översiktsplanen.  
 
Avdelningen ger uttryck för en oro som i huvudsak går ut på att planen kan få stora konsekvenser 
och begränsningar för de markägare som påverkas av planen vilket beskrivs som en våt filt av osä-
kerhet. LRF framhåller att mark som planläggs därför alltid ska maximeras, så får man ianspråkta 
med adekvata ersättningar när det är mera aktuellt. Kommunen bör noga överväga vilken mark som 
planeras redan i en översiktsplan. Avdelningen uttrycker även en oro för att fastighetsvärdet ska 
påverkas negativt och att det ska bli svårare att få bygglov. Vidare uttrycks en farhåga om att inve-
sterings- och utvecklingsviljan minskar liksom att risken för klagomål från grannar ökar. 
  

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av jordbruksmark med avseende på livsmedels-
försörjning och att  både bibehålla och ytterligare utveckla en levande landsbygd. LRF sätter 
fingret på det dilemma som kommunen upplever i sin strävan efter att identifiera lämplig 
mark för att möjliggöra förändring och utveckling samtidigt som identifierade värden bevaras.  
 
Kommunal fysisk planering är oerhört komplex och det ingår i processen att avväga en stor 
mängd olika intressen och värden mot varandra i de fall de konkurrerar om samma mark. 
Kommunen vill framhålla att även behovet av bostäder är ett allmänt intresse enligt planlag-
stiftningen.  
 
Det är en mycket relevant fråga hur andra naturvärden ständigt tycks kunna trumfa värdet av 
jordbruksmark. Förklaringen är att det i dagsläget inte finns någon metod för att jämföra och 
avväga dessa olika värden mot varandra. Naturvärden har sina värderingskriterier och meto-
der och för jordbruksmarken håller det på att utvecklas en metodik. Hur de ska värderas mot 
varande finns dock ingen vedertagen metod för. Detta förhållande har kommunen uppmärk-
sammat Länsstyrelsen på inom ramen för det regionala och nationella arbetet med frågan. Det 
blir kommunens fysiska planering som får avväga de olika intressena utifrån platsens förut-
sättningar. På översiktlig nivå görs det bland annat genom den process som vi genomgår nu, 
det vill säga genom översiktsplanerings demokratiska process med medborgardialog i det som 
kallas samråd och granskning. Kommunen har redan i samrådsversionen av ÖP 2040 identifie-
rat behovet av en identifiering och värdering av jordbruksmark. Kommunen avser att priori-
tera ett framtagande av ett sådant kunskapsunderlag. Arbetet ska göras i samarbete med dem 
som är verksamma inom jordbruket, markägare och relevanta intresseorganisationer exem-
pelvis LRF. De kriterier för bedömning och värdeklasser som redovisas i samrådsversionen av 
ÖP 2040 ska ses som stöd för identifiering och värdering i efterföljande planering (dvs detalj-
planering ) och lovgivning fram till dess att ovan nämnda kunskapsunderlag finns på plats. 
 
De fastigheter som pekats ut som möjliga för utveckling av kommunen men där fastighetsä-
gare uttryckt att de vill fortsätta nyttja marken för jordbruk tas bort från plankartan i ÖP 2040. 
 
Beträffande de LIS-områden som pekats ut har kommunen betraktat det som möjligheter för 
markägaren. Kommunen noterar att LRF visar förståelse för det inslag av förhandling som lig-
ger i detta och att den pågående processen är ämnad att identifiera den mark som ur samtliga 
samhällsperspektiv är den mest lämpade för olika användning eller bevarande i syfte att 
uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  
 
ÖP 2040 är helt digital och presenteras genom visualiseringsverktyget Story Map. I stort sett 
hela 2020 har präglats av pandemin (Covid -19). Därmed har även samrådsförfarandet kommit 
att bli i hög grad digitalt. Det hanns med 15 fysiska möten medan resterande 19 möten blev 
helt digitala. 
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Det finns flera skäl till att kommunen har valt att göra ÖP 2040 helt digital. Allt fler i samhället 
efterfrågar och förväntar sig digital information. Lagstiftningen gällande samhällsbyggnads-
processen arbetar också i den riktningen. Redan i samband med den politiska medborgardia-
logen om ÖP (2017) beslutade kommunstyrelsen i Motala att översiktsplanen ska vara helt di-
gital. Det kan även hävdas att en digital översiktsplan har chans att nå fler, särskilt ungdomar 
och unga vuxna som kommunen arbetar särskilt för att nå.  
 
En digital översiktsplan har potential att på ett överskådligt sätt visa en stor mängd informat-
ion i text och länkar men också i plankartor genom en stor mängd olika valbara dataskikt. Det 
är även en annorlunda logik i digital hantering som man behöver lära sig första gången som 
man stöter på den. Det kan även noteras några negativa aspekter med digital översiktsplan. I 
dagsläget ger de digitala systemen inget bra resultat om man vill skriva ut eller lagra i pdf-
format. Förhoppningsvis är det en fråga om produktutveckling som gör det bättre och lättare 
framöver. Enskilda textkapitel kan sparas ner i pdf-format som därefter går att skriva ut, men 
flera av dem är mycket omfattande. Som exempel kan nämnas att kapitel 4 Riktlinjer i ÖP 
2040 motsvarar ca 140 sidor. Plankartans höga informationsinnehåll blir inte överskådligt i 
pdf-format.  
 
Den digitala ambitionen kvarstår. Kommunen kommer fortsatt att hålla stor öppenhet för di-
rekt kommunikation med tjänstepersoner som arbetar med ÖP 2040 via telefon och mejl. 
Kommunen kommer även att ta hänsyn till pandemin och de förutsättningar som smittsprid-
ning och vaccinering ger. Om pandemisituationen tillåter kommer fysiska informationsmöten 
att erbjudas under granskningsperioden.  
 
Kommunen gör en stor mängd analyser och avvägningar innan ett markanspråk hamnar på 
kartan. Under arbetets gång identifieras befintligt kunskapsunderlag och styrdokument, mål-
formuleringar och riktlinjer på global, nationell, regional och lokal nivå, lagkrav och praxis. På 
översiktlig plannivå är det lämpligt att göra en viss grad av utredning och övergripande analys 
medan det blir mer detaljerat i detaljplaneringen om/när så krävs. Dessa omfattande proces-
ser går inte att på ett rättvisande sätt beskriva i översiktsplanen. Det är en fråga om att an-
vända kommunens resurser så klokt som möjligt. Därmed tror kommunen att det är en tydli-
gare redovisning av kriterierna som LRF efterfrågar. Som nämnts ovan har kommunen avsik-
ten att arbeta vidare med detta i samverkan med jordbrukets aktörer. Kommunen har även 
för avsikt att ta fram en strategi och/eller riktlinjer för att undvika konflikt mellan bostadsbe-
byggelse och djurhållning. Detta kommer att ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig pla-
nering. 
 
Det är inte kommunens avsikt att skapa oro eller orsaka restriktioner som upplevs som onö-
diga. Att kommunen i plankartan lagt ut så kallade markanspråk på jordbruksmark ska värde-
ras som möjligheter för markägaren. Så som beskrivits ovan samt vid samrådsmöten och via 
det informationsbrev som skickades ut till markägare innan samrådsperioden startade, har 
markägaren rådigheten över sin mark. Kommunen har ingen avsikt att framtvinga någon form 
av förändring mot markägarens vilja. Detta gäller även de föreslagna LIS-områden som ägs av 
någon annan än kommunen. Så som även beskrivits ovan kommer de markområden där mar-
kägaren uttryckt vilja att fortsätta jordbruksverksamhet att tas bort ur granskningsversionen 
av ÖP 2040. 
 

E 47. MAIF Vätternrundan 
Se även yttrande och svar till Solfjädersstadens innebandyklubb och MAIF Fotboll nedan. MAIF Vät-
ternrundan framhåller genom Gunilla Brynell Johansson vikten av en sammanhållen process för det 
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viktiga arbetet med besöksnäring och evenemang och betonar även värdet av flexibla och multi-
funktionella områden för detta. Organisationen poängterar behovet av idrottsplatser och -hallar 
samt spontanidrottsplatser med stor betydelse för folkhälsan. Organisationen uttrycker sig positiv till 
kommunens ambitioner för ett idrottscenter vid riksväg 50. 
 
Vidare framhåller föreningen värdet av konstgräs på fotbollsplaner.  
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av fysisk aktivitet som ett viktigt verktyg i syfte 
att bibehålla och förbättra folkhälsan. Kommunen har redan i samrådsversionen av ÖP 2040 
gett uttryck för ambitionen att möjliggöra fysisk aktivitet genom principiella strategier och 
riktlinjer och ämnar fortsätta detta arbete. Översiktsplanen pekar inte ut lokaliseringar för id-
rottsplatser, -hallar eller spontanidrottsplatser eftersom det vid ny bebyggelse kan ingå som 
en del av de markanspråk som benämns ”stadsbygd”. Lokalisering bestäms i efterföljande pla-
nering (detaljplanering) och lovgivning utifrån mer detaljerad behovsanalyser och kostnads-
bedömningar.  
 
Frågan om konstgräs är inte en ÖP-fråga och den har vidarebefordrats till relevant tjänste-
person inom kommunens organisation. 

E 48. Miljöpartiet 
Miljöpartiet de gröna i Motala uttrycker genom ordförande Mikael Carlsson att föreslagen översikts-
plan för Motala kommun är ett gediget och väl genomarbetat dokument, som på ett bra och peda-
gogiskt tilltalade sätt beskriver och skapar goda möjligheter för samhällsutveckling utifrån kommu-
nens potential och utmaningar. 
 

Kommentar: Kommunen tackar för det positiva omdömet om samrådsversionen av ÖP 2040.  
 
Partiets synpunkter fördelas på rubrikerna; Vättern, Klimatneutralitet, Förnybar energi, Klimatan-
passning, Infrastruktur, Samhälleligt förankrade dokument, Mänsklig stadsplanering, Vattennära 
boende samt Ekoturism. 
 
Vättern: Kommunen bör fortsätta arbetet för att Vättern ska kunna klassas som riksintresse för 
dricksvattenförsörjning.  
 

Kommentar: Kommunen avser fortsätta arbetet för att Vättern ska kunna klassas som riksin-
tresse för dricksvattenförsörjning.  
 

Klimatneutralitet: Partiet önskar se en tydligare beskrivning av var Motala befinner sig på vägen mot 
det nationella målet netto-noll i klimatpåverkan som landet som helhet ska uppnå till 2045.  
 

Kommentar: Kommunen arbetar kontinuerligt och målmedvetet med frågorna gällande miljö- 
och klimat. En  uppdaterad klimat- och miljöstrategi håller på att tas fram.  

 
Förnybar energi: Sveriges Riksdag har beslutat att landet som helhet har som mål att ha 100 procent 
förnybar elproduktion 2040 och att Sverige 2030 ska ha en 50 procent effektivare energianvändning 
än 2005. Partiet menar att Motala som framtidsinriktad kommun bör nå de nationella målen i förtid 
och att målbilden därmed på förtydligas.  
 

Kommentar: Se även ovan. Under 2020 tog Länsstyrelsen fram en Energi- och klimatstrategi 
för Östergötland. Kommunen avser att ta stöd i detta regionala arbete inom ramen för konti-
nuerlig översiktlig planering. 
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Klimatanpassning: Partiet framhåller att det är bra att kommunen uppmärksammar konsekvenser av 
ett förändrat klimat i målbilden för 2040 men vill poängtera att klimatförändringar sker här och nu 
och att det medför olika risker som behöver uppmärksammas i samhällsplaneringen. 
 

Kommentar: Kommunen anser att samrådsversionen av ÖP 2040 i hög grad uppmärksammar 
den utmaning som ett förändrat klimat redan kan medföra med avseende på översvämnings-
risk, men ska se över texterna så att det blir tydligt i ÖP-strukturen. Kommunen uppmärk-
sammar utöver översvämningsrisk , även problematiken med värmeböljor och vatten-
brist/torka.  

 
Infrastruktur: Partiet ser positivt på att Motala även fortsättningsvis marknadsför sig som en cykel-
stad och drar nytta av den positiva uppmärksamhet som Vätternrundan medför. Partiet framhåller 
vikten av att få en sammanhängande cykelinfrastruktur som även inbegriper parkeringsplatser nära 
målpunkter, utrymme för lådcyklar, möjligheter att pumpa mm. Motala bör, som en miljö- och kli-
matvänlig kommun förtydliga att samhällsutbyggnad och planutveckling i huvudsak ska utvecklas 
utifrån befintlig infrastruktur med närhet till kollektivtrafik och samhällsservice. Vidare framhålls 
möjligheterna till ladd-infrastruktur som viktiga.  
 

Kommentar: Kommunen arbetar kontinuerligt och målmedvetet med trafikinfrastruktur och 
mjuka åtgärder i strävan mot långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Agenda 2030 med 17 mål, 
169 delmål och en stor mängd indikatorer visar på en oerhört komplex tillämpning som ge-
nomsyrar i stort sett hela översiktsplanen. Kommunen är en av många aktörer som tillsam-
mans ska verka för att uppnå målen. Kommunen avser förtydliga översiktsplanen som verktyg 
i detta arbete.  
 
Vad som ska anses vara den långsiktigt hållbara staden kan och bör dock diskuteras. Forsk-
ningen är inte entydig om det är den täta staden eller en glesare bebyggelse som är mest håll-
bar i alla sina aspekter, även om det är den täta staden som dominerar som planeringsideo-
logi. Kommunen hävdar att det ska vara möjligt att bo på landsbygden även där det inte är 
samhällsekonomiskt försvarbart att hålla en god kollektivtrafikförsörjning, ordna kommunalt 
VA, hemtjänst mm. Det bygger på tillgång till egen bil vilket i dagsläget kan betraktas både 
som en miljö/klimatfråga och en ekonomisk rättviseaspekt. I det 20-åriga perspektiv som ÖP 
2040 behandlar är det dock troligt att trafik och mobilitet kommer att kunna förändras genom 
nationella styrmedel som stimulerar tekniska framsteg och förnybara drivmedel. 
 

Samhälleligt förankrade styrdokument: Det ses som positivt att kommunen har tagit fram- och fort-
sättningsvis kommer ta fram väl genomarbetade styrdokument som förankras bland medborgare 
andra och berörda aktörer. Dessa processer spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen och för för-
troendet för kommunen som organisation. Det bör således förtydligas att olika delar av Motala 
kommuns intentioner utvecklas genom dialog, som ligger till grund för en helhet som sedermera 
genomförs. 
 

Kommentar: Kommunen avser förtydliga de demokratiska processerna i samhällsplaneringen 
och de dialoger som ligger till grund för de fysiska planernas genomförande. 

 
Mänsklig stadsplanering: Partiet framhåller att stadsplaneringen ska utformas på ett sätt som främ-
jar säkerhet, trygghet och mänskliga möten samt också bidra till en mer jämlik hälsa med bra hälso-
främjande miljöer, exempelvis grönytor i alla delar av kommunen. Barnens perspektiv ska synliggö-
ras, belysas och tas hänsyn till i alla beslut i stadsplaneringen. Ett gott mikroklimat ska beaktas i ut-
formningen av staden, särskilt genom att möjliggöra svalkande vegetation. 
 



 

Sida 72 av 126 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i ovanstående och anser att samrådsversionen av ÖP 
2040 i hög grad speglar detta. Kommunens bärande idé om rättvis geografisk fördelning av 
samhällets nyttor och störningar kan lyftas och förtydligas. Till nyttorna kan räknas kommunal 
och kommersiell service, friluftsnatur, fritidsanläggningar, kollektivtrafik och dylikt medan det 
till störningarna kan räknas större vägar med buller och barriäreffekt, verksamheter med bul-
ler,  lukt eller utsläpp, avfallshantering mm.  
 
Till granskningsversionen avser kommunen även att förtydliga kopplingen till Barnkonvention-
en samt konceptet Gestaltad livsmiljö. Se även kommentaren om Klimatanpassning ovan med 
avseende på kommunens resonemang om värmeböljor. 
 

Vattennära boende: Partiet framhåller att Motalas närhet till vatten bör marknadsföras utifrån alle-
mansrättslig tillgänglighet till stränder inom gång- och cykelavstånd och inte bara som strandnära 
boende. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och avser förtydliga det i granskningsversionen av ÖP 
2040. 

 
Ekoturism: Partiet delar kommunens bedömning att besöksnäringen sannolikt stå för en allt större 
del av Motala kommuns näringsliv och arbetstillfällen framgent och önskar att ekoturismen också 
nämns som en viktig del av utvecklingsstrategin.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och avser förtydliga det i granskningsversionen av ÖP 
2040. 

 

E 49. Moderaterna 
Moderaterna ingår i Allians Motala och lämnar synpunkter som stämmer överens med några av de 
synpunkter som ingår i Liberalernas yttrande (se ovan).  Partiet framhåller att översiktsplanen är ett 
viktigt dokument för utvecklingen av Motala kommun. Partiet ser en stor potential till utveckling i 
kommunen de kommande åren och där ska ÖP vara vägledande. Följande synpunkter skickas med:  

 I kartmaterialet bör graderingen av åkermark tydligt framgå.  

 Jordbruksmark ska bebyggas i sista hand, i enlighet med miljöbalken.  

 I tätortsnära områden vill vi se fler möjligheter till förtätning och därmed mindre andel 
skyddsvärd skog. 

 
Kommentar: Se kommunens kommentar till Liberalernas yttrande ovan. Kommunen noterar 
Moderaternas synpunkter beträffande åkermarkens betydelse i förhållande till tätortsnära 
skyddsvärd skog. Kommunen delar synen på jordbruksmarkens höga värde för matproduktion 
och möjligheten att hålla landsbygder levande både i nuläget och i framtiden. Kommunen är 
medveten om den lagstiftning som reglerar frågan och som benämner jordbruk som ett nat-
ionellt intresse och där i stort sett all jordbruksmark ska ses som brukningsvärd.  
 
Kommunen har ansvar för samhällets utveckling och bevarande ur ett helhetsperspektiv. I 
helhetsbedömningen ingår även behovet av att väga olika intressen mot varandra i de fall de 
konkurrerar om samma markområde. Det saknas dock en metodik för hur jordbruksmark ska 
värderas gentemot naturområdens värden för friluftsliv, biologisk mångfald och klimat. Sär-
skilt tydlig blir utmaningen i tätortsnära områden där behovet av exploatering är stor.  
 
Kommunen kommer inte att uttrycka nolltolerans för bebyggelse på jordbruksmark i den 
kommande granskningsversionen av ÖP 2040. Det finns ett flertal orter i Motala kommun där 
det vid en översiktlig bedömning inte finns möjligheter att växa långsiktigt utan att ta jord-
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bruksmark i anspråk. Det är dock alltid markägaren som har rådighet över sin mark. Markytor, 
där markägare i samrådsyttranden uttryckt att de fortsatt vi behålla sin mark  för jordbruks-
verksamhet, tas bort ur granskningsversionen av ÖP 2040.  
  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering 
av den tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete 
och bedömer att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering i samverkan 
med jordbruksnäringen. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömningen 
inom ramen för efterföljande planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker redan i samråds-
versionen riktlinjer för denna bedömning. 

 

E 50. Motala segelsällskap 
Motala Segelsällskaps styrelse vill framhålla värdet av att behålla området i närheten av Biskopsvä-
gen, bland annat Varpafältet, där det finns flera anläggningar med betydelse för friluftslivet som 
bedöms ha stor betydelse för ortsbefolkningen. Ytan närmast Biskopsvägen behöver fortsatt kunna 
rymma större evenemang. Kommunens förslag på camping behöver därmed avgränsas från detta 
område för att istället förläggas längre norrut. Råssnäsbadet är en attraktiv plats som inte bedöms 
kunna klara ytterligare besökstryck eftersom det redan idag finns ett problem med parkeringssituat-
ionen. Sällskapet föreslår därför att camping och ställplatser för husbilar istället förläggs på den äng 
på Mariebergsuddens nordöstra sida som i samrådsversionen av ÖP 2040 föreslås för bostadsbebyg-
gelse. Som ett tredje alternativ föreslår sällskapet att Z-parken uppdateras. 
 
Segelsällskapet ställer sig bakom förslagen till muddring som framförts av Håkan Larsson vid Sjör-
äddningen (se nedan). Ett större vattendjup skulle öka möjligheterna att nyttja vattenytan utanför 
segelsällskapet bättre. På en plats ligger redan massor från muddring som skedde på 1950-talet. Om 
det muddras i Motalaviken föreslår sällskapet att massor läggs där så att det kan bli en liten holme. 
Sällskapet kan då förlänga sin brygga och erbjuda fler båtplatser. 
 
Segelsällskapet framhåller även betydelsen av centralt placerade båtplatser och badmöjligheter. 
Sällskapet föreslår grönytan vid Eva Ribers plats som lämplig för bad.  
 

Kommentar:  Kommunen delar Segelsällskapets värdering av områdets betydelse för lokalt fri-
luftsliv så väl som för större evenemang. Motala kommun tog under 2017 hjälp av en expert 
inom området camping- och husbilsdestination. Uppdraget var att lämna förslag till lämplig lo-
kalisering av en större camping och fler ställplatser för husbilar i Motala kommun. Rapporten 
visar på tre förslag som föreslås utredas vidare - lokalisering av ny större camping i Råssnäs 
samt ställplatser vid södra Motalaviken och vid Tegelviken. Den yta som Segelsällskapet reso-
nerar kring föreslås i samrådsversionen av ÖP 2040 fortsatt vara orörd och att camping före-
slås vara lämpligt längre norrut. Kommunen tackar för förslagen om alternativa platser. Den 
föreslagna ängen anses ur ett campingnäringsperspektiv vara alltför liten och den sluttar även 
på ett sätt som är ofördelaktigt för camping. Beträffande Z-parken har kommunen inte rådig-
het över den.   
 
Överbelastad parkering vid badplatser är ett generellt problem varma sommardagar som 
kommunen uppmärksammar genom sin ordinarie verksamhet.  
 
Behovet av muddring undersöks och arbetet kommer att ske i samverkan med båtnäringen. 
Kommunen delar synen på att fler centrala båtplatser och möjligheter till bad vore värdefullt. 
Arbetet med fortsatta utredningar för samtliga aspekter sker inom ramen för kontinuerlig 
översiktlig planering. 
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E 51. Naturskyddsföreningen i Motala 
Naturskyddsföreningen i Motala lämnar synpunkter på samrådsversionen av ÖP 2040 och på tillhö-
rande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Föreningen beskriver kommunens ambition för befolk-
ningsökning som mycket ambitiös och förutsätter att utvecklingen kommer att ske i samklang med 
minst lika ambitiösa miljö- och klimatmål. Föreningen anser att det i samrådsversionen av ÖP 2040 
inte finns någon redogörelse för hur Agenda 2030 med de 17 globala målen ska nås. Föreningen 
anser att detta måste klargöras i kommande granskningsversion.  
 
Föreningen vill se en tydligare koppling mellan uppsatta mål och nuläge så att de riktlinjer som for-
muleras styr mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samtidigt som klimatavtrycket blir så lågt 
som möjligt och den biologiska mångfalden bevaras. Föreningen bedömer att det är görligt genom 
god planering av bland annat kollektivtrafiken, skydd av känslig natur och smart stadsplanering.  
 
Vidare framhåller föreningen att strandzoner bör skyddas för allemansrättslig tillgänglighet och inte 
enbart marknadsföras för ny vattennära bebyggelse ämnat att locka nya medborgare. Kommunen 
behöver därför se hela landskapet i Motala kommun som attraktivt för bebyggelse. 
 
Föreningen gör en noggrann redogörelse för sin syn på vad Agenda 2030 med de 17 globala målen 
innebär och hur de bör tillämpas i samhällsplaneringen. Föreningen anser att skrivningarna i sam-
rådsversionen av ÖP 2040 inte räcker för att uppfylla målen på lokal nivå. Det räcker inte med att 
bara bidra till måluppfyllelse utan det behövs en starkare koppling mellan mål- strategi- riktlinjer för 
att uppfylla klimat- och miljömålen. 
 
En felskrivning har smugit sig in i yttrandet gällande en lydelse i kapitel 4.3.3 Friluftsliv. Ett telefon-
samtal redde ut detta. Föreningens synpunkt är att kommunen aktivt och medvetet ska arbeta för 
att utveckla och bevara all naturmark, inte bara den kommunalägda. 
 
Föreningen anser att kommunen tydligare behöver resonera om exploatering av jordbruksmark och 
ange mål för livsmedelsförsörjning. Särskilt angeläget är detta för de norra delarna av Motala tätort i 
läget ut mot Vättern (Bromma- Kärsby- Djurkälla). Påverkan på landskapsbilden, områdets identitet 
och kulturhistoria bör också tas upp i målbilden. 
 
De flera utspridda orterna på landsbygden utgör en utmaning för kommunens arbete med att mini-
mera negativ klimatpåverkan. Vidare framhåller föreningen Vätterns höga värde som dricksvatten-
täkt där kommunen har ett stort ansvar i ett storregionalt perspektiv.  
 
Föreningen efterlyser ett helhetsperspektiv. Kommunen behöver beskriva hur översiktsplanen bidrar 
till en måluppfyllelse av samtliga global mål i det lokala perspektivet. Ett starkt, fungerande och en-
gagerat civilsamhälle är en viktig förutsättning för att vi ska kunna uppnå Globala målen för hållbar 
utveckling. Det är därför viktigt att arbetet med Agenda 2030 involverar civilsamhället, såsom före-
ningar, näringsliv mm. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i föreningens syn på att den kommunala översiktsplanen 
på ett tydligare sätt kan beskriva  kopplingen mellan målbild, bärande idéer/strategier och 
riktlinjer för sin strävan att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  
 
Föreningen efterfrågar en tydligare redovisning av hur målen i Agenda 2030 ska nås. I arbetet 
med ny översiktsplan arbetar kommunen med en stor mängd internationella, nationella, reg-
ionala och lokala mål. Agenda 2030 med de 17 målen, 169 delmålen och ett stort antal indika-
torer är det internationella ramverket som kommunen valt att styra mot. Översiktsplanen ska 
ses som ett verktyg där ett stort antal av målen är relevanta och därmed sätts in i en lokal 
kontext. Miljöbedömningen med tillhörande MKB kan ses som en analys av översiktsplanens 
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intentioner medan mer konkreta analyser av verkligt utfall kan ske först i planens genomfö-
rande. Kommunen är en av många aktörer som tillsammans ska verka för att uppnå målen. 
Kommunen avser förtydliga översiktsplanen som verktyg i detta arbete.  
 

 
Föreningen yttrar sig i de punkter  som de ser som mest angelägna och där de är mest kritiska. Vi 
delar in vårt yttrande i följande punkter:  
 
Motala kommuns platsvarumärke  

Föreningen anser att kommunen bör hålla fast vid platsvarumärket Östergötlands sjöstad och inte 
höja ambitionen till ”En sjöstad för hela Sverige” som uttrycks i målbilden. 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten men vidhåller lydelsen som anges i målbeskriv-
ningen. I det korta perspektivet ändras inte platsvarumärket. Målbilden ger uttryck för att 
långsiktigt stärka sjöstaden och Motalas attraktionskraft för boende, företag och besökare 
bland annat genom den strategiska utveckling som föreslås i översiktsplanen. 

 

Medborgardialogen 2017  

Föreningen framhåller sin syn på att den politiska medborgardialog som hölls under 2017 är bristfäl-
lig så tillvida att den bedöms vara tendentiös, vinklad och partiskt formulerad både i frågeställningar 
och i analysen av svaren. Även svarsfrekvensen bedöms vara alltför låg för att göra en vetenskaplig 
analys av svaren. Föreningen anser därmed att dialog/enkät från 2017 inte bör utgöra ett så stort 
underlag för arbetet med ÖP 2040. Föreningen hoppas på en mer tillförlitlig metod där civilsamhället 
får komma till tals. Föreningen poängterar att ett starkt, fungerande civilsamhälle är en förutsättning 
för att vi ska kunna uppnå de globala målen enligt Agenda 2030. 

 

Kommentar: Kommunen instämmer i föreningens syn att medborgardialoger är viktiga del-
moment i arbetsprocessen med ny ÖP. Kommunen delar dock inte synpunkten att medbor-
gardialogen från 2017 saknar värde för arbetet med ny översiktsplan. Frågorna som ställdes i 
medborgardialogen baserades på ett urval av frågor som utgör viktiga vägval och dessa frågor 
definierades i samverkan mellan tjänstepersoner och politiker. Kommunen delar synpunkten 
att svarsfrekvensen var alltför låg för en vetenskaplig analys, men hävdar att de fungerar bra 
för att ge indikationer om vilken inriktning som önskas. Den formella processen för att ta fram 
en översiktsplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL). I den lagreglerade framtagandeproces-
sen ingår två moment, samråd och granskning som innehåller medborgardialoger. I samrådet 
hölls 34 möten varav de första 15 blev fysiska möten. Därefter infördes pandemirestriktionen 
vilket tvingade kommunen att snabbt ställa om till helt digitala möten. Det blev ytterligare 19 
digitala möten. Om pandemisituationen tillåter kommer det att under granskningen erbjudas 
fysiska möten igen. Kommunen känner sig trygg med att berörda, det vill säga medborgare, 
såväl som intresseorganisationer, politiska partier, näringslivets representanter mfl kommer 
till tals genom denna process. 
 

Blå värden såsom dricksvattentäkter, vattenskyddsområden, grundvattenförekomster 

Föreningen stödjer kommunens ambition att Vättern bör bli riksintresse för dricksvattenförsörjning 
men poängterar att omsorgen även ska gälla tillrinningsområdet, som är relativt litet. När Vätterns 
vattenskyddsområde togs fram beaktades inte tillräckligt att vattnet präglas av den mark som omger 
Vättern. De lösa jordlagrens sammansättning, mäktighet och kornstorlek har stor betydelse. En stor 
del av Vätterns tillrinningsområde som ligger i Motala kommun utgörs av isälvsavlagringar med fin 
morän norr om Motalaviken. Här har de isälvstråk som t.ex. går via Godegårdsdalen och ned mot 
Vättern via Nykyrka mot Varamoviken betydande grundvattenförekomster at ta hänsyn till. Att 
hårdgöra mark inom detta tillrinningsområde ska helt undvikas. Föreningen förslår även att Vätterns 
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vattenskyddsområde utökas till åtminstone 700 meter från strandlinjen samt att kommunen tar ett 
strategiskt beslut rörande reservvattentäkt. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta och avser att fortsätta det viktiga arbetet på temat 
dricksvattenförsörjning. Kommunen arbetar med frågan ur ett helhetsperspektiv i syfte att 
sträva efter en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Arbetet utförs på flera nivåer i kommu-
nens organisation och kommunen är delaktig i regionala och kommunöverskridande nätverk.  
 
Reglering av andel hårdgjord mark som tillåts ingår som ett verktyg inom detaljplaneringen. 

 

   

Gröna värden såsom grön infrastruktur, spridningskorridorer, värdekärnor  

Angivna riktlinjer för natur anses vara bra och viktigt att kommunen fullföljer. Särskilt nämns ambit-
ionen gällande våtmarker, dammar och småvatten i syfte att stärka den biologiska mångfalden. Rikt-
linjen att ”kartlägga, bevara och främja befintliga naturvärden i såväl odlings- som skogslandskapet 
samt säkerställa att dessa arter har spridningsvägar” bedöms också som mycket bra.  Föreningen 
önskar se att man tillämpar ett landskapsekologiskt perspektiv och vid den fysiska planeringen sä-
kerställer och stärker arters spridningsvägar. 

   

Kommentar: Kommunen tackar för de positiva synpunkterna och avser fortsätta och förtyd-
liga detta arbete ur ett helhetsperspektiv i syfte att sträva efter en långsiktigt hållbar sam-
hällsutveckling. 
 
Kommunen noterar behovet av en landskapsanalys med ett kulturhistoriskt perspektiv. Detta 
kan göras inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 

 

Friluftsliv  

Föreningen stödjer de riktlinjer som formulerats i kapitel 4.3.3 Friluftsliv och beskriver ett konkret 
exempel i Kärleksstigen i Godegård som har stort värde för lokalboende där Trafikverket ämnar fälla 
träd i samband med genomförandet av vägplanen. Föreningen önskar se att kommunen tar sig an 
detta ärende och värnar natur- och kulturvärden i det aktuella stråket. 

 

Kommentar: Kommunen noterar detta. Exemplet om Kärleksstigen: Det är ett resultat av att 
Trafikverket med stöd i beslutade järnvägsplanen inlett genomförandet av dubbelspårsut-
byggnaden genom Godegård. Flera tjänstepersoner inom kommunen är delaktiga i arbetet 
med Kärleksstigens dragning och  kompensationsåtgärder i enlighet med miljöbalken.  

 

Riktlinjer Natur  

Föreningen instämmer i att kommunens skydd, skötsel och ambition att värna om de värdefulla na-
turmiljöerna ska vara en grundläggande utgångspunkt. Att Motala kommun har ambitionen att und-
vika ingrepp i värdefull natur vid lokalisering i bebyggelseutvecklingen har vårt fulla stöd. Föreningen 
stödjer även de riktlinjer som beskrivs för natur utifrån naturvårdsprogram och inriktningsbeslut. 
Genom att hålla fast vid dessa riktlinjer och skapa en god livsmiljö har Motala kommun goda utsikter 
att växa i sin eftersträvan att bli en attraktiv kommun för både boende och besökare. 

 
Kommentar: Kommunen tackar för de positiva synpunkterna och avser att fortsätta det vik-
tiga arbetet ur ett helhetsperspektiv i syfte att sträva efter en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling. 
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Riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet  

Föreningen framhåller att en bedömning om påtaglig skada på riksintresset ska ses ur ett helhets-
perspektiv och att attraktiva områden för turism och friluftsliv bör användas allsidigt. Detta kräver 
att oexploaterade områden förblir oexploaterade eftersom det är områdets karaktär som ska beva-
ras. Det område som åsyftas i ÖPn är den planerade tätortsutbyggnaden i norra Varamon, området-
Bromma, Kärsby och Djurkälla, vilket Naturskyddsföreningen i Motala anser inte får genomföras. 
Föreningen återkommer till detta under avsnitt tätortsutveckling nedan. 
 

Kommentar: Kommunen delar föreningens syn på att ett helhetsperspektiv är nödvändigt. 
Planlagstiftningen , främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken, ger stöd för detta synsätt. 
Kommunen anser dock att en exploatering inte behöver betyda att värden förstörs, även om 
det blir en förändring. Det är den fysiska samhällsplaneringens viktiga uppgift att avväga in-
tressen mot varandra och undvika påtaglig skada på identifierade värden och att göra detta ur 
ett långsiktigt helhetsperspektiv.  
 

 
Jordbruksmark  

Föreningen framhåller vikten av att den nationella livsmedelsstrategin säkras och att alla kommuner 
tar sitt fulla ansvar i detta arbete. Föreningen beskriver lagstiftning och rättspraxis. Enligt miljöbal-
ken, 3 kapitel § 4 gäller följande: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk”. Förutom denna lagtext har rättspraxis tillkommit genom tolkning i domstolar vid flera 
rättsfall. Miljööverdomstolen har i flera avgöranden förtydligat vad som ska anses vara bruknings-
värd jordbruksmark. För att jordbruksmarken ska anses vara brukningsvärd ska den ha brukats i när-
tid och ingå i ett sammanhängande jordbrukslandskap som brukas.  
 
Föreningen betonar sin syn på att Motala kommun för allas bästa behöver se över markanspråken 
på jordbruksmark. Kommunen behöver ta fram ett styrdokument för hur kommunens värdefulla 
jordbruksnäring ska kunna utvecklas, få avsättning lokalt i kommunen och regionen och för framti-
den bidra till förbättrad livsmedelsförsörjning enligt den nationell strategin. I ett sådant styrdoku-
ment ska framgå att kommunen strävar efter att följa Miljöbalkens regler och syfte att endast un-
dantagsvis ta jordbruksmark i anspråk för annan verksamhet än jordbruksproduktion i dess vida me-
ning inkluderande djurhållning och liknande areal näring. Föreningen återkommer till frågan även 
nedan. 
  

Kommentar: Kommunen delar synen på jordbruksmarkens höga värde för matproduktion och 
möjligheten att hålla landsbygder levande både i nuläget och i framtiden. Kommunen är med-
veten om den lagstiftning som reglerar frågan och som benämner jordbruk som ett nationellt 
intresse och där i stort sett all jordbruksmark ska ses som brukningsvärd.  
 
Kommunen har ansvar för samhällets utveckling och bevarande ur ett helhetsperspektiv. I 
helhetsbedömningen ingår även behovet av att väga olika intressen mot varandra i de fall de 
konkurrerar om samma markområde. Det saknas dock en metodik för hur jordbruksmark ska 
värderas gentemot naturområdens värden för friluftsliv, biologisk mångfald och klimat. Sär-
skilt tydlig blir utmaningen i tätortsnära områden där behovet av exploatering är stor.  
 
Kommunen kommer inte att uttrycka nolltolerans för bebyggelse på jordbruksmark i den 
kommande granskningsversionen av ÖP 2040. Det finns ett flertal orter i Motala kommun där 
det vid en översiktlig bedömning inte finns möjligheter att växa långsiktigt utan att ta jord-
bruksmark i anspråk. Det är dock alltid markägaren som har rådighet över sin mark. Markytor, 
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där markägare i samrådsyttranden uttryckt att de fortsatt vi behålla sin mark  för jordbruks-
verksamhet, tas bort ur granskningsversionen av ÖP 2040.  
  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering 
av den tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete 
och bedömer att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering i samverkan 
med jordbruksnäringen. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömningen 
inom ramen för efterföljande planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker riktlinjer för denna 
bedömning. 
 

 
Bostadsförsörjning  

Föreningen delar kommunens strävan att åstadkomma en fungerande bostadsmarknad där medbor-
garna har tillgång till bostäder som passar deras olika behov. Idag räcker utbudet av bostäder inte till 
den stora efterfrågan, vilket skapar både bostadsköer och höjda priser på bostäder. 

 

Föreningen ser att många förslag mycket väl kan rymmas inom kommunens redogjorda ambitioner. 
Tätortsutveckling bör ske där kollektivtrafiken kan stödjas och i MKB:n betonas det att man ska 
samla bebyggelsen längs noder och stråk för att stärka detta. Vi håller också med inriktningen i ÖPn 
att stärka Borensbergs tätort och därigenom medverka till en bra möjlighet för människor i stor-
stadsområdet Linköping – Norrköping att finna ett bra, sjö- och naturnära boende. Förslaget om 
bostadsutbyggnad med blandad bebyggelse i norra området i Bråstorp, med närhet till handel och 
övrig service, kan göras klimatsmart. Föreningen noterar också att mycket av den föreslagna tätorts-
utvecklingen i Motala stad sker sjönära och inom befintlig tätort, exempelvis vid södra stranden av 
Motalaviken, vilken har stora förutsättningar för ett attraktivt boende.  

 

I Motala centrum finns både hyreshus och andra lokaler som står tomma. Här bör kommunen med-
verka till att skapa möjligheten att vara mer flexibla med användningsområden samt ta tillvara på 
ödeshusinventering på landsbygden för att öka användningen av det som redan byggts i stället för 
att bygga nytt.  

 

När det gäller utbyggnad av tätorten i det mycket känsliga området Bromma, Kärsby och Djurkälla 
ser föreningen en sådan utveckling som helt förkastligt, både gällande klimat- och miljömål som 
skyddande av mycket värdefulla riksintressen. Föreningen ägnar därför detta område ett särskilt 
följande avsnitt nedan. 

Kommentar: Kommunen noterar detta och avser att fortsätta arbete med en effektiv och 
ändamålsenlig samhällsbyggnadsprocess. Se även kommentar nedan. 

 

- Tätortsutveckling som skadar ett värdefullt landskap, riksintressen, Vättern mm  

I ÖP-2040 har Motala kommuns förslag till tätortsutveckling har området Bromma, Kärsby och Djur-
källa i norra Motala lagts in enligt framtaget detaljplaneprogram, som behandlats i ett samråd under 
2019. Föreningen är mycket kritisk mot denna utvidgning och anser att riksintressen påtagligt skadas 
av planerad exploatering som ska ske på brukningsbar jordbruksmark.  Föreningen vill klargöra sin 
ståndpunkt i ett försök att få kommunen att lokalisera bostadsbyggandet till mer lämpliga platser 
och i stället planera för att stärka riksintressen för turism och det rörliga friluftslivet vid Vättern. 

 
Kommentar: Kommunen är väl medveten om föreningens syn på detta område och syn-
punkterna har bemötts inom ramen för pågående detaljplaneprogram. Se även kommentar 
nedan. 

 



 

Sida 79 av 126 
 

Området Bromma, Kärsby och Djurkälla – väsentlig och värdefull del av  Vätterns riksintressen 

Föreningen gör en omfattande beskrivning av de förhållanden och de värden som genom flertalet 
olika källor präglar Motalas norra Vätterbygd. Föreningen anser att dessa förhållanden utgör skäl för 
att exploatering i det aktuella området Bromma - Kärsby - Djurkälla inte bör förekomma. 

 

Naturskyddsföreningen i Motala har under 2015-2019 genomfört LONA-projektet ”Förstudie av för-
utsättningarna för ett biosfärområde inom Motalas sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid 
Vättern” där en framtagen slutrapport lämnats och innehåller en fyllig redovisning av bland annat de 
riksintressen som avser turism, friluftsliv, naturvård och kultur. 

 

Föreningen uttrycker stor förvåning att Länsstyrelsen inte gör bedömningen att ny bebyggelse i det 
känsliga området riskerar att utgöra påtaglig skada på riksintressena och ställer frågan om man ana-
lyserat frågan ur ett helhetsperspektiv. Föreningen anser att den bebyggelseutveckling som det på-
gående arbetet med detaljplaneprogram föreslår är helt onödig eftersom det finns många andra 
områden som lämpar sig bättre för ny bebyggelse vilket också pekas ut i samrådsversionen av ÖP 
2040. Föreningen vill se att kommunen lägger ner planerna på tätortsutvidgning i det aktuella områ-
det. 

 

Föreningen föreslår att Motalas norra Vätterbygd utpekas som riksintresse för kulturmiljövården. 
Vidare föreslås att kommunen istället för att möjliggöra för ny bebyggelse, tillsammans med Länssty-
relsen och civilsamhället stärker riksintresset för turism och rörligt friluftsliv genom ökad tillgänglig-
het till områdets kulturhistoriska kunskap och den enastående naturen. För att åstadkomma detta 
föreslår föreningen ytterligare utredningar och dokumentationer av landskap, stråk och noder. Det 
ska vara lätt att hitta historiska platser och ett Naturrum invid Lemundavägen (intill Åvik) föreslås. 
Föreningen föreslår även en sjöstadsled från Varamon till Torpa sand som utan att väsentligt ändra 
naturmiljön kan passera Vätterns fina strandområden. 

   

Kommentar: Kommunen delar föreningens syn på de identifierade och beskrivna värdenas 
långsiktiga betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Kommunen ser också den potential 
som finns i att ytterligare synliggöra flertalet objekt och områden i och omkring Motalas norra 
vätterbygd. Kommunen delar dock inte föreningens syn att området inte alls bör förändras 
genom exploatering. Kommunen anser att en exploatering inte behöver betyda att värden för-
störs, även om det blir en förändring. Det är den fysiska samhällsplaneringens viktiga uppgift 
att avväga intressen mot varandra och undvika påtaglig skada på identifierade värden och att 
göra detta ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. 

 

Övergripande trafikstruktur  

Föreningen framhåller synpunkten att den planskilda korsningen som föreslås i syfte att trafikmata 
Bromma- Kärsby- Djurkälla till/från riksväg 50 bör utgå eftersom hela projektet med exploatering i 
det aktuella området bör utgå. Föreningen hänvisar även till trafikverkets yttrande i denna fråga. 
Vidare framhåller föreningen att kommunens resonemang om att koppla samman riksväg 34 och rv 
50 via Kolmetorpsvägen också bör övervägas eftersom det anses leda till en inte önskvärd barriäref-
fekt i den kommande stadsutvecklingen i N Bråstorp som är under detaljplanering. Kommunen be-
höver även ta hänsyn till att farligt gods behöver transporteras på denna led. 

 

Föreningen anser även att kommunen ska var mer uppmärksam på att den byggnation som föreslås 
utmed väg 1050, ny byggnation söder om Fornåsa och planerad bostadsbyggnation på båda sidor 
väg 1015, kommer att upplevas som barriärer för de boende. Föreningen ser särskilt stora risker för 



 

Sida 80 av 126 
 

barn som ska till förskolor och skolor. Föreningen anser också det vid förändringar i det befintliga 
gatunätet läggs en hög prioritet på kollektivtrafiken. 

 

Kommentar: Kommunen noterar de synpunkter som kopplas till  föreningens syn på exploate-
ringen av Bromma- Kärsby- Djurkälla området. Kommunen avser att se över de barriäreffekter 
som föreningen påtalar.  

 

LIS och strandområden  

Föreningen noterar att de LIS-områden som utpekades i samband med att ett kunskapsunderlag 
togs fram 2015 är väl underbyggda men utrycker en farhåga att detta analysarbete inte gjorts i lika 
hög grad för de LIS-områden som kommunen föreslår tillkomma i ÖP 2040.  

 

Föreningen argumenterar för att kommunen i högre grad ska se stränder och strandnära natur som 
en stor tillgång för framtida besöksnäring. Föreningen trycker på värdet av jordbruksmark och fram-
håller att bebyggelse inte bör spridas ut om man ska klara miljö- och klimatmål som Sverige satt upp 
till 2030. Föreningen efterfrågar kommunala mål samt en analys och en överenskommelse i i sam-
verkan med regionens trafikplanering.  

Föreningen stödjer kommunens höga ambitioner att utveckla landsbygden och skapa bättre förut-
sättningar för boende där. Viktigt är att denna utveckling görs långsiktigt hållbar, med hänsyn till 
höga natur- och kulturhistoriska värden, god infrastruktur för kommunalt vatten och avlopp, goda 
möjligheter till kollektivtrafik mm. Det långa tidsperspektivet är väsentligt när potentiella LIS-
områden ska väljas ut, så man inte fragmenterar utan i stället skapar boendeplatser i ett mer sam-
manhållet geografiskt sammanhang. 

 

Föreningen anser att samtliga förslag på LIS-områden som pekats ut och är placerade inom eller i 
närheten av Vättern, Natura 2000-områden, riksintressen för naturvård och friluftsliv, bör utgå, så-
vida det inte undantagsvis är byggnation som avser att stödja friluftslivet och tillgängligheten till 
naturen. Ett lämpligt antal LIS-områden anses var 5-7 stycken. 

  
Kommentar: Kommunen delar föreningens syn på att strandområden är viktiga för allmänhet-
ens tillgänglighet, både boende och besökare samt att detta förhållande kan användas i mark-
nadsföringen av Motala som helhet. 
 
Kommunen uppfattar att föreningens synpunkter sätter fingret på den synnerligen svårlösta 
målkonflikten mellan behovet att utveckla mindre orter på landsbygden och bevarande av be-
fintliga värden på lång sikt. Bestämmelserna om LIS är inte entydiga i lagstiftningen. Kommu-
nen konstaterar att begreppen landsbygd och landsbygdsutveckling har lämnats odefinierade i 
lagtexten och att Naturvårdsverkets översyn av LIS (2017) pekar på att en flexibel tolkning av 
begreppen kan vara ändamålsenligt för att uppnå syftet enligt lagstiftarens intention. Kom-
munen ser de utpekade markanspråken för LIS som möjligheter för markägaren att genom bo-
stadsbebyggelse eller besöksnäringsverksamheter bibehålla eller bredda alternativen till för-
sörjning såväl som samhällets möjlighet att bibehålla och/eller stärka både kommunal och 
kommersiell service på landsbygden.  
 
Bostadsförsörjning är ett allmänt intresse som numera är ett kommunalt ansvar. De utpekade 
LIS-områdena bygger på övergripande analyser där lämpligheten för nya bostäder och be-
söksnäringsverksamheter har varit tongivande. Utöver det har bedömningen översiktligt be-
rört natur- och friluftsvärden, attraktivitet, geotekniska förutsättningar, översvämningsrisk, 
möjligheter till VA-försörjning (alternativ genom enskilt avlopp eller gemensamhetsanlägg-
ning) och möjlighet till trafikmatning. Dessa aspekter har varit avgörande i urvalet. Kommunen 
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poängterar dock att markägaren fortsatt har full rådighet över sin mark och det är också mar-
kägaren som avgör om dess potential för utveckling ska prövas vidare eller inte. Om så sker 
kommer efterföljande planering och/eller lovgivning att närmare utreda förutsättningarna på 
den aktuella platsen. 
 
Kommunen kommer att se över de föreslagna markanspråken för LIS till både storlek och an-
tal. 
 
Kommunen är medveten om det arbete som sker på departementsnivå för att förändra 
strandskyddslagstiftningen i grunden i syfte att skapa ett mer differentierat strandskydd.  
 

 

Övrigt  
Föreningen pekar på behovet av att utveckla det digitala verktyget för publicering så att utskrift, 
sökning och navigering i dokumentet så väl som i plankartan underlättas.  
 

Kommentar: Kommunen instämmer i synpunkterna och avser fortsätta utvecklingsarbetet 
med digital samhällsbyggnadsprocess. De tekniska begränsningar som identifierats avses att 
förbättras genom systemutvecklarens produktutveckling. Det är dock en kostnads- och resurs-
fråga att kommunen inte till fullo kan göra både en digital och en fysisk översiktsplan av tradit-
ionellt snitt. En digital översiktsplan har potential att på ett överskådligt sätt visa en stor 
mängd information i text och länkar men också i plankartor genom en stor mängd olika val-
bara dataskikt. Det är även en annorlunda logik i digital hantering som man behöver lära sig 
första gången som man stöter på den. Det kan även noteras några negativa aspekter med digi-
tal översiktsplan. I dagsläget ger de digitala systemen inget bra resultat om man vill skriva ut 
eller lagra i pdf-format. Förhoppningsvis är det en fråga om produktutveckling som gör det 
bättre och lättare framöver. Enskilda textkapitel kan sparas ner i pdf-format som därefter går 
att skriva ut, men flera av dem är mycket omfattande. Som exempel kan nämnas att kapitel 4 
Riktlinjer i ÖP 2040 motsvarar ca 140 sidor. Plankartans höga informationsinnehåll blir inte 
överskådligt i pdf-format.  

 

E 52. Platen (bostadsstiftelsen)  
Bostadsstiftelsen Platen har genom VD Lars- Åke Landen framfört följande synpunkter: 
 

 Ekenäs, där stiftelsen avser att projektera för bostäder är det inlagt grönytor – där önskar 
stiftelsen att färgen ändras till bostadsbebyggelse. 

Kommentar: Frågan om grönytornas värden i det aktuella området har diskuterats tillsam-
mans med bostadsstiftelsen i samband med ett tidigare fastighetsköp. De brunbeige områden 
som är markerade som Stadsbygd på plankartan i ÖP 2040 omges av ett område som idag är 
avsatt för parker och grönområden. Området regleras av stadsplan 314 från 1987 där den ak-
tuella marken betecknas som Park eller plantering. De identifierade naturvärdena på platsen 
motiverar att denna ambition kvarstår i ÖP 2040. Kommunen ser över det aktuella området i 
syfte att om möjligt samverka med den markanvisning som föreligger på platsen. Identifierade 
naturvärden skyddas i hög grad av gällande lagstiftning. 

 

 Torvmossen vid dagiset, där har stiftelsen av kommunen blivet erbjudna att förtäta bebyg-
gelsen. Även den ytan är planlagd för grönområde. 

Kommentar: I samrådsversion av ÖP 2040 är området väster om förskola Bergsätter utpekat 
som stadsbygd samtidigt som området har naturvärden och är värdefull för grön infrastruktur.  
Söder om förskolan är dock marken enbart utpekad för naturvärden och övergripande grön in-
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frastruktur. Området söder om och en remsa väster om förskolan tillhör stadsplan 255 från 
1978. I stadsplanen anges marken som Park eller plantering. Den markyta som tillhör stads-
plan 255 bedöms fortfarande vara viktig att bevara för de gröna värdena, dvs friluftsliv, biodi-
versitet och klimatanpassning. 
 

 Ekön mot lasarettet är även den grönmarkerad – stiftelsen ser gärna att ytorna vid detta 
område skulle kunna användas för ungdomsaktiviteter. I texten anges att det är önskvärt 
med engagemang och utveckling i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. 

Kommentar: Kommunen instämmer i stiftelsens syn på värdet av ungdomsaktiviteter lämpliga 
för olika socioekonomiska förutsättningar. Det aktuella området tillhör stadsplan 99 (området 
mellan Platens bostäder och Vätternskolan) och stadsplan 284 (området runt Vätternskolan 
och den så kallade Ulaxvillan). En ny detaljplan håller på att tas fram som ska ersätta stadsplan 
284. Kommunen ser över det aktuella området så att ÖP 2040 och arbetet med den nya de-
taljplanen stämmer överens. 
 

 Stiftelsen anser att kommunen rent generellt lägger stora ytor som grönområde, vilket kan 
vara begränsade för kommunens utveckling i en framtid, enligt exempel ovan. 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och ser över kartmaterialet så att inga obefo-
gade grönytor eller svårtolkade överlappningar mellan Stadsbygd och gröna värden sker. Det 
är dock viktigt att notera att planbegreppet Stadsbygd som används i ÖP 2040  innebär att vik-
tig grönstruktur och andra identifierade värden ska tillgodoses i översiktsplanen och vid behov 
även säkerställas i efterföljande detaljplanering och lovgivning.  

 

 Stiftelsen ser ingen struktur i utbyggnaden av en laddmöjligheter för elfordon. 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och avser att förtydliga detta i granskningsvers-
ionen av ÖP 2040. Det ska dock noteras att planlagstiftningen gällande laddinfrastruktur för 
elbilar ändrades under 2020 i syfte att säkerställa en viss mängd laddinfrastruktur för elbilar 
vid nybyggnation av flerbostadshus. De platser som kommunen i ÖP 2040 anser vara lämpliga 
för laddinfrastruktur betyder inte att kommunen själva ska investera i eller drifta dessa. Det är 
i de allra flesta fall privata initiativ som krävs. 

E 53. Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna uttrycker sin uppskattning över det arbete som hittills utförts med ÖP 2040. 
Partiet framhåller vikten av att ÖP 2040 betonar jämlika livsvillkor och likvärdiga möjligheter att 
delta i samhällslivet, oavsett bakgrund, kön och funktionsförmåga. Partiet framhåller även vikten av 
att ÖP 2040 kommunicerar med den regionala utvecklingsstrategin, eftersom det är ett krav enligt 
Plan- och bygglagen. 
 
Partiet efterfrågar en god funktionalitet i kommunen och länet med bra kopplingar nationellt som 
stärker förutsättningarna för hållbar utveckling och goda livsvillkor. Man skapar då också ett effekti-
vare resursutnyttjande. ÖP:n bör även beakta att stärka sambandet med Örebro och Jönköping och 
genom detta skapa utvecklingsmöjligheter i både Motala och Regionen. För att detta skall vara möj-
ligt måste transporter på järnväg och trafikleder mot Örebro byggas ut. (Riksväg 50 mot Askersund, 
dubbelspår mot Hallsberg). Det är viktigt att ÖP:n tar vara på en ökad regionintegrering och stärker 
olika geografiers förutsättningar.  
 
Då det gäller framtida områden för bostadsbyggande vill partiet att udden nordväst om Råssnäsud-
den, norr om Vallmogatan i ÖP: n beskrivs som en framtida mark för bostadsbebyggelse och om-
nämnas som en arbetshypotes.  
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Vidare vill partiet peka på vikten på tågstopp i både Godegård och Fågelsta.  
 
Framtida bostadsbyggande, om de än ligger i tätort eller landsbygd ska ha möjligheter för fritids- och 
sociala mötesplatser.  
 
Kommunen bör hitta markområden där solcellsparker kan vara lämpligt att placera.  
 
Partiet framhåller även att en ungdomsgård på Ekön, bör ha stor prioritet och att något måste göras 
på Electrolux gamla industriområde som nu står och förfaller och är en miljöfråga och dessutom en 
risk för olycksfall. 
 

Kommentar: Kommunen tackar för det positiva omdömet. Kommunen delar partiets syn på 
vikten av att sätta Motala kommun i ett regionalt, storregionalt och även nationellt perspek-
tiv. ÖP 2040 uppmärksammar potentialen i de stärkta kommunikationsmöjligheterna norrut 
där arbete redan pågår för 2+1-väg på riksväg 50 och dubbelspårsutbyggnad. Kommunen ingår 
även i flertalet nätverk på mellankommunal, regional och storregional nivå. Arbetet pågår 
med att ta fram en uppdaterad regional utvecklingsstrategi. Kommunen deltar aktivt i detta 
arbete. 
 
Partiets förslag till framtida  bostadsbyggande på udden nordväst om Råssnäsudden, norr om 
Vallmogatan i ÖP: n är redan markerat i samrådsversionen av ÖP 2040. 
 
Genom ÖP 2040 arbetar kommunen för att möjliggöra ökad attraktivitet och ökad bebyggelse 
och inflyttning i orterna på landsbygden. Redan i samrådsversionen av ÖP 2040 beskrivs tåg-
stopp i Godegård och Fågelsta som viktiga på lång sikt. 
 
Kommunen delar partiets syn på att framtida bostadsbyggande, om de än ligger i tätort eller 
landsbygd ska ha möjligheter för fritids- och sociala mötesplatser. Mötesplatser är ett av verk-
tygen för socialt hållbar samhällsutveckling. Kommunen vill poängtera att detta även är viktigt 
i befintlig bebyggelse.  
 
Kommunen uttrycker en generellt positiv ställning till förnyelsebar energiproduktion. Sol-
cellsparker får uppföras även om det inte specifikt markeras i ÖP 2040. Kommunen lägger till 
”solcellspark” i plankartans informationsruta för Tuddarps avfallsanläggning. 
 
Som en övergripande bärande idé för socialt hållbar samhällsutveckling uttrycker kommunen 
en rättvis geografisk fördelning av nyttor och störningar. Till nyttorna kan räknas kommunal 
och kommersiell service, friluftsnatur, fritidsanläggningar, kollektivtrafik och dylikt medan det 
till störningarna kan räknas större vägar med buller och barriäreffekt, verksamheter med bul-
ler,  lukt eller utsläpp, avfallshantering mm. En ungdomsgård på Ekon ligger i linje med den bä-
rande idén. Att  en ungdomsgård drivs just på en specifik plats är sedan en fråga för kommu-
nens lokal- och verksamhetsplanering. Synpunkten förs vidare till ansvarig enhet.  
  

E 54. Solfjädersstaden IBK och MAIF Fotboll 
Solfjädersstadens innebandyklubb genom Lasse Haak tillsammans med Joakim Ljungkvist för MAIF 
fotboll efterfrågar ett större utbud av idrottsplatser och -hallar. De menar att dagens brister håller 
Motala tillbaka i sin strävan efter att bli en besökskommun i större utsträckning. Motalas idrottsför-
eningar har kompetens och kraft att vara drivande vid större evenemang. Det krävs dock att det 
finns arenor, hallyta och annan infrastruktur  som gör idrottande möjligt för ungdomslag och elit-
nivå. Organisationerna anser att Motala därmed bör ha ett utbud av hallar och idrottsplatser som 
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ligger en bit över riksgenomsnittet. Det innebär en kapacitet utöver de lokala behoven som kan ge 
möjlighet till turnerings- och lägerverksamhet, utbildning och konferens. En sådan satsning 
anses göra Motala mer attraktivt för andra turismsatsande aktörer med Lalandia som främsta 
exempel. 
 
Vidare beskriver organisationerna att det inför alla infrastrukturprojekt bör ställas frågan hur Motala 
kan utvecklas för att bli en bra arenastad, hantera evenemang, deltagare och gäster på bästa sätt 
och undvika krockar med Motalabornas vardagsliv.  
 
Organisationerna framhåller även att Motala kan utveckla möjligheterna till spontanidrott med fler 
planer med olika inriktningar. Det väcker nyfikenhet och är en bra inkörsport till det lokala förenings-
livet när idrotten får ta en naturlig plats i vardagslivet och är trygga och välkomnande för barn och 
ungdomar. På den fronten ser organisationerna tyvärr vissa brister i dagens utbud.  
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av idrottsarenor, hallar och spontanidrottsplatser 
som en del i en större helhet där Motala kan stärka sin position som besöksmål och evene-
mangsplats.  I samband med att markområdet intill riksväg 50 undersöks för idrottscenter-
läggs stor vikt vid tillgänglighet som inte bara avser biltrafik. 
 
Kommunen delar även synen på värdet av fysisk aktivitet som ett viktigt verktyg i syfte att bi-
behålla och förbättra folkhälsan. Kommunen har redan i samrådsversionen av ÖP 2040 gett 
uttryck för ambitionen att möjliggöra fysisk aktivitet genom principiella strategier och riktlinjer 
och ämnar fortsätta detta arbete.  
 
Översiktsplanen pekar inte ut lokaliseringar för idrottsplatser, -hallar eller spontanidrottsplat-
ser eftersom det vid ny bebyggelse kan ingå som en del av de markanspråk som benämns 
”stadsbygd”. Lokalisering bestäms i efterföljande planering (detaljplanering) och lovgivning ut-
ifrån mer detaljerad behovsanalyser och kostnadsbedömningar.  

 

E 55. Svenska Kyrkan 
Svenska kyrkan, Motala församlings kyrkoråd, yttrar sig genom kanslichef Per-Åke Ekstrand. Försam-
lingen ser det som viktigt att Motala fortsätter att utvecklas som stad och är i grunden positiv till 
Översiktsplan 2040 som pekar ut fortsatt utveckling för Motala som kommun.  
 
Församlingen betonar vikten av att kommunen genom ÖP 2040 fortsatt arbetar för viktiga miljöa-
spekter såsom att värna om Guds skapelse. 
 
Församlingen framhåller även sitt intresse att se över etableringsmöjligheter i Smedsbyområdet. 
 

Kommentar: Kommunen noterar församlingens positiva inställning till samrådsversionen av 
ÖP 2040.  Kommunen avser att i ett helhetsperspektiv värna samtliga aspekter som syftar till 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Kommunen noterar även församlingens intresse att 
se över etableringsmöjligheter i Smedsbyområdet. Det behöver inte nödvändigtvis vara en 
fråga för översiktsplanen så frågan har vidarebefordrats till relevant enhet inom kommunens 
organisation.  

E 56. Sverigedemokraterna 
 Sverigedemokraterna yttrar sig genom sin gruppledare Jan Andersson. Partiet uttrycker sig positivt 
om det gedigna arbete som hittills gjorts med samrådsversionen av ÖP 2040. Några synpunkter 
finns: 
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 Trafiksituationen inne i Motala bedöms som beklämmande under morgon och kväll där ron-
deller och trafikljus ses som hinder. Partiet ser ingenting i ÖP 2040 om denna situation. 
 
Kommentar: De brister som partiet uppmärksammar i Motala tätorts trafiksystem är inte en 
fråga på ÖP nivå. Trafik- och parkeringssituationen inne i Motala kommer att hanteras ur ett 
helhetsperspektiv i pågående process med Trafikplan- och mobilitetsplan. Syftet med ett så-
dant arbete är att tillskapa en effektiv och ändamålsenlig situation som ligger i linje med 
kommunens strävan efter en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  
 

 Slamhantering: Reningsverken och dagens slamdumpning anses som förödande för jord-
bruk/livsmedelsproduktion och vatten. Motala kommun bör se detta problem redan nu, sam-
verka i ett större perspektiv utanför själva Motala och inte enbart förlita sig på föreningen 
”Rent vatten”.  
 
Kommentar: Frågan om slamspridning på jordbruksmark och utsläpp till olika vatten regleras 
inte av översiktsplanen utan av annan miljölagstiftning. Kommunen följer detta på nationell 
och regional nivå.  
 

 Energiförsörjning. Partiet anser att kommunen själv inte ska syssla med sol- eller vindenergi 
men gärna underlätta för privata aktörer. 
 
Kommentar: Kommunen delar partiets syn på att privata aktörers initiativ ska underlättas och 
det gör kommunen redan i samverkan med de ekonomiska stöd som finns att söka på nation-
ell och regional nivå.  Kommunen är dock även en stor fastighetsägare där frågan om solceller 
på tak och /eller solcellsparker på exempelvis Tuddarps sluttäckta avfallshögar diskuteras.  
 

 Vatten: Partiet delar kommunens syn på att Vättern är viktig men vill även framhålla Borens 
vatten där det dumpas slam från reningsverket. Partiet framhåller det som ohållbart. 
 
Kommentar: Kommunen delar synen att Borens vatten också är viktigt. Frågan om slamsprid-
ning på jordbruksmark och utsläpp till olika vatten regleras inte av översiktsplanen utan av 
annan miljölagstiftning. Kommunen följer detta på nationell och regional nivå.  
 

 Småhusbyggandet: Partiet framhåller att småhus är många människors dröm men varnar för 
att det i längden blir besvärligt. I städer behöver byggande på höjden öka och småhusbyggan-
det minska. 
 
Kommentar: Kommunen delar partiets syn att det ur ett långsiktigt perspektiv är viktigt att 
åstadkomma en strukturellt hållbar bebyggelsestruktur. Det är många aspekter som ska beak-
tas i en sådan planering och hur man bäst gör detta kan och bör diskuteras. Kommunen arbe-
tar ur ett helhetsperspektiv genom ÖP 2040 där förtätning av bebyggelse exempelvis på över-
givna industriområden ingår som en bärande idé. Kommunen ser dock småhus som en viktig 
del i samhällsbyggandet.    
 

 Landsbygden: Partiet framhåller de utmaningar som boende på landsbygden kan uppleva. Ex-
empel som nämns är svårighet med banklån till nybyggnation och renoveringar, behovet av 
bredband, vatten och avlopp samt transportmöjligheter.  
 
Kommentar: Frågan om vilka förutsättningar som bör råda för boende och verksamheter på 
landsbygden är relevant och aktuell. Flera av de styrande och reglerande systemen för detta 
ligger dock utanför kommunens rådighet. Genom ÖP 2040 och målformuleringar i LUP:en 
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strävar kommunen efter att möjliggöra  tillväxt och boende i hela kommunen. Kommunen ar-
betar aktivt för detta även genom sina kanaler och regionala/ storregionala nätverk.  
 

 Entreprenörskap och företagande: Partiet uttrycker sin syn på att Motala kommun är under-
bemannat med avseende på stöd och service till småföretagare. De organisationer som jobbar 
med detta idag anses undermåliga. Flera förändringar krävs för att kommunen ska nå uppsatta 
mål.  
 
Kommentar: Motala kommun samverkar med Tillväxt Motala samt ett antal företagsstöd-
jande organisationer på regional och lokal nivå för att underlätta för nya företag och stödja 
befintliga. Dialog förs med de lokala branschråden för att identifiera förbättringsområden i fö-
retagsstödet och att generellt stärka företagsklimatet. 
 

 Turism och utbildning inom turism: Partiet framhåller att Motala kan marknadsföra sig mycket 
mer än bara genom sin sandstrand. Partiet efterfrågar även en utbildning inom turism, särskilt 
om Lalandia etablerar sig i Motala.  
 
Kommentar: Samrådsförslaget ÖP 2040 innehåller flera utvecklingsområden för den framtida 
besöksnäringen bl.a avseende camping och ställplatser för husbilar, genomförande av han-
delspolicy samt generellt stöd till destinationsutveckling genom satsningar för att stärka sjö-
staden. Översiktsplanen i sig ska dock inte ses som ett verktyg för marknadsföring. 
 
I dag finns gymnasial utbildning inom besöksnäring vid Carlsunds utbildningscentrum. Kom-

munen har uppvaktat och avser att fortsätta uppvakta Linköpings Universitet vad avser beho-

vet av eftergymnasial utbildning. 

 Kontinuerlig översiktlig planering: 
 
Kommentar: Kommunen noterar detta och avser att fortsätta arbete med kontinuerlig över-
siktlig planering även efter det att ÖP 2040 vunnit laga kraft. Detta kommer förhoppningsvis 
att kunna ske i början av 2022.  
 

E 57. Tengbomgruppen 
Tengbomgruppen yttrar sig genom Christer Blomqvist och Richard Bergström (grundare av Aqua 
Floating Group) i frågan om Flytande bostäder och de goda förutsättningar man ser i Motala. Ten-
gbomgruppen beskriver ett ökat intresse över hela världen för flytande byggnader och anger sti-
gande vattennivåer, brist på byggbar mark samt att människan känner välbefinnande vid vatten som 
skäl för det. Förutsättningarna för marina bostadsgrupper ses som goda i Motala men det kräver 
utredning och samråd med kommunen. Gruppen hoppas att kommunen ser positivt på frågan och 
de är i så fall beredda att påbörja inledande utredningsarbete. Gruppen vill se att ÖP 2040 medger 
etablering av flytande bostäder i Motala.  
 

Kommentar: Kommunen delar Tengbomgruppens syn på att frågan om Flytande bostäder yt-
terligare bör undersökas. Kommunen är dock medveten om den stora mängd utredningar och 
tillståndsprövningar som krävs. Länsstyrelsen i Östergötland har i sitt samrådsyttrande (se 
punkt A 01 ovan) uttryckt stor tveksamhet till konceptet flytande bostäder inom det aktuella 
området (Hårstorpssjöns norra strand) som kommunen markerade ut eftersom det råder flera 
särskilda områdesskydd där. Kommunens Mark- och exploateringsenhet hanterar frågan vi-
dare.  
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E 58. Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet yttrar sig genom gruppledare Peter Karlberg. Partiet framhåller kommunens arbete 
med samrådsversionen av ÖP 2040 som gedigen, relevant och på ett bra sätt berör de frågor som 
anses viktiga i sammanhanget. Partiet uppskattar bland annat skrivningarna om att skydda Vättern 
som dricksvattentäkt, att planera för blandat och tillgängligt boende med närhet till privat och 
kommunal service i såväl stad som landsbygd, att låta staden växa genom förtätning, att värna grön-
områden, natur och miljö samt att arbeta med jämlik stadsplanering.  Partiets synpunkter fördelas 
över rubrikerna: 

 Fördjupning av ÖP (FÖP) eller detaljplaneprogram över Motalas vattenområden: Partiet ef-
terfrågar en fördjupning, eller allra helst, ett detaljplaneprogram som tar sig an flertalet vik-
tiga frågor som berör Motalas vattenområden, exempelvis vattenkvalitet, näringsliv och fri-
luftsliv/rekreation i Motalaviken. 

 
Kommentar: Kommunen delar synen på värdet av Motalas vattenområden och att det vore 
lämpligt med antingen en FÖP (fördjupning av översiktsplanen) eller ett detaljplaneprogram 
för detta. I samrådsversionen av ÖP 2040 har detta markerats för området Motalaviken.  

 

 Bostadsförsörjningsprogrammet: Partiet framhåller att Mark- och bostadsförsörjningspro-
grammets mening ”att en blandning av hustyper och upplåtelseformer bör eftersträvas” ska 
gälla i såväl socioekonomiskt gynnade områden som socioekonomiskt utsatta områden. Spe-
ciellt bör det planeras för att inte renodlade enklaver för socioekonomiskt gynnade skapas. 

 
Kommentar: Kommunen instämmer i partiets syn att bostadsfrågan är ett av flera viktiga verk-
tyg för att motverka segregation. En stor mängd olika aspekter av samhällsplanering, ekono-
miska styrmedel, lagstiftningar m.m. är dock gällande här. Den kommunala fysiska planering-
en, som regleras av Plan- och bygglagen, kan reglera hustyper (i detaljplan) men har inte verk-
tygen för att säkerställa upplåtelseformen. För det krävs civilrättsliga avtal med den aktuella 
exploatören. Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet är ett verktyg för detta resonemang. 
 
Översiktsplanen reglerar inte hustyper men uttrycker sig generellt genom den bärande idén 
om ”rättvis geografisk fördelning av nyttor och störningar”. Till nyttorna kan räknas skolor, 
förskolor, boende för äldre mm, kommersiell service, bostäder av god kvalitet, friluftsnatur, 
fritidsanläggningar, kollektivtrafik och dylikt medan det till störningarna kan räknas större 
vägar med buller och barriäreffekt, verksamheter med buller, lukt eller utsläpp, avfallshante-
ring mm.  
 
Kommunen delar synen på att socioekonomiskt gynnande områden även ska ses ur ett segre-
gationsperspektiv.  
 

 Målbild- och utvecklingsstrategi: Partiet ser en potential i Motala som studentstad och öns-
kar se ett tillägg i Målbild och utvecklingsstrategi  där kommunen uttrycker ambitionen att 
tillskapa ett universitetscampus och studentbostäder i Motala. 
 

Kommentar: Kommunen delar partiets syn på att Motala har potential som studentstad. I frå-
gan om Campus Motala har kommunen uppvaktat och avser att fortsätta uppvakta Linköpings 
Universitet. När dubbelspåret mot Hallsberg/Örebro blir klart (ca 2029) finns kanske anledning 
att även blicka norrut mot Örebro universitet. Samrådsversionen av ÖP 2040 markerar fastig-
heten som inrymmer Polishuset (vid järnvägsstation) som en lämplig plats för högre utbild-
ning. 
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 Solcellsparker och koloni-/odlingslotter: Partiet önskar se att ÖP 2040 pekar ut lämpliga plat-
ser för solcellsparker och koloni-/odlingslotter på plankartan. 

 
Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av förnyelsebar energi och ÖP 2040 uttrycker en 
positiv inställning till detta. Solcellsparker får efter erforderlig bygglovsprövning uppföras även 
om det inte uttrycks specifika områden för det i ÖP. Det har förts diskussioner om en solcell-
spark på Tuddarps avfallsstation. Kommunen lägger till ”solcellspark” i plankartans informat-
ionsruta för Tuddarp. 
 
Koloni-/odlingslotter ryms också inom det som i ÖP:n markeras som ”Stadsbygd” och ”Tätort”. 
I granskningsversionen av ÖP 2040 tillförs ett markområde strax väster om Duntebergets Mo-
torarena för detta syfte. Området bedöms, till följd av risken för tidvis bullerstörning, som 
olämpligt för bostäder.  
 

 Försvarets aktiviteter:  Partiet konstaterar att försvarets intressen av luftutrymmet samt Vät-
tern begränsar Motalas möjligheter att utvecklas. Partiet vill därför uppmana till en aktiv dia-
log mellan kommunen och försvaret där olika intressen kan diskuteras och sammanvägas. 
 
Kommentar: Kommunen delar synen att försvarets intressen av luftrummet över Motala läg-
ger restriktioner på Motalas utveckling. Främst gäller det utvecklingen av vindkraft vilket 
kommunen också tydligt påtalar i ÖP 2040. Tillägg till översiktsplan Vindkraft från 2011 ska 
fortsatt gälla och även där framförs kommunens syn.  
 
Enligt Miljöbalken är försvarets intressen det starkaste allmänna intresset. Kommunen för re-
dan en dialog med Försvarsmakten i samband med planering av höga byggnader. Det kan kon-
stateras att restriktioner för höjd begränsar Motalas möjligheter att bygga maximalt 45 meter 
inom tätortsgränsen och maximalt 20 meter utanför tätorten.  

 

F. Privatpersoner 

F 59. Privatpersoner  
Personerna har fastigheter i omedelbar närhet (och båtplatser) i Kagensviken och tycker att bebyg-
gelse skulle inkräkta för mycket på naturen och karaktären på området samt bidra till ökad trafik. De 
vill därför inte öppna för möjligheterna för strandnära bebyggelse och ställer sig därmed negativa till 
LIS-område och besöksanläggning i Kagensviken. 
 
De uttrycker även en fråga om planens förslag till bebyggelse i Odensbergsviken på 
Medevi-sidan riskerar att belasta Odensbergvikens vatten och natur samt det lite 
eftersatta vattenreningssystemet mer än vad som redan sker idag. Se även yttrande F60 nedan. 
 

Kommentar: Kommunen förstår den oro som uttrycks. Det är en klassisk problematik att bo-
ende på en attraktiv plats uttrycker en oro för att värden ska förstöras om ny bebyggelse til--
låts och om området görs attraktivt för fler besökare. Ofta handlar det om en upplevelse av 
trängsel med nedskräpning och hög ljudvolym samt att trafiksituationen inte fungerar.    
 
LIS-området vid Kagensviken är markerat för en möjlig besöksanläggning som prövas genom 
bygglov. Det ska ses som en möjlighet till någon typ av mindre bebyggelse på platsen men det 
är inget tvång och det är alltid markägaren som har rådigheten över marken. I det här fallet är 
det samfällighetsföreningen som gemensamt äger marken. En besöksanläggning i det aktuella 
läget skulle exempelvis kunna vara ett mindre café. Kommunen betonar att om föreningen 
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inte vill ha någon förändring på platsen så kommer det inte att ske. Trafiksituationen regleras 
genom skyltning, hänvisningar till parkeringsytor etc. Området tas bort ur ÖP 2040 gransk-
ningsversion. Se även yttrande G 105 från Samfällighetsföreningen nedan. 
 
Det föreslagna bebyggelseområdet vid Odensbergsviken prövas  genom detaljplaneläggning.  
Då prövas bebyggelse utifrån platsens förutsättningar. Vatten- och avlopp ska fungera på lång 
sikt och föregås av tillståndsprövning. Hur detta görs i detalj avgörs vid detaljplaneläggningen 
och bygglov. 
 
Vattenreningssystemet som bedöms som eftersatt redan idag är en gemensamhetsanläggning 
som stugföreningen ansvarar för. Det är av stor vikt att det fungerar tillfredsställande redan 
nu.  

 

F 60. Privatpersoner 
Personerna äger fritidsboende i området Västanvik. De beskriver en befintlig problematik där en stor 
mängd externa besökare till badplatsen redan idag nyttjar bryggor och grillplatser som samfällighets-
föreningen ordnat, så att delägarna själva inte får plats. De upplever att området inte är dimension-
erat för, och inte heller var tänkt för, ett så pass högt besökstryck. De ställer sig kritiska till ett LIS-
område på platsen och undrar om det är juridiskt tillåtet eller enligt god sed att markera platsen för 
LIS då det går emot det gemensamhetsanläggningsbeslut från Lantmäteriet som finns för området. 
De framhåller även att styrelsen för Västanviks samfällighetsförening inte tillfrågat delägarna vad de 
anser om detta förslag utan givit återkoppling till kommunen utan diskussion eller beslut. De anser 
därför att styrelsens återkoppling inte borde väga tyngre än andra delägare i föreningen. Se även 
yttrande F59 ovan. 
 

Kommentar: Kommunen förstår den oro som uttrycks. Det är en klassisk problematik att bo-
ende på en attraktiv plats uttrycker en oro för att värden ska förstöras om ny bebyggelse til--
låts och om området görs attraktivt för fler besökare. Ofta handlar det om en upplevelse av 
trängsel med nedskräpning och hög ljudvolym samt att trafiksituationen inte fungerar.    
 
LIS-området vid Kagensviken är markerat för en möjlig besöksanläggning som prövas genom 
bygglov. Det ska ses som en möjlighet till någon typ av mindre bebyggelse på platsen men det 
är inget tvång och det är alltid markägaren som har rådigheten över marken. I det här fallet är 
det samfällighetsföreningen som gemensamt äger marken. En besöksanläggning i det aktuella 
läget skulle exempelvis kunna vara ett mindre café. Men kommunen betonar att om förening-
en inte vill ha någon förändring på platsen så kommer det inte att ske. Trafiksituationen regle-
ras genom skyltning, hänvisningar till parkeringsytor etc.  
 
Området tas bort ur ÖP 2040 granskningsversion. Se även yttrande G 105 från Samfällighets-
föreningen nedan. 
 

 

F 61. Privatpersoner   
Personerna äger mark i Lönsås. De är positiva till att landsbygden kan utvecklas men ställer sig tvek-
samma till den markering för möjlig bebyggelse som kommunen gjort på deras mark. De framhåller 
att all mark är värdefull för deras verksamhet och att de lagt ner bevattning på den aktuella ytan. Till 
yttrandet hör en skiss där området markerats. 
 



 

Sida 90 av 126 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. Markägaren har full rådighet över sin mark. 
Den aktuella marken tas bort ur ÖP 2040. 

F 62. Privatperson 
I yttrandet framhålls värdet av våra natur- och kulturtillgångar, inte minst  när samhället genomgår 
en kris. Personen beskriver samhällets önskan att leva hållbart ur ekonomiskt,  socialt och ekologiskt 
perspektiv och att Coronapandemin skyndat på denna process.  
Effekter på denna förändringsprocess är: 

1. Vi söker oss mer och mer till naturen, landsbygden, när det gäller boende, arbete, 
fritid och rekreation. 
2. Vi vill i större utsträckning undvika miljögifter i livsmedel och andra produkter. 
3. Vi vill undvika att påverka miljön negativt på flera sätt som med våra resor och all 
konsumtion. 
4. Intresset för självhushållning ökar. 
5. Vi efterfrågar och ställer högre krav på att vi vill ha lokalproducerad ekologisk mat. 
6. Våra rötter och våra värderingar blir viktigare för oss. Vi intresserar oss mer för vårt 
kulturarv, natur- och kulturupplevelser. 

Dessa punkter bör kommunen eftersträva att tillmötesgå och på ett tydligt sätt visa att 
kommunen skapar förutsättningar för i Motala ÖP 2040. 
 
Vidare framhålls att kommunen behöver fokusera på de kärnvärden som gör platser unik, dvs natur- 
och kulturvärdena. Till kärnvärdena räknas; 

 Vatten som resurs och attraktivitet. Personen saknar en tydlig plan för vilka 
riktlinjer kommunen arbetar efter för att minska hot mot vårt dricksvatten. Hur arbetar 
kommunen för att minska giftiga utsläpp? Visa tydligare i översiktsplanen hur 
kommunen aktivt arbetar för att värna miljön och därmed vårt viktigaste livsmedel - 
vårt dricksvatten. 
 

 Kultur. Kommunen uttrycker ett tydligt urbant perspektiv i ÖP:n. Kartlagret Kulturmiljöer sak-
nar information. Kommunen bör uttrycka hela kommunens kulturhistoria som ett kärnvärde. 

 
Vidare betonas vikten av att kommunen lämnar det urbana perspektivet och istället utgår ifrån kärn-
värdena natur och kultur för hela Motalabygden i sin platsmarknadsföring gentemot både medbor-
gare och nationellt. Kommunen bör bygga infrastrukturen efter kärnvärdena och inte tvärt om. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen på värdet av natur- och kulturvärden och att detta bör 
vara tydligt i ÖP 2040. Kommunen strävar efter en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där 
ÖP 2040 är det viktigaste strategiska dokumentet för hur kommunen ser på mark- och vat-
tenanvändning i tidsperspektivet 2040. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägle-
dande. Flertalet av de synpunkter som framhålls i yttrandet ligger i linje med kommunens 
strävan.  
 
Riktlinjer gällande grundvattnets skyddsbehov återfinns på flera ställen i samrådsversionen av 
ÖP2040, bland annat inom kapitlet 4.1.5 Vatten och vattenkvalitet. Kommunen kan reglera 
kemikalieanvändning i sin egen verksamhet, skapa goda förutsättningar för att hantera dag-
vatten, sträva efter att minimera utsläpp från avloppsreningsverk, kontrollera eventuellt 
släckvatten vid bränder och liknade inom de kommunala verksamheterna. Men hur kemikalier 
används i samhället i stort, exempelvis inom trädgårdar och inom konventionellt jordbruk, kan 
inte regleras av kommunen utan är föremål för nationell lagstiftning.  
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Kommunen arbetar med att digitalisera den inventering och värdering av kulturmiljöer som 
tagits fram. Materialet var inte fullständigt i samrådsversionen men kommer att vara tydligare 
i granskningsversionen av ÖP 2040.  
 
Kommunen delar synen på att hela Motala kommun är viktig. Kommunen kommer att förtyd-
liga detta i granskningsversionen av ÖP 2040. Platsvarumärket är dock ett resultat av omfat-
tande medborgardialog och kommer i dagsläget inte att förändras. 

F 63. Privatperson 
Personen bor tillsammans med sin familj i Motala. Personen uttrycker viljan att flytta till Fågelsta. 
Skolan beskrivs som fantastisk. Det är hyresrätt, 4 rum och kök som är intressant. Personen känner 
till flera familjer som vill dit, men i dagsläget finns inte större lägenheter än 3 rum och kök i Fågelsta. 
Mindre radhus att hyra vore bra för familjer. Personen ställer frågan om det finns några framtidspla-
ner för Fågelsta i detta avseende.  
 

Kommentar: Kommunen tackar för det positiva omdömet om Fågelsta skola. I det pågående 
arbetet med ÖP 2040 markerar kommunen nya områden i Fågelsta som möjliga för bostads-
bebyggelse, men översiktlig planering reglerar inte vilken typ av bostäder eller vilken upplåtel-
seform som är lämplig. Det avgörs i senare planeringsskeden eller genom avtal inför byggnat-
ion. 
 
Kommunen jobbar mycket med landsbygden och de mindre orterna i Motala kommun. Den 
tjänsteperson som jobbar med detta har noterat Annas intresse för en större hyreslägenhet i 
Fågelsta. Översiktsplanen hanterar allmänna intressen och i det perspektivet blir frågan upp-
märksammad som ett intresse av boende utanför Motala stad, i det här fallet specifikt Få-
gelsta. 

  

F 64. Privatperson 
 Yttrandet adresseras till Kommunstyrelsen och ställer frågan om den digitala samrådsprocessen och 
den digitala hanteringen av ÖP 2040 uppfyller kraven på demokrati. Personen framhåller att en stor 
andel av de boende i kommunen inte kunnat ta del av underlagsmaterial och därför inte kunnat ha 
en åsikt om planen. Personen förutsätter att kommunstyrelsens ledamöter känner till att inte alla 
boende i kommunen har tillgång till dator eller läsplatta eller har kunskap eller ens internetåtkomst. 
Det omfattande och detaljerade materialet är svårt att navigera i även för den som har dator men 
lite vana och svag syn, men intresse att delta i samhällsfrågor. Särskilt många äldre som helst vill ha 
materialet i pappersform blir helt lämnade utanför då det inte har varit möjligt att hålla informat-
ionsmöten under det gångna halvåret. 
 
Personen framhåller det som olyckligt att remisstiden för yttrande tar slut utan att många som 
kunde haft bra synpunkter kan förmedla dessa då man inte kunnat informera sig. Det måste gå att 
hitta sätt att involvera både den som anammat den digitala världen och den äldre generationen som 
behöver övergångstid. Personen blir beklämd när hon från flera äldre hör att man känner sig uteslu-
ten utan möjlighet att informera sig eller delta då allt ska ske digitalt. Detta är dålig demokrati. Inga 
hoppas att kommunen kan komma igen med mer tillgänglig information i den fortsatta processen. 
 

Kommentar: ÖP 2040 är helt digital och presenteras genom visualiseringsverktyget Story Map. 
I stort sett hela 2020 har präglats av pandemin (Covid -19). Därmed har även samrådsförfa-
randet kommit att bli i hög grad digitalt. Det hanns med 15 fysiska möten medan resterande 
19 möten blev helt digitala. 
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Planlagstiftningen anger inga detaljer i hur samrådet ska gå till eller hur långt det ska vara. 
Lagtexten uttrycker att kommunen ska samråda med Länsstyrelsen, Regionen och angränsade 
kommuner. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, samman-
slutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget möjlighet att delta i sam-
råd. Det är syftet med samrådet som är det viktiga. I lagtexten beskrivs syftet som att ge möj-
lighet till insyn och påverkan.  
 
Det finns flera skäl till att kommunen har valt att göra ÖP 2040 helt digital. Allt fler i samhället 
efterfrågar och förväntar sig digital information. Lagstiftningen gällande samhällsbyggnads-
processen arbetar också i den riktningen. Redan i samband med den politiska medborgardia-
logen om ÖP (2017) beslutade kommunstyrelsen i Motala att översiktsplanen ska vara helt di-
gital. Det kan även hävdas att en digital översiktsplan har chans att nå fler, särskilt ungdomar 
och unga vuxna som kommunen arbetar särskilt för att nå.  
 
En digital översiktsplan har potential att på ett överskådligt sätt visa en stor mängd informat-
ion i text och länkar men också i plankartor genom en stor mängd olika valbara dataskikt. Det 
är även en annorlunda logik i digital hantering som man behöver lära sig första gången som 
man stöter på den. Det kan även noteras några negativa aspekter med digital översiktsplan. I 
dagsläget ger de digitala systemen inget bra resultat om man vill skriva ut eller lagra i pdf-
format. Förhoppningsvis är det en fråga om produktutveckling som gör det bättre och lättare 
framöver. Enskilda textkapitel kan sparas ner i pdf-format som därefter går att skriva ut, men 
flera av dem är mycket omfattande. Som exempel kan nämnas att kapitel 4 Riktlinjer i ÖP 
2040 motsvarar ca 140 sidor. Plankartans höga informationsinnehåll blir inte överskådligt i 
pdf-format.  
 
Till följd av pandemin (Covid -19) blev samrådsprocessen mer digital än vad som från början 
var avsett. Inledningsvis under samrådsperioden, innan restriktionerna gällande pandemin ut-
färdades, fanns hjälp att få på kommunens bibliotek och i biblioteksbussen för personer som 
inte har digital utrustning eller kunskap. Personalen där har fått särskild utbildning för detta 
och backades upp med tjänstepersoner och politiker med särskild kännedom om ÖP-arbetet. 
Här har även information och hjälp kunnat fås på flera andra språk när integrationsledarna 
fanns på plats. Kommunen bokade även in flera möten dit man kunde komma för att diskutera 
både hanteringen av ÖP:n och dess innehåll. Datum och platser för möten har funnits på 
kommunens hemsida: www.motala.se/oversiktsplan. Innan restriktionerna gällande pandemin 
utfärdades genomfördes 15 fysiska möten enligt ovan. Majoriteten av dessa möten hade även 
politisk närvaro. Därefter ställde kommunen snabbt om och genomförde ytterligare 19 sam-
rådsmöten digitalt, varav flertalet hade politisk närvaro. Många intressegrupper, politiska par-
tier mm hörde av sig direkt till kommunen för att få ett särskilt möte med tjänstepersoner som 
arbetar med översiktsplanen. Samtliga dessa förfrågningar om möten har genomförts.  
 
PRO ingår som en av många remissinstanser. Samtliga remissinstanser fick tidigt i samrådspe-
rioden ett brev med kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteperson på kommunen. Direkt kom-
munikation via telefon har därmed varit möjlig. En artikel i MVT gick ut med samma budskap. 
 
Den digitala ambitionen kvarstår. Kommunen kommer fortsatt att hålla stor öppenhet för di-
rekt kommunikation med tjänstepersoner som arbetar med ÖP 2040 via telefon och mejl. 
Kommunen kommer även att ta hänsyn till pandemin och de förutsättningar som smittsprid-
ning och vaccinering ger. Om pandemisituationen tillåter kommer fysiska informationsmöten 
att erbjudas under granskningsperioden.  

http://www.motala.se/oversiktsplan
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F 65. Privatperson  
Personen har deltagit i två fysiska informations- och samrådsmöten. Personen delgav kommunen 
detaljerad kunskap om järnvägsstationens potential för en mer effektiv funktion samt värdet av en 
terminal för omlastning tåg/lastbil vid värmeverket. Skisser över järnvägsområdets användning har 
sänts in till kommunen.  
 
Gång- och cykelkommunikationen under järnvägsspåren [i höjd med stationen] till området söder 
om järnvägsspåren beskrivs som viktig. Pågående industriverksamhet och fotbollsplaner kan om-
vandlas till stadsbygd. Tunnelbyggnation kan med fördel ske under de sex veckor sommartid när 
tågtrafiken norrut stängs av för dubbelspårsutbyggnaden. Detta kommer att fortgå tills dubbelspåret 
är färdigt ca 2028. Fler spår för att kunna ställa upp flera ”Vätternrundetåg” efterfrågas och bedöms 
som attraktivt. Vidare framhålls behovet av laddplatser för bil och båt. 
 

Personen framhåller värdet av en matarbuss mellan Godegård-Degerön-Mariedamm i syfte att 

utöka upptagningsområdet för framtida tågstation. Laddplatser vid Godegård station beskrivs 

som önskvärt samt att cyklar bör tillåtas på pendeltågen i samband med Vätternrundan. Perso-

nen tar även upp förslag kring miljöalmanackans innehåll och möjlighet för fyrfack/källsortering 

vid mindre hyreshus.  

 
Kommentar:  Kommunen noterar och tackar för omfattande och detaljerad information, tips 
och synpunkter. Flera synpunkter och tips är mycket detaljerade och därmed inte ÖP-
relaterade men dessa har vidarebefordrats till relevant tjänsteperson inom kommunens orga-
nisation.  
 
De synpunkter som bedöms relevanta för ÖP 2040 är; 

 Kommunikationsmöjlighet för gång och cykel under järnvägsspåren i höjd med station-
en [till området söder om stationen] läggs till i ÖP 2040. Vid projektering och bygggnat-
ion är det viktigt att tunneln går tillräckligt långt söderut för att inte omöjliggöra funkt-
ionell markanvändning inne på stationsområdet.  

 Nuvarande industriell verksamhet och del av idrottsverksamheten [Kanalstråket] under-
söks för att omvandlas till stadsbygd. Kommunen tar upp det i ÖP 2040 som detaljpla-
neprogram eller fördjupning av översiktsplanen och ska ses i samband med stadsom-
vandling av hela Kanalstråket. 

 Värmeverkets koppling till järnvägen bedöms som en omfattande förändring som ligger 
utanför kommunens rådighet. Verksamheten till hör Vattenfall. 

 Laddinfrastruktur för bil och båt förtydligas i ÖP 2040. 

  

F 66. Privatperson 
Personen konstaterar att ÖP 2040 inte kommer att tillhandahållas i pappersformat. Personen ställer 
frågan om det är tillåtet att hålla samråd med enbart digitalt material med risk för att många därmed 
exkluderas. 
 

Kommentar: ÖP 2040 är helt digital och presenteras genom visualiseringsverktyget Story Map. 
I stort sett hela 2020 har präglats av pandemin (Covid -19). Därmed har även samrådsförfa-
randet kommit att bli i hög grad digitalt. Det hanns med 15 fysiska möten medan resterande 
19 möten blev helt digitala. Flera av de fysiska mötena var på huvudbiblioteket i Motala samt i 
biblioteksbussen och ett möte var av drop-in karaktär i kommunhuset kl 15-19. 
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Planlagstiftningen ger inga detaljer i hur samrådet ska gå till eller hur långt det ska vara. Lag-
texten uttrycker att kommunen ska samråda med Länsstyrelsen, Regionen och angränsade 
kommuner. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, samman-
slutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget möjlighet att delta i sam-
råd. Det är syftet med samrådet som är det viktiga. I lagtexten beskrivs syftet som att ge möj-
lighet till insyn och påverkan.  
 
Det finns flera skäl till att kommunen har valt att göra ÖP 2040 helt digital. Allt fler i samhället 
efterfrågar och förväntar sig digital information. Lagstiftningen gällande samhällsbyggnads-
processen arbetar också i den riktningen. Redan i samband med den politiska medborgardia-
logen om ÖP (2017) beslutade kommunstyrelsen i Motala att översiktsplanen ska vara helt di-
gital. Det kan även hävdas att en digital översiktsplan har chans att nå fler, särskilt ungdomar 
och unga vuxna som kommunen arbetar särskilt för att nå.  
 
En digital översiktsplan har potential att på ett överskådligt sätt visa en stor mängd informat-
ion i text och länkar men också i plankartor genom en stor mängd olika valbara dataskikt. Det 
är även en annorlunda logik i digital hantering som man behöver lära sig första gången som 
man stöter på den. Det kan även noteras några negativa aspekter med digital översiktsplan. I 
dagsläget ger de digitala systemen inget bra resultat om man vill skriva ut eller lagra i pdf-
format. Förhoppningsvis är det en fråga om produktutveckling som gör det bättre och lättare 
framöver. Enskilda textkapitel kan sparas ner i pdf-format som därefter går att skriva ut, men 
flera av dem är mycket omfattande. Som exempel kan nämnas att kapitel 4 Riktlinjer i ÖP 
2040 motsvarar ca 140 sidor. Plankartans höga informationsinnehåll blir inte överskådligt i 
pdf-format.  
 
Till följd av pandemin (Covid -19) blev samrådsprocessen mer digital än vad som från början 
var avsett. Inledningsvis under samrådsperioden, innan restriktionerna gällande pandemin ut-
färdades, fanns hjälp att få på kommunens bibliotek och i biblioteksbussen för personer som 
inte har digital utrustning eller kunskap. Personalen där har fått särskild utbildning för detta 
och backades upp med tjänstepersoner och politiker med särskild kännedom om ÖP-arbetet. 
Här har även information och hjälp kunnat fås på flera andra språk när integrationsledarna 
fanns på plats. Kommunen bokade även in flera möten dit man kunde komma för att diskutera 
både hanteringen av ÖP:n och dess innehåll. Datum och platser för möten har funnits på 
kommunens hemsida: www.motala.se/oversiktsplan. Innan restriktionerna gällande pandemin 
utfärdades genomfördes 15 fysiska möten enligt ovan. Majoriteten av dessa möten hade även 
politisk närvaro. Därefter ställde kommunen snabbt om och genomförde ytterligare 19 sam-
rådsmöten digitalt, varav flertalet hade politisk närvaro. Många intressegrupper, politiska par-
tier mm hörde av sig direkt till kommunen för att få ett särskilt möte med tjänstepersoner som 
arbetar med översiktsplanen. Samtliga dessa förfrågningar om möten har genomförts.  
 
Den digitala ambitionen kvarstår. Kommunen kommer fortsatt att hålla stor öppenhet för di-
rekt kommunikation med tjänstepersoner som arbetar med ÖP 2040 via telefon och mejl. 
Kommunen kommer även att ta hänsyn till pandemin och de förutsättningar som smittsprid-
ning och vaccinering ger. Om pandemisituationen tillåter kommer fysiska informationsmöten 
att erbjudas under granskningsperioden.  
 

http://www.motala.se/oversiktsplan
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F 67. Privatperson 
Personen med familj framhåller att de inte önskar se möjligheten till bebyggelse på sin jordbruks-
mark. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och tar bort markanspråken på de aktuella fas-
tigheterna. 

  

F 68. Privatperson 
Personen framhåller att han inte önskar se möjligheten till bebyggelse på sin jordbruksmark. 

 
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och tar bort markanspråken på de aktuella fas-
tigheterna. 

 

F 69. Privatperson 
Personen efterfrågar möjligheten att se fastighetsbeteckningar i något av de kartlager som utgör 
ÖP:n. Detta skulle i hög grad underlätta när politiker inom samhällsbyggnadsprocessen får uppgift 
om fastighetsbeteckning men ingen adress. 
 

Kommentar: Fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser faller inom lagen för personupp-
giftslagen, GDPR. Därmed är det inte lämpligt att göra dessa allmänt tillgängliga.  

 

F 70. Privatperson   
Personen framhåller värdet av gamla Motala Verkstads byggnader. Området måste bevaras ef-
tersom det är ett kulturarv. Hela Motala är uppbyggt av de stora gamla industrierna Motala Verk-
stad, Luxor, Electrolux. Personen vill även påminna om hur många miljoner av skattepengar som 
kommunen använde till att renovera alla fönster och takfönster! 
 
Ett tips till är att bygga ett tak över ångloket. Det finns ett liknande lok med tak över att titta på i 
Trollhättan utanför NOHAB industriområde. (liknande g:a Motala verkstad). 
  

Kommentar: Kommunen delar synen på att kulturmiljövärden som visar Motalas industriella 
historia är viktiga. Kommunen har som ambition att bevara och utveckla områdets kulturhisto-
riska arv. Kommunen är involverad i ett arbete med att hitta utvecklingsmöjligheter som ba-
lanserar områdets olika värden väl. Utredningar som visar kulturvärden finns.  
 

F 71. Privatpersoner  
Personerna framhåller att de inte önskar se möjligheten till bebyggelse på sin jordbruksmark. 

 
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och tar bort markanspråken på de aktuella fas-
tigheterna.  
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F 72. Privatperson 
Personen ställer frågan om kommunen har för avsikt att anslå översiktsplanen och miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) fysiskt [i pappersformat] i kommunhuset och på biblioteket såsom man brukar 
göra med detaljplaner. Personen ifrågasätter om den helt digitala hanteringen ligger i linje med den 
öppna kommunen eftersom inte alla har datorer och/eller den digitala kunskapen att navigera digi-
talt att och poängterar att det vore värdefullt om den anslogs åtminstone i kommunhuset och att 
någon där kunde vara behjälplig med förklaringar.  
 

Kommentar: ÖP 2040 är helt digital och presenteras genom visualiseringsverktyget Story Map. 
I stort sett hela 2020 har präglats av pandemin (Covid -19). Därmed har även samrådsförfa-
randet kommit att bli i hög grad digitalt. Det hanns med 15 fysiska möten medan resterande 
19 möten blev helt digitala. Flera av de fysiska mötena var på huvudbiblioteket i Motala samt i 
biblioteksbussen och ett möte var av drop-in karaktär i kommunhuset kl 15-19. 
 
Planlagstiftningen anger inga detaljer i hur samrådet ska gå till eller hur långt det ska vara. 
Lagtexten uttrycker att kommunen ska samråda med Länsstyrelsen, Regionen och angränsade 
kommuner. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, samman-
slutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget möjlighet att delta i sam-
råd. Det är syftet med samrådet som är det viktiga. I lagtexten beskrivs syftet som att ge möj-
lighet till insyn och påverkan.  
 
Det finns flera skäl till att kommunen har valt att göra ÖP 2040 helt digital. Allt fler i samhället 
efterfrågar och förväntar sig digital information. Lagstiftningen gällande samhällsbyggnads-
processen arbetar också i den riktningen. Redan i samband med den politiska medborgardia-
logen om ÖP (2017) beslutade kommunstyrelsen i Motala att översiktsplanen ska vara helt di-
gital. Det kan även hävdas att en digital översiktsplan har chans att nå fler, särskilt ungdomar 
och unga vuxna som kommunen arbetar särskilt för att nå.  
 
En digital översiktsplan har potential att på ett överskådligt sätt visa en stor mängd informat-
ion i text och länkar men också i plankartor genom en stor mängd olika valbara dataskikt. Det 
är även en annorlunda logik i digital hantering som man behöver lära sig första gången som 
man stöter på den. Det kan även noteras några negativa aspekter med digital översiktsplan. I 
dagsläget ger de digitala systemen inget bra resultat om man vill skriva ut eller lagra i pdf-
format. Förhoppningsvis är det en fråga om produktutveckling som gör det bättre och lättare 
framöver. Enskilda textkapitel kan sparas ner i pdf-format som därefter går att skriva ut, men 
flera av dem är mycket omfattande. Som exempel kan nämnas att kapitel 4 Riktlinjer i ÖP 
2040 motsvarar ca 140 sidor. Plankartans höga informationsinnehåll blir inte överskådligt i 
pdf-format.  
 
Till följd av pandemin (Covid -19) blev samrådsprocessen mer digital än vad som från början 
var avsett. Inledningsvis under samrådsperioden, innan restriktionerna gällande pandemin ut-
färdades, fanns hjälp att få på kommunens bibliotek och i biblioteksbussen för personer som 
inte har digital utrustning eller kunskap. Personalen där har fått särskild utbildning för detta 
och backades upp med tjänstepersoner och politiker med särskild kännedom om ÖP-arbetet. 
Här har även information och hjälp kunnat fås på flera andra språk när integrationsledarna 
fanns på plats. Kommunen bokade även in flera möten dit man kunde komma för att diskutera 
både hanteringen av ÖP:n och dess innehåll. Datum och platser för möten har funnits på 
kommunens hemsida: www.motala.se/oversiktsplan. Innan restriktionerna gällande pandemin 
utfärdades genomfördes 15 fysiska möten enligt ovan. Majoriteten av dessa möten hade även 
politisk närvaro. Därefter ställde kommunen snabbt om och genomförde ytterligare 19 sam-
rådsmöten digitalt, varav flertalet hade politisk närvaro. Många intressegrupper, politiska par-

http://www.motala.se/oversiktsplan
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tier mm hörde av sig direkt till kommunen för att få ett särskilt möte med tjänstepersoner som 
arbetar med översiktsplanen. Samtliga dessa förfrågningar om möten har genomförts.  
 
Den digitala ambitionen kvarstår. Kommunen kommer fortsatt att hålla stor öppenhet för di-
rekt kommunikation med tjänstepersoner som arbetar med ÖP 2040 via telefon och mejl. 
Kommunen kommer även att ta hänsyn till pandemin och de förutsättningar som smittsprid-
ning och vaccinering ger. Om pandemisituationen tillåter kommer fysiska informationsmöten 
att erbjudas under granskningsperioden.   

F 73. Privatperson 
Personen framhåller behovet av muddring på flera platser i Motalaviken, inte bara till följd av lågt 
vattenstånd utan även på grund av den tilltagande växtligheten som breder ut sig i rask takt. Ett pro-
jekt mot detta pågår i sjön Roxen och Kanalbolaget har behövt sätta in akutinsatser för att rensa upp 
mellan Boren och Motalaviken så att båtarna ska kunna ta sig fram. Sjöräddningen har under som-
maren 2020 haft flera utryckningar för att hjälpa kanalfarare som fått motorstopp i Vättern troligen 
för att kylsystemet varit igensatt. 
 
Personen framhåller att båtplatskön är lång, särskilt för stora båtar. Det behövs därmed fler båtplat-
ser. Tegelviken bedöms ha de bästa förutsättningarna för snabb utbyggnad eftersom där finns till-
räckligt djup. Personen bifogar en skiss med förslag på djuphamn i Tegelviken. Bryggorna bör vara av 
vind- och vågbrytande kvalitet och förberett för tankställe, dricksvatten, toatömning och laddplatser 
för elbåtar. Ett nytt servicehus bör uppföras och kan då samordnas med camping/ställplatser för 
husbilar. Detta skulle även vara gynnsamt för turismen. Personen betonar även problemet med dålig 
cirkulation i Tegelviken eftersom en brygga (den så kallade H-bryggan) är tät. Det finns behov av 
muddring på flera platser i Motalaviken men ett helhetsgrepp på Tegelviken torde vara en bra bör-
jan. Se även yttrande F 74 nedan. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna om muddringsbehov, problem med vatten-
växtlighet och skissförslaget som syftar till att visa möjligheterna för ett helhetsgrepp på Te-
gelviken. Kommunen kommer att arbeta vidare med detta i relation till en avsiktsförklaring 
om bostadsutveckling som kommunen nyligen skrivit under. Behovet av muddring utreds vi-
dare inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. Det är en kostsam process som även 
kräver miljötillstånd. 

 

F 74. Privatperson 
Personen framhåller behovet av en ny hamn vid Södra Stranden, utöver förslaget om snabb utbygg-
nad av Tegelviken (se yttrande F73 ovan). Personen beskriver nuläget med en kösituation vid Motala 
Båtklubb -Tegelviken, Mörtviken Fiskeklubb samt flera mindre båtklubbar och båtvarvet som är full-
belagt. Personen tipsar även om Hjos hamn där 95 % sköts av kommunen. Personen bifogar även 
kart- och fotoskisser som visar lämpligt område.  
 

Kommentar: Kommunen noterar förslaget om ny hamn vid Södra stranden samt tipset om 
Hjos hamn. Lämplig lokalisering av båtplatser, tankställe, laddplatser, toatömning, dricksvat-
ten mm. prövas genom ett detaljplaneprogram, en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) eller 
liknande övergripande planarbete för Motalaviken. 
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F 75. Privatperson 
Personen är markägare vid norra Borenstranden och framhåller att hon inte önskar se ett område 
som möjliggör för ”Landsbygdsutveckling i strandnära område, LIS” på sin mark. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och tar bort markanspråken på den aktuella fas-
tigheten.   

F 76. Privatperson  
Personen beskriver flera förslag på hur Motala kan utvecklas till en riktig sjöstad. Förslagen är; 

 Förbättrad belysning på gångbanor exempelvis i Råssnäs/Marieberg/Biskopsvägen 

 Muddra i Motalaviken och gör bryggor och gästhamn vid Vätternpromenaden 

 Ta bort den allérad som är närmast vattnet på Vätternpromenaden och bered plats för 
"sommarbodar" och restauranger, så även i stadsparken närmast vattnet 

 Gör flytande 2-våningshotell på baksidan av Motormuséet, liknande Klädesholmarna. 

 Anlägg en året runt-restaurang ute på Råssnäsudden, där Korpenstugorna låg 

 Hjälp Motala segelklubb att muddra viken där bojplatser finns och bidra till en brygganlägg-
ning där även gästande båtar kan lägga till. Området runt Råssnäsudden/Pariserviken torde 
vara av intresse för besökande kanalfarare. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. Flera av dem är mer detaljerade än Över-
siktsplanens nivå och är möjliga att genomföra även om inte ÖP 2040 tar upp dem. Beträf-
fande muddring och båtplatser, se även yttrande F73 och F74 ovan.   

F 77. Privatperson 
Personen framhåller att byggnation längs med Vätterns strand är vedertaget i Motala under hela 
dess historia. Motala kommun har ett både historiskt belagt och visionärt varumärke som ”Östergöt-
lands sjöstad”. Ett önskemål är därmed att översiktsplanen ska markera ett framtida bostadsområde 
längs Vättern i området norr om Vallmogatan, från mark som är reserverad för Lalandias exploate-
ring, till kommunens vattenverk vid Råssnäsplanen. Personen ger även förslag på bostadsändamål 
nordväst om Råssnäsudden med plats för både villor, flerbostadshus och strandpromenad. En 
kartskiss finns bifogad. 
 

Kommentar: Kommunen delar synpunkten att det föreslagna området norr om Vallmogatan 
längs med Vättern och till vattenverket i Råssnäs rymmer många värden. I ÖP 2040 markeras 
området som lämpligt för ytterligare utredning genom ett detaljplaneprogram, en fördjupning 
av översiktsplanen (FÖP) eller liknande övergripande planarbete. Ett område norr om Vallmo-
gatan (åkersluttningen) är markerat för Stadsbygd, det vill säga bostadsbebyggelse. Se även 
yttrande D34 från SAAB Underwater Systems som äger Klubbudden (även kallad SAAB-udden).  
  

F 78. Privatperson 
Personen framhåller att den övervägande delen av samrådsversion ÖP 2040 handlar om natur- och 
miljöfrågor och poängterar att det finns andra viktiga frågor. Personen redogör grundligt för de juri-
diska förutsättningarna i översiktsplanens styrverkan vid lovhantering och eventuella domstolspröv-
ningar. Personen önskar se en mer noggrann beskrivning av bevarandevärden i de områden som 
kommunen markerat ut som möjliga för fortsatt planering och/eller lovgivning och en redogörelse 
för hur kommunen gjort sina avvägningar. Personen anser att kommunen har markerat alltför 
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många LIS-områden, flera av dem på åkermark, och ställer frågan hur inriktningsbeslutet om ”area-
len ängs- och hagmarker ska öka.” ska uppnås. Kommunen bör även mer exakt tala om vad som ska 
tillkomma på platsen när det anges ”besöksnäring”; grillkoja eller stort hotellkomplex. Kommunen 
bedöms även ha förbisett kulturmiljövärdena på flera platser vilket riskerar att skada dessa. Kom-
munen markerar även möjlig exploatering där strandskyddets syften riskerar att skadas. Personen 
efterfrågar även ett mer genomarbetat kunskapsunderlag som visar på vilka grunder kommunen 
motiverar att ta jordbruksmark i anspråk för möjlig bebyggelse. Personen ställer frågan varför jord-
bruksmark ständigt verkar få stryka på foten i avvägningen mot natur- och frilutslivsvärden. Vidare 
ställs frågan hur enskilda fastighetsägares intressen av exploatering redovisas i ÖP-förslaget. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen på att kommunens utveckling inte påtagligt ska skada 
identifierade värden. Bevarandevärdena är många i Motala kommun. De värden som är kända 
redovisas i kartskikt i ÖP 2040 och i tematiska resonemang med riktlinjer som syftar till att nå 
uppsatta mål. Många av de identifierade värdena utgör Motalas attraktivitet, vilken ligger i 
kommunens intresse att bevara och utveckla. Kommunen delar dock inte synen att föränd-
ringar och tillägg i befintlig miljö nödvändigtvis ska betraktas som en skada.  
 
Personen efterfrågar tämligen detaljerade svar för kommunens utveckling i varje del av kom-
munen. Kommunen önskar i ÖP 2040 föra ett övergripande resonemang där utvecklingsmöj-
ligheter sätts i relation till bevarandevärden. Det är kommunens uppgift att ur ett helhetsper-
spektiv avväga olika intressen i strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling. Det betyder att 
förändringar även ska vara möjliga. Vilka åtgärder som krävs för att undvika påtaglig skada på 
bevarandevärdena kan i många fall inte avgöras i översiktsplanen utan att göra ett stort antal 
antaganden. Detta behöver därför bedömas i efterföljande planering och/eller lovgivning. Det 
är också viktigt att nyttja kommunens resurser på ett klokt sätt. Djupgående och detaljerade 
utredning av förutsättningar - och även av vilka skyddsåtgärder som krävs - görs bäst när man 
vet vad som planeras. Kommunen kan inte heller med säkerhet bedöma var exploateringsvilja 
kommer att utvecklas.  
 
Planlagstiftningen har under lång tid utvecklats mot att allt fler planeringsaspekter ska utredas 
allt noggrannare i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för ett oerhört kom-
plext samhälle. Översiktsplaneringen har vissa verktyg för detta. Flera olika lagstiftningar med 
andra verktyg för områdesskydd träder in i efterföljande planering och lovgivning, det vill säga 
när eventuella förändringsprojekt i högre grad hittar sin form och därmed går att bedöma. Det 
är även i detta skede som eventuella skyddsåtgärder säkerställs för att undvika påtaglig skada 
på bevarandevärdena. Det handlar om att använda rätt verktyg till rätt uppgift.  
 
Personen ställer den mycket relevanta frågan varför jordbruksmark ständigt tenderar att 
stryka på foten gentemot andra natur- och friluftslivsvärden. I dagsläget saknas en metodik för 
hur jordbruksmark ska värderas gentemot naturområdens värden för friluftsliv, biologisk 
mångfald och klimat. Särskilt tydlig blir utmaningen i tätortsnära områden där behovet av ex-
ploatering är stor. Det är dock alltid markägaren som har rådighet över sin mark. Markytor, 
där markägare i samrådsyttranden uttryckt att de fortsatt vi behålla sin mark för jordbruks-
verksamhet, tas bort ur granskningsversionen av ÖP 2040.  

  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering 
av den tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete 
och bedömer att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering i samverkan 
med jordbruksnäringen. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömningen 
inom ramen för efterföljande planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker riktlinjer för denna 
bedömning. 
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F 79. Privatperson 
Personen noterar att samrådsversionen av ÖP 2040 föreslår ny bebyggelse på mark som inte är 
skyddsvärd men också på mark som är det. Personen vill se en tydligare prioriteringsordning av 
dessa för att säkerställa att skyddsvärd mark inte bebyggs så länge det finns annan mark att tillgå.   
 
Personen har även synpunkter på planarbetet för området Bromma, Kärsby, Djurkälla, där ÖP 2040 
föreslår tätortsutbyggnad. Personen framhåller att området är ett högt uppskattat rekreationsom-
råde för många invånare och besökare och det är de öppna, fria vyerna och de tillgängliga strövom-
rådena på stig och grusvägar mellan skog, äng, småskalig bebyggelse, åker och vatten som skapar 
karaktären och rekreationsvärdena i området i sin helhet.  
 
Personen betonar att ny bebyggelse genom förtätning och på andra mindre skyddsvärda områden 
borde kunna täcka den förväntade befolkningsökningen på relativt lång sikt och ge en mer hållbar 
och sammanhängande tätortsutbyggnad. Personen framhåller värdet i att utveckla rekreationspo-
tentialen i Bromma, Kärsby, Djurkälla-området.  
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av tätortsnära rekreation. Maria uppmärksam-
mar kommunens uppgift att reglera och prioritera samhällets fysiska struktur och utveckling i 
syfte att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samtidigt som kommunens resurser 
nyttjas klokt. Kommunen behöver kunna utvecklas både inom den tätare urbana miljön, men 
också i mer lantlig miljö. Många bevarandevärden ska respekteras oavsett var. ÖP 2040 ut-
trycker att det är önskvärt med förtätning genom att tidigare industriområden omvandlas. Det 
är tyvärr inte ovanligt att sådana områden belastas av föroreningar som måste utredas och 
saneras till höga kostnader. Den avvägning mellan olika intressen och mellan olika lokali-
seringar som kommunen gör är mycket komplex. En övervägande del av ny bebyggelse base-
ras på privata initiativ och på mark som inte ägs av kommunen. Det betyder att kommunen 
inte i detalj kan förutsäga var viljan att exploatera kommer att ske. Det är därför nödvändigt 
att kommunen i sin översiktsplan markerar ett visst överskott av mark för exploatering. 
 
I skrivande stund (maj 2021) pågår arbete att ta fram ett detaljplaneprogram för Bromma, 
Kärsby, Djurkälla-området. Det arbetet har pågått länge och baseras på gällande översiktsplan, 
ÖP 06. ÖP 2040 stödjer tätortsutveckling i det aktuella området. Det kommer att innebära för-
ändringar gentemot hur det ser ut idag, men många lagreglerade värden har identifierats och 
den grundläggande ambitionen är att värna de identifierade värdena för att behålla områdets 
attraktivitet för både fler boende och besökare. Se även yttrande F 81 nedan. 
 
 

F 80. Privatperson 
Personen framhåller att södra Varamon behöver utvecklas. Detta skulle kunna leda till en bättre 
fördelning av besökare som i dagsläget alla trängs på mitten av stranden medan den södra delen 
beskrivs som nästa helt tom. Södra Varamon är dock inte lika bra för bad men skulle kunna utvecklas 
för vattensport. Vattenskotrar skulle kunna uppmuntras att vistas i detta område. 
 
Personen betonar att vattenområdet nedanför Folkets Park skulle kunna utnyttjas bättre. Där finns 
ett stenfundament som skulle kunna nyttjas för en brygga. Området vid Mariebergs båtklubb skulle 
också kunna utvecklas. 
 
Den äng på nordöstra sidan av Mariebergsudden som kommunen markerat för bebyggelse föreslås 
som lämplig för camping. Eftersom den lutar föreslås terrassering. Lutningen är även en fördel för 
utsikt. Personen uppmärksammar även värdet av grönområdet Mariebergsudden hela vägen ner 



 

Sida 101 av 126 
 

mot Råssnäsudden. Det är smalt, men skulle kunna breddas om SAAB är villiga att avyttra en del av 
sitt område. En sammanhängande campingplats skulle kunna anläggas. En nordlig del vid Marie-
bergsudden och en sydlig med närhet till Pariserviken sammanbundet av en smalare central del. 
Trafikföringen skulle kunna ske via Agneshögsgatan som bedöms som väl dimensionerad, med avfart 
in på området förslagsvis strax före Vallmogatan.  
 
Ett campingområde enligt detta förslag skulle möjliggöra att Varpafältet vid Biskopsvägen kan beva-
ras som evenemangsyta. Delar av campingen skulle kunna användas för parkering vid större evene-
mang. Trafikmatning vid evenemang skulle kunna ske norrifrån via Agneshögsgatan istället för som 
idag via den betydligt mindre Biskopsvägen. 
 
På detta sätt får man ett sammanhängande område med aktiviteter och turism som sträcker sig hela 
vägen från Varamon till Råssnäs. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i områdets höga värden och stora potential för utveckl-
ing. I ÖP 2040 är området markerat för vidare utredning i form av ett detaljplaneprogram, en 
fördjupning av översiktsplanen (FÖP) eller annan övergripande utredning som kan visa värden 
och förutsättningarna i ett större perspektiv. Även trafikföring och matning till ett eventuellt 
framtida campingområde ingår i ett sådant arbete.  
 
Kommunen planerar för att det så kallade Varpafältet även fortsatt ska kunna fungera som 
evenemangsyta.  

F 81. Privatperson (även via Defgo) 
Personen betonar vikten av att kommunen tar hänsyn till olika områdesskydd enligt lagstiftning, 
nationella och regionala mål samt Agenda 2030. Personen saknar en djupare analys av konsekvenser 
i relation till de 17 globala målen. Personen har även skickat in samrådsyttrande i det pågående ar-
betet med detaljplaneprogram för Bromma, Kärsby, Djurkälla. Detta yttrande har bifogats.  
 
Personen anser att en ÖP producerad år 2020 bör vara betydligt mer fokuserad på miljöfrågor i stort, 
exempelvis minskad biologisk mångfald, utarmade jordar och övergödda hav, inte bara klimat.  
 
Personen bifogar även sitt yttrande till detaljplaneprogrammet för Bromma, Kärsby, Djurkälla och 
framhåller där sin syn på att kommunen länge verkar ha haft som strategi att exploatera natursköna 
områden i syfte att tillskapa nya attraktiva bostäder för att locka nya skattebetalare till kommunen. 
Personen framhåller att kommunen i högre grad borde fokusera på regelverk med syfte på långsik-
tigt bevarande i stället för att luta sig mot regelverkens undantag för kortsiktiga lösningar som riske-
rar att påtagligt skada identifierade värden för all framtid. Personen anser att kommunen bör foku-
sera på andra åtgärder för att få kommunens ekonomi i balans.  
 
Personen noterar att kommunen i samrådsversionen av ÖP 2040 markerar mindre privatiserade 
områden som riskerar att fragmentera sammanhängande rekreationsytor som nyttjats sedan lång 
tid tillbaka. Det är därför som stora delar av området pekats ut som bevarande- och skyddsvärda. 
 
Personen anser att samhällets ekorrhjul av exploatering och resursförbrukning behöver brytas och 
att detta bör göras av modiga personer på ledande positioner med hänvisning till generationsmålet. 
Personen beskriver grundligt relevanta målformuleringar och lagtexter i syfte att visa vilket ansvar 
kommunen har, beskriver cirkulära processer och ekosystemens betydelse samt redogör för statistik 
och forskning som bland annat visar degradering av biologisk mångfald. Värdet av god vattenförvalt-
ning och bevarande av jordbruksmark som nationellt intresse enligt miljöbalken framhålls också. 
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Personen efterfrågar djupgående inventeringar och analyser för i stort sett all mark som kommunen 
markerar för bebyggelse i ÖP 2040 och ur ett helhetsperspektiv.   
 

Kommentar: Yttrandet ska läsas mot bakgrund av att det är Bromma, Kärsby, Djurkälla- områ-
det som avses, även om det inte nämns i texten. Kommunen instämmer i värdet av målstyr-
ning. Översiktsplanen är det viktigaste strategiskt långsiktiga verktyget för kommunens fysiska 
utveckling av mark och vatten. Översiktsplanen markerar områden som anses lämpliga där 
bedömningen sker utifrån en stor mängd planeringsrelevanta aspekter. Översiktsplanen styr 
dock inte i detalj hur det ska gå till. En stor del av samhällsutvecklingens mer detaljerade fy-
siska aspekter regleras i efterföljande planering och lovgivning och då i relation till en stor 
mängd lagar, regler och mål. I strävan efter en långsiktigt hållbar samhällsutveckling samver-
kar kommunen i hög grad med andra stödjande och reglerande instanser på nationell och reg-
ional nivå.  
 
Kommunen delar synen på det långsiktiga ansvarstagandet för hållbar samhällsutveckling. 
Personen efterfrågar en tydligare redovisning av hur målen i Agenda 2030 ska nås. I arbetet 
med ny översiktsplan arbetar kommunen med en stor mängd internationella, nationella, reg-
ionala och lokala mål. Agenda 2030 med de 17 målen, 169 delmålen och ett stort antal indika-
torer är det internationella ramverk som kommunen valt att styra mot. Översiktsplanen ska 
ses som ett verktyg där ett stort antal av målen är relevanta och därmed sätts in i en lokal 
kontext. Miljöbedömningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan ses som 
en analys av översiktsplanens intentioner medan mer konkreta analyser av verkligt utfall kan 
ske först i planens genomförande. Kommunen är en av många aktörer som tillsammans ska 
verka för att uppnå målen. Kommunen avser förtydliga översiktsplanen som verktyg i detta 
arbete.  
 
Översiktsplanen har genom sin övergripande och långsiktiga karaktär ett mycket högt värde 
som strategiskt dokument. Kommunen har även ett ansvar att nyttja sina organisatoriska re-
surser klokt. Kommunen anser inte att all förändring ska ses som en skada. Bedömningen om 
eventuell skada och vilka åtgärder som krävs för att undvika påtaglig skada på lagreglerade 
värden bedöms bäst i efterföljande planering och lovgivning när man vet mer om det som pla-
neras. Detta gäller även de omfattande inventeringar och djupgående analyser som Personen 
efterfrågar. Se även yttrande F79 ovan. 

  

F 82. Privatperson (även via Defgo) 
I yttrandet efterfrågas en bättre struktur i hur ÖP 2040 visas i Story Map. De upprepningar som före-
kommer i samrådsversionen upplevs som irriterande och förvirrande. Hela kapitel 4 bedöms som 
konstigt uppbyggt. Personen ställer frågan om samråd skett med myndigheter mfl enligt Plan- och 
bygglagen och efterfrågar en tydligare redovisning av hur deltagande politiker och tjänstepersoner 
utsetts. Personen poängterar särskilt frågan om samtliga partier finns representerade. 
 
Personen efterfrågar även en redovisning av hur ÖP 2040 styr mot målen i Agenda 2030 och föreslår 
att varje enskilt kapitel bör redovisa detta. 
 
Personen framhåller att för området där de bor markeras två områden som småort i ÖP:n och ställer 
frågan vad som avses med detta. Kapitel 3.1 är förvirrande och personen efterfrågar begreppsutred-
ningar och andra ordval. ÖP:n bedöms fokusera på staden och den urbana miljön. Entreprenörskap 
som röd tråd i förskolan ifrågasätts. Kommunens syn på kollektivtrafik och sjönära boende på lands-
bygden saknas. Kapitel 3.2.6 har rubriken Hälsa och gröna stadsmiljöer. Personen påpekar att det 
finns vackra gröna miljöer i hela kommunen som bidrar till ökad livskvalitet och har positiv inverkan 
på hälsan. I kapitel 7 blir upprepningen tydlig och behöver struktureras om. I kapitel 8 saknas en plan 
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för skollokaler. I kapitel 9 behövs förtydligande beträffande kommunens avsikt med kommande 
handlingsplaner.  
 

Kommentar: Kommunen avser att ändra strukturen för bättre överblick samt förtydliga rele-
vanta begrepp. I samrådsversionen finns viss begreppsdefinition i kapitel 2. 
 
Arbetet att ta fram en ny översiktsplan är ett uppdrag som beslutas av Kommunfullmäktige. 
Uppdraget går till den förvaltning inom kommunen som hanterar översiktlig planering. En po-
litisk beredningsgrupp är delaktig i arbetet med ny översiktsplan. I gruppen finns samtliga par-
tier i kommunfullmäktige delaktiga.   
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen, myndigheter, närliggande kommuner, regionala organ, 
intressegrupper, politiska partier mfl inom samma samrådsperiod som medborgarna i Motala, 
det vill säga 5/10 - 31/12 2020. Samtliga yttranden som kommit in till kommunen återfinns i 
denna samrådsredogörelse. 
 
Personen efterfrågar en tydligare redovisning av hur målen i Agenda 2030 ska nås. I arbetet 
med ny översiktsplan arbetar kommunen med en stor mängd internationella, nationella, reg-
ionala och lokala mål. Agenda 2030 med de 17 målen, 169 delmålen och ett stort antal indika-
torer är det internationella ramverk som kommunen valt att styra mot. Översiktsplanen ska 
ses som ett verktyg där ett stort antal av målen är relevanta och därmed sätts in i en lokal 
kontext. Översiktsplanens intentioner kopplar till målen (och delmålen) i Agenda 2030 i en 
mycket komplex väv. Kommunen bedömer att det inte på ett rättvisande sätt går att göra be-
skrivningen av detta i de enskilda kapitlen. 
 
Miljöbedömningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kan ses som en analys 
av översiktsplanens intentioner medan mer konkreta analyser av verkligt utfall kan ske först i 
planens genomförande. Kommunen är en av många aktörer som tillsammans ska verka för att 
uppnå målen. Kommunen avser förtydliga översiktsplanen som verktyg i detta arbete.  
 

F 83. Privatperson (även via Defgo) 
Personen framhåller att den markerade dagvattenytan på deras fastighet är missvisande. Det ger 
intryck av att det är blötare än vad det är.   
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. Den angivna fastigheten är del i ett större om-
råde som kommunen avser utreda vidare genom detaljplaneprogram, fördjupning av över-
siktsplanen (FÖP) eller motsvarande. Det aktuella området är identifierad som en mindre låg-
punkt som är viktig för avlastning av dagvattensystemet. På vilket sätt detta bäst sker avgörs i 
efterföljande planering och i samverkan med fastighetsägaren. Synpunkten är även registrerad 
som yttrande G100. Det markerade området har minskats så att befintlig byggnad inte täcks 
av markeringen. 
 

F 84. Privatperson  
I yttrandet framhålls att målbilden i kapitel 3 behöver kompletteras med avseende på vattnets bety-
delse för Motala, historiskt, i nutid och i framtiden. Personen ställer frågan vad kommunen menar 
med evenemangsverksamhet och undrar om både kultur- och idrottsevenemang ingår. Idrottseve-
nemang beskrivs i målbilden men kulturevenemang bör också nämnas. Personen framhåller även 
värdet av jordbruksmark, att södra Freberga återinförs som en del av skolan i Fågelstas upptagnings-
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område samt att trafik- och parkeringssituationen runt Lokverkstaden i samband med evenemang 
ses över. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av Motalas vattennära historia. Det är dock vik-
tigt att påpeka att det är en avvägning hur mycket text som ska ingå i ÖP:n. Det är också viktigt 
att översiktsplanen inte i detalj reglerar vad som får ske. Det betyder att ÖP ger utrymme för 
tolkningar, exempelvis vad som avses med evenemangsverksamhet. Idrotts- och  kultureve-
nemang ryms inom begreppet. Kulturella evenemang kan förtydligas i målbilden.  
 
Kommunen instämmer i värdet av jordbruksmark. Kommunen kommer dock inte att uttrycka 
nolltolerans för bebyggelse på jordbruksmark i den kommande granskningsversionen av ÖP 
2040. Det finns ett flertal orter i Motala kommun där det vid en översiktlig bedömning inte 
finns möjligheter att växa långsiktigt utan att ta jordbruksmark i anspråk. Det är dock alltid 
markägaren som har rådighet över sin mark. Markytor med föreslagen möjlighet till bebyg-
gelse, där markägare i samrådsyttranden har uttryckt att de fortsatt vill behålla sin mark  för 
jordbruksverksamhet, tas bort ur granskningsversionen av ÖP 2040.  
  
Arbetet med ÖP 2040 har identifierat behovet av en mer detaljerad inventering och värdering 
av den tätortsnära jordbruksmarken i Motala kommun. Kommunen prioriterar detta arbete 
och bedömer att det kan ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering och i samver-
kan med jordbruksnäringen. Fram tills att kunskapsunderlaget finns på plats görs bedömning-
en inom ramen för efterföljande planering och lovgivning. ÖP 2040 uttrycker redan i samråds-
versionen riktlinjer för denna bedömning. 
 
Hur upptagningsområdet för Fågelsta skola ska se ut är en fråga för mer detaljerad strategisk 
planering. Bildningsnämndens egen verksamhetsplanering bör i denna fråga kopplas ihop med 
kontinuerlig översiktlig planering.  
 
Trafik- och parkeringssituationen vid och i närheten av Lokverkstaden är viktiga aspekter som 
blir föremål för fortsatt utredning i samband med kommande detaljplanearbete av Gamla 
Motala Verkstad. 
 

F 85. Privatperson 
I yttrandet uppmanas kommunen att gå vidare med tankarna om 4-5 stjärnig camping i Råssnäs. 
Personen föreslår även att Tegelvikens hamn bör kompletteras med fler båtplatser och ställplatser 
för husbilar. Personen ställer sig kritisk till att uppställningsytan ör båtar flyttas för att ge plats för 
annat. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. Frågan om en högkvalitativ camping i tä-
tortsnära läge utreds vidare. Kommunen värnar även om båtplatser och strävar efter att möj-
liggöra för fler båtplatser. Tegelviken är i skrivande stund (maj 2021) föremål för en avsiktsför-
klaring i syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av området. 

 

G. Yttranden genom digitala enkätverktyget Defgo 
I den digitala översiktsplanens har det funnits möjligheter att lämna synpunkter genom enkätverkty-
get Defgo. De frågor som ställdes var; 

1. Åldersgrupp 
2. Kontaktuppgifter om respondenten önska kunna föra dialog med kommunen 
3. Kategori som svaret ska sorteras under 
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4. Generella synpunkter för hela översiktsplanen 
5. Synpunkter på Läsanvisning 
6. Synpunkter på Inledning, kapitel 1 
7. Synpunkter på Plankarta, kapitel 2 
8. Synpunkter på Målbild och utvecklingsstrategier, kapitel 3 
9. Synpunkter på Riktlinjer, kapitel 4 
10. Synpunkter på Motala tätort, kapitel 5 
11. Synpunkter på Orter, Landsbygd och LIS, kapitel 6 
12. Synpunkter på Värden och hänsyn, kapitel 7 
13. Synpunkter på Genomförande, kapitel 8 
14. Synpunkter på Konsekvenser, kapitel 9 
15. Synpunkter på Övrigt, kapitel 10 

Några har lämnat in kontaktuppgifter utan att lämna synpunkter. De trettiosju yttranden som inne-
höll synpunkter fördelades enligt följande: OBS, några av dem har även skickat in via mejl som be-
mötts ovan. 

Yttrande G 86 
I yttrandet noteras att det under 4.5.1 (Beredskap för kris och krig) står att de flesta skyddsrum i 
kommunen ligger inne i Motala tätort, det stämmer inte. Alla skyddsrum i kommunen är belägna i 
Motala tätort. 
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och justerar i texten. 

Yttrande G87 
Yttrandet anser att det verkar bra. Respondenter framhåller ett särskilt intresse för flytande bostä-
der vid Södra Stranden. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och avser fortsatt utreda möjligheterna för fly-
tande bostäder.  

 

Yttrande G 88 
I yttrandet framhålls att kommunen bör ha ett mer decentraliserat tänk där kommunen utvecklas 
och marknadsförs utifrån varje del i kommunen. Hela kommunen är INTE Motala sjöstad utan det 
smala utelämnande begreppet lämnar landsbygdsbor, östgötaslätten osv utanför och föder ett seg-
regerat centraliserat samhälle. 
 

Kommentar: Kommunen arbetar för att stärka hela kommunen och har bland annat en ut-
vecklingsplan för Motalas landsbygder som i skrivande stund (maj 2021) är föremål för uppda-
tering. Platsvarumärket ”Östergötlands sjöstad” är etablerat och känt. Det avser att genom sin 
positionering ge dragkraft åt utvecklingen i hela kommunen. Målbilden i översiktsplanen syf-
tar till att långsiktigt stärka sjöstaden och Motalas attraktionskraft för boende, företag och be-
sökare genom den strategiska utvecklingen i hela kommunens geografi.   
 

Yttrande G 89 
I detta yttrande framhålls att det inte bör tillkomma fler företag i Varamon som bygger lådor typ 
Godisjätten, McDonalds, och ingen ny bensinstation. Gör det enkelt för företag som vill gynna män-
niskors hälsa att etablera sig här. Rörelse, god mat, avkoppling, spa. Vidare framhålls att Varamon 
borde uppmuntra till fysisk aktivitet. Gärna ett utegym och en fyrkantig plattform där gruppträ-
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ning/stretching/funktionell träning kunde utövas. Hinderbana både för stora och små som uppmunt-
rar till rörelse (Likt den i Råssnäs mfl) 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten men konstaterar att det är en detaljeringsgrad 
som är alltför hög för översiktsplanen. Kommunen vill dock framhålla att ingenting av det som 
nämns hindras av översiktsplanen.  

Yttrande G 90 
Yttrandet poängterar att det finns en pizzeria i Tjällmo, belägen vid Länsvägen snett mittför Bygde-
gården. Den är öppen alla dagar utom måndagar. Respondenten antar att den bör nämnas i kart-
materialet.  
 

Kommentar: Kommunen tackar för upplysningen men konstaterar att detaljeringsgraden är 
för hög för att vara relevant för översiktsplanen. Uppgiften är en nulägesbeskrivning vilket 
undviks i översiktsplanen eftersom det kan ändras med kort varsel. 

 

Yttrande G 91 
Yttrandet fokuserar på att det ofta framförs att öka möjligheterna att bygga strandnära det vill säga 
att dispens för strandskydd skall ges mera generöst. Respondenternas fastighet består bland annat 
av del av Bocksjön respektive en del av Lilla Resjön. Respondenterna tycker att det borde vara rimligt 
att en viss del av strandlinjen , tex 5 % , skulle kunna avsättas till byggnation. 
 

Kommentar: Kommunen delar synen att strandzoner är attraktiva för byggnation men de är 
också värdefulla för friluftsliv och som livsmiljö för växter och djur. Översiktsplanen uttrycker 
en generell målsättning och långsiktiga ambitioner för strandnära bebyggelse. Strandzoner 
omfattas dock av en lagstiftning (Miljöbalken kapitel 7) som reglerar möjligheten att bygga. 
Strandskyddslagstiftningen är en förbudslag och i många avseende mycket restriktiv.  
 
Kommunen prövar ansökningar om dispens från strandskydd (i samband med bygglov) eller 
upphävande av strandskydd (i samband med detaljplanering), men det finns som nämndes 
ovan en lagstiftning att förhålla sig till. Enligt lagstiftningen ska förhållandena på platsen vara 
avgörande och det måste finnas det man kallar för särskilda skäl för att få dispens. Översikts-
planen kan därmed inte uttrycka ett så pass detaljerat anspråk som att ca 5 % av responden-
ternas strandlinje skulle kunna avsättas till byggnation. 

 

Yttrande G 92 
Yttrandet framhåller att det bör byggas mer utefter vattnet. Respondenterna vill att kommunens 
översiktsplan ska ha en markerad vision och marknadsföring av etablerat begrepp "MOTALA SJÖ-
STAD". 
 
Respondenterna vill även att landsbygdens tätorter bebyggs, där en marknadsanalys visar en efter-
frågan, med ett "Atriumhus" med 7 bostäder i plan med en eller flera våningar. Allt för att landsbyg-
dens äldre ska kunna flytta i närheten av befintligt boende och med en mindre kommunservice i 
huset. 
 
Respondenterna vill även att Stora torget i Motala får en attraktion med vatten från en fontän som 
likt en "Göta kanal" rinner från Baltsar von Platens staty ner till hamnparken och ut i Vättern. 
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Kommentar: Kommunen delar synen att strandzoner är attraktiva för byggnation men de är 
också värdefulla för friluftsliv och som livsmiljö för växter och djur. Beträffande byggnation ut-
efter vattnet, se även yttrande G91 ovan. 
 
Platsvarumärket ”Östergötlands sjöstad” är etablerat och känt. Det avser att genom sin posit-
ionering ge dragkraft åt utvecklingen i hela kommunen. Målbilden i översiktsplanen syftar till 
att långsiktigt stärka sjöstaden och Motalas attraktionskraft för boende, företag och besökare 
genom den strategiska utvecklingen i hela kommunens geografi.   
 
Översiktsplanen uttrycker ambitionen att möjliggöra bebyggelse på landsbygden och i de 
mindre orterna. Den detaljeringsgrad som respondenterna uttrycker är dock alltför hög för 
översiktsplanen.  
 
Utsmyckning av Stora Torget är också en alltför detaljerad fråga för översiktsplanen. 

 

Yttrande G 93 
Yttrandet uttrycker önskemål om att kommunen tar telefonkontakt.  
 

Kommentar: Kommunen har tagit telefonkontakt och respondenten har fått svar på sina frå-
gor som var av verksamhetskaraktär. 

 

Yttrande G 94 
Som fastighetsägare                              har respondenterna tidigare lämnat yttrande på det detaljpla-
neprogram som tagits fram som förslag för Bromma/Djurkälla/Kärsby (inskickat yttrande till Motala 
Kommun med diarienummer 18/KS0195038). Dessa synpunkter kvarstår men respondenterna kom-
pletterar härmed med synpunkter på Motala översiktsplan 2040 (ÖP2040), framför allt gällande föl-
jande: 
 
Som redan betonats i tidigare yttrande gällande detaljplaneprogrammet för 
Bromma/Djurkälla/Kärsby är trafiksituationen av största vikt. Riksväg 50 som passerar Bromma Gård 
är redan idag tungt belastad och orsakar bullerstörningar för de boende. Dessa störningar har i takt 
med utvecklingen av riksväg 50 påtagligt förvärrats och en anslutning av väg 34 och Kolmetorpsvä-
gen till riksväg 50 via den tänkta trafikplatsen belägen vid Bromma Gård och Kärsby skulle ytterligare 
förvärra situationen. I linje med våra synpunkter på detaljplaneprogrammet och mot bakgrund av 
redan idag befintliga trafikstörningar som riksvägen utgör för är hanteringen av trafiksituation där-
med av största vikt för de boende. Detta bedömer respondenterna också är en förutsättning för att 
utvidgningen av Motala tätort norrut ska kunna bli attraktiv. 
 

Kommentar: Kommunen förstår oron för ytterligare bullerstörningar. Motala kommun har för 
avsikt att minimera bullerstörningar men vidhåller behovet av en utvecklad trafikapparat i det 
aktuella området. Kommunen bedömer att det är ett viktigt allmänt intresse att kunna er-
bjuda ny bebyggelse norr om Motala stad, det vill säga Bromma, Kärsby, Djurkälla. Det är ett 
attraktivt läge som anges i gällande översiktsplan (ÖP 06) och i det pågående arbetet med de-
taljplaneprogrammet för Bromma, Kärsby, Djurkälla. Översiktsplanen anger läget för den före-
slagna trafikplatsen översiktligt. Mer detaljerat arbete sker genom detaljplaneprogrammet 
och därefter genom detaljplan. 
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Yttrande G 95 
I yttrandet framhålls att åkermark inte ska användas för bebyggelse. Motala har många ytor som inte 
är högkvalitativ åkermark och dessa borde användas för bebyggelse. 

 
Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av jordbruksmark. Markägaren har rådigheten 
över sin mark och på den aktuella fastigheten tas markanspråket bort helt. Synpunkten har 
även registrerats som yttrande F68 ovan. Se även yttrande E45 och E46 ovan. 
 

Yttrande G 96 
I yttrandet föreslås att planen bör ange ett eller flera möjliga områden för en eller flera framtida 
solcellsparker. Kommunen bör vara förberedd på att solenergin i en framtid kan komma att spela en 
allt större roll. Det skall också noteras att den markyta som tas i anspråk för solcellspaneler mycket 
väl kan användas samtidigt för andra ändamål, och behöver inte ses som en förlorad resurs. Åt-
minstone bör ett övergripande resonemang föras i plantexten, om det visar sig olämpligt att i detta 
skede peka ut en lokalisering i kartbilden. 
 
I yttrandet framhålls även att landsbygdens utveckling förutsätter att fler människor än idag vill och 
kan bo utanför tätorten. Tillgången till byggklara tomter är en verksam faktor. Möjligheten att låna 
pengar är en annan. Bankerna har ett mycket lågt satt tak för lånebelopp (fn enligt uppgift 800 000 
kronor). Anledningen är att bankerna anser att ett nytt enfamiljshus utanför tätorterna inte går att 
sälja till ett pris som garanterar högre lån. På kommunal nivå bör man därför ta initiativ till att skapa 
riskvilligt kapital - för just detta ändamål, men också då många småföretag på landsbygden flaggar 
för att bristen på kapital är ett problem. Om landsbygden skall utvecklas räcker det inte med att 
samhället skapar förutsättningar genom stimulans, det behövs också konkreta åtgärder i form av 
resurser och ibland också särlösningar. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i att förnyelsebar energi är en viktig del i framtida energi-
försörjning. Kommunen för ett övergripande resonemang om solenergi i kapitel 4.1.4.1 (sam-
rådsversion) men texten kan utvecklas ytterligare gällande solcellsparker. Översiktsplanens 
granskningsversion anger Tuddarps avfallsanläggning sluttäckta avfallshögar som lämpliga för 
en eventuell solcellspark. Solcellsparker får efter erforderlig bygglovsprövning uppföras även 
om det inte uttrycks specifika områden för det i ÖP. Se även yttrande E53. 
 
Kommunen delar synen att bankernas lånevillkor är en strukturbildande faktor för bebyggelse. 
Kommunen har inte någon direkt rådighet över detta men arbetar aktivt med att hitta alterna-
tiva finansieringsmetoder, exempelvis EU-medel för olika verksamheter på landsbygden. 

 

Yttrande G 97 
Yttrandet fokuserar på Jerusalemsområdet del A och del B som kommunen markerat som möjligt 
bebyggelseområde. Respondenten framhåller att det inte ska byggas på åkermark eftersom det finns 
begränsad areal i Sverige som lämpar sig för odling av vete och raps och att det inte är säkert att 
man kan förlita sig på billig import. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av jordbruksmark och kommer att nyansera det 
föreslagna markanspråket. Respondenten har inte angivit en specifik fastighet. Se yttrande 
E45 och E46 ovan. 
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Yttrande G 98 
I yttrandet framhålls att nybyggnation på värdefull jordbruksmark i möjligaste mån bör undvikas på 
grund av att självförsörjningsgraden bör öka. Respondenten avser fortsätta idka jordbruk på sin 
mark. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av jordbruksmark och kommer att ta bort den fö-
reslagna markeringen för LIS. Se yttrande E45 och E46 ovan. 
 

Yttrande G 99 
Yttrandet saknar en nulägesanalys om Motala kommun. 
 

Kommentar: I arbetet med ny översiktsplanen görs en stor mängd analyser av nulägen och 
prognoser för framtiden. Översiktsplanen baseras även på kunskapsunderlag, styrdokument 
och målformuleringar på internationell, nationell, regional och kommunal nivå. Översiktspla-
nen har sitt värde i att beskriva intentioner för framtiden. Den nulägesanalys som responden-
ten efterfrågar ingår inte i själva översiktsplanen bland annat av utrymmesskäl. 

 

Yttrande G 100 
Yttrandet gäller fastigheten Kylskåpet 3 där det står en villa som inte besväras av översvämningar. 
Det anges i ÖP:n vara en plats för dagvatten. Detta önskar respondenten bestrida. Området är alltför 
stort ritat på ÖP. 
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkten. Den angivna fastigheten är del i ett större om-
råde som kommunen avser utreda vidare genom detaljplaneprogram eller motsvarande. Det 
aktuella området är identifierat som en mindre lågpunkt viktig för avlastning av dagvattensy-
stemet. På vilket sätt detta bäst sker avgörs i efterföljande planering och i samverkan med fas-
tighetsägaren. Synpunkten är även registrerad som yttrande F83. Det markerade området har 
minskats så att befintlig byggnad inte täcks av markeringen. 

Yttrande G 101 
Yttrandet lägger fokus på Södra stranden och uppmuntrar kommunen till att planera för ett stort 
område för flytande bostäder och kontor. Respondenten framhåller behovet av Telia Open Fibre. 
Behovet av parkeringsplatser och laddmöjligheter för elfordon till flytande bostäder/kontor beskrivs 
också.  
 

Kommentar: Kommunen noterar detta och avser fortsätta arbetet med att hitta lämpliga plat-
ser för flytande bostäder/kontor. Se även yttrande E57 och A1. 
 
Resonemanget om Telia Open Fibre, parkeringsplatser med laddmöjligheter till de flytande 
bostäderna/kontoren är en alltför hög detaljeringsgrad för översiktsplanen. 

 

Yttrande G 102 
Yttrandet framhåller att det är bra att det finns lite positivare syn på byggande på landet och att 
enskilda avlopp kan vara ett alternativ. Respondenten uttrycker att det är viktigt att människor på 
landet får bygga var de vill på sin mark, och att de själva får välja utseende på sin byggnad. 
Det kan inte vara någon annans sak att hindra folks drömmar på landsbygden. 
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Vidare framhålls att grön infrastruktur ska tas bort. Respondenten har inte hittat några beslut att 
sådana ska finnas. Kommunen ska verka för alla medborgare. Inte bidra till hinder för verksamhet 
och byggande på landet. Respondenter ställer frågan vad grön infrastråk är för något och om det är 
ytterligare något som kan hindra ägande och brukanderätten. Den rätten finns i grundlagen. En bra 
kommun ska stå upp för medborgarna, inte hindra dem. Den ska även tillåta byggande vid stränder 
så långt det går. 
 
Respondenten framhåller vikten av att kommunen löser bredbandsfrågan. Det är verkligen ett all-
mänt intresse som släppts till enskilda och lycksökare att lösa. Efter pandemin kommer det att vara 
ett fortsatt ökat intresse att bo och kunna arbeta på landet. 
 
Respondenten resonerar även kring subventionerad kollektivtrafik på landsbygden och ställer frågan 
om den har tillkommit för att spara fossila utsläpp. Med den förändring som sker finns inte det be-
hovet 2040 och då är det inte någon kommunal angelägenhet längre. Redan nu är det ytterst få på 
landsbygden som har nytta av kollektivtrafik. De flesta är verksamma i gröna näringarna eller service 
till dem. De kan inte använda kollektivtrafik i dag. Inte heller barnfamiljer på grund av barns aktivite-
ter. Respondenten anser att kommunen genast bör sluta att bekosta infrastruktur för kollektivtrafik. 
I städerna byggs gång och cykelleder ut som främjar hälsan före bussåkande. 
 

Kommentar: Kommunen noterar det positiva i möjligheten att bygga och vara verksam på 
landsbygden. Lokaliseringen av ny bebyggelse och utseendet på byggnader regleras dock i lag-
stiftning som kommunen i sin planering och lovgivning måste förhålla sig till.   
 
Grön infrastruktur är ett begrepp som beskriver ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer 
och strukturer på landskapsnivå. Det är naturområden som ska brukas och förvaltas så att bio-
logisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster bevaras vilket är viktigt för samhället i stort.  
Arbetet med bevarandet av grön infrastruktur är viktig för Sveriges möjlighet att nå flera av 
delmålen som är uppsatta i FN:s överenskommelse Agenda 2030. Riksdagen antog 2014 en 
strategi för arbetet med att stärka biologisk mångfald och säkra ekosystemtjänster. Som ett 
led i detta arbete har Länsstyrelsen i Östergötland tagit fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur. Översiktsplanen beskriver hur kommunen, i den fysiska planeringen, avser 
att ta hänsyn till nationella och regionala mål och planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling. Det krävs av planlagstiftningen. Kommunen kan därmed inte ta bort de om-
råden och strukturer som identifierats som viktiga.  

Grön infrastruktur och de värdetrakter som ingår är ingen juridisk skyddsform. Den regionala 
handlingsplanen för grön infrastruktur behöver därmed inte påverka möjligheterna att bruka 
marken eller bedriva verksamheter i ett område mot någons vilja. Den innebär inte några för-
ändringar av markägares eller verksamhetsutövares rättigheter och skyldigheter. Handlings-
planen ger stöd åt prioriteringar i mark- och vattenanvändning i ett landskapsperspektiv. Läns-
styrelsen kan föreslå åtgärder i handlingsplanen för att stärka eller bevara särskilt viktiga vär-
den. I dialog och samverkan med exempelvis mark- och vattenförvaltare kan länsstyrelsen, el-
ler kommunen, undersöka möjligheterna att säkerställa ett långsiktigt bevarande av dessa 
värden. Det kan exempelvis handla om stärkt hänsyn vid brukande. En förutsättning för detta 
är att utgå från de möjligheter som landskapets aktörer har att bidra utifrån sina egna förut-
sättningar och engagemang. 

Kommunen arbetar för digital kommunikation på landsbygden och uttrycker målsättning och 
riktlinjer för arbetet i ÖP 2040.  
 
Kommunen instämmer i värdet av att drivmedelsutvecklingen kan möjliggöra icke fossila al-
ternativ i tidsperspektivet 2040. Kollektivtrafiken är en regional fråga som kommunen bara har 
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viss rådighet över. Om respondenten med infrastruktur för kollektivtrafik menar väderskydd 
så kommer det att behövas ett tag framöver.  

 

Yttrande G 103 
I yttrandet framhålls att kommunen ska verka för alla medborgare. Respondenten ifrågasätter ”grön 
infrastruktur” och ställer frågan om det inte måste förhandlas med markägaren. Vidare ställs frågan 
var beslut om grön infrastruktur kan hittas. Respondenten anser att kommunen inte ska bidra till 
något som kan inskränka ägande och brukanderätt av mark eftersom den rätten är inskriven i grund-
lagen. Om grön infrastruktur ska vara kvar på kartan ska först uppgörelser ha gjorts med fastighets- 
ägare. Om det inskränker brukandet eller användandet nu eller framåt måste ersättning ha gjorts 
upp i den överenskommelsen. 
 
Bredbandsfrågan är viktig och berör alla medborgare och samhällets intressen. De stora bidrags-
pengar som har funnits har mest gått till städerna. Landsbygdsbor har lämnats att lösa det själva och 
snabba lösningar efterfrågas. 
 
Respondenten framhåller det är bra att man ska kunna bygga hus även på landsbygden. Viktigt är att 
man kan få bygga enskilt och sjönära även där. Dagens enskilda avloppssystem är minst lika bra som 
kommunala. Man ska få bygga efter egna drömmar, inte efter vad någon annan tycker passar in. 
 
 

Kommentar: Översiktsplanen hanterar allmänna intressen, det vill säga det som är viktigt för 
oss som samhälle betraktat. Det enskilda intresset, det vill säga individers eget intresse,  
hanteras i detaljplanering och/eller bygglovsförfarandet. Se även yttrande G102 som behand-
lar samma frågor. 

 

Yttrande G 104 
Yttrandet beskriver arbetet med översiktsplanen som ett utmärkt sätt att informera om tankar och 
idéer för det gemensamma och ett bra sätt att bjuda in till dialog med de berörda. Två synpunkter 
framförs gällande den föreslagna gång- och cykelvägen i Tjällmo.  

1. Respondenten poängterar att det är bra att det finns en ambition att skapa bättre möjlighet 
att förflytta sig miljövänligt utan att utsätta sig själv eller sina barn för livsfara även på lands-
bygden. 

2. Den planerade nya gång- och cykelvägen borde ansluta ytterligare några hundra meter 
längre söder ut. Detta bedöms som värdefullt i syfte att möjliggöra en rundslinga där man 
tar sig förbi Spökbacken/Lövhyddan, förbi Vänersborg och bort till grusvägen vid Arrenda-
torsbostaden/Lilla stugan. Därifrån kan man ta sig via Backgårdsvägen tillbaka säkert in till 
ICA/skolan. Det är en jättetrevlig "runda" i en byggd som i övrigt mest erbjuder raka grusvä-
gar som slutar på åkrar/gårdar eller stigar och kräver att man vänder och tar sig tillbaka 
samma väg man kom. Det stora problemet är att "rundan" kräver att man går på väg 211 
den lilla biten beskriven ovan. Om gång- och cykelvägen förlängdes för att knyta an till grus-
vägen vid Arrendatorsbostaden/Lilla stugan skulle det skapa fina mervärden för säkerheten, 
folkhälsan och trivseln i bygden. Det krävs även att en säker övergång skapas någonstans då 
"rundan" ligger öster om väg 211 och idrottsplatsen på den västra sidan. 

 
Kommentar: Kommunen tackar för det positiva omdömet och ser över möjligheten att föreslå 
en sträckning av gång- och cykelbana enligt förslaget. 
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Yttrande G 105 
Västanviks Samfällighetsförening har tagit till sig uppgiften om att det är möjligt att revidera över-
siktsplanen en gång per mandatperiod. Samfälligheten ser därmed en möjlighet att komma med 
synpunkter inför framtiden. Yttrandet fokuserar på kapitel 6.4 Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS och det område som markerats som R - Besöksanläggning (HILUCS 3.4) i Västanvik. Samfäl-
ligheten, genom sekreterare Bo Carlsson, framhåller att det med anledning av det mycket hårda 
tryck som varit på bad-och grillplatser samt trafik och parkering ända ut på strandkanten, till förtret 
för boende i området, att benämningen ”Besöksområde” är olyckligt formulerat. Område för ”Fram-
tida Landsbygdsutveckling” kan vara lämpligare. Sedan är det upp till de boende från nu och fram till 
2040 att fundera över om det finns något lämpligt projekt att lyfta fram. Samfälligheten ser en möj-
lighet i att planen kan revideras varje mandatperiod. Markägaren (Samfälligheten) har full rådighet 
över om LIS ska användas till något överhuvudtaget men samfälligheten vill idag inte spärra för  
framtida möjligheter. 
 

Kommentar: Kommunen tar bort markeringen av det föreslagna LIS-området den här planom-
gången. Precis som samfälligheten framhåller så kan frågan omprövas i framtida översikts-
planering. Det finns dock en lagstiftning (strandskyddslagstiftningen i kapitel 7 Miljöbalken) 
som kommunen måste förhålla sig till. Lagstiftningen reglerar även vad området ska  
benämnas. Se även yttrande F59 och F60. 

 

Yttrande G 106 
I yttrandet ställs frågan vad föreslagen GC-väg vid Varvs samhälle innebär samt vad markeringen 
som Småort innebär.  
 

Kommentar: Kommunen har besvarat frågorna i mejl 2021-03-12, enligt följande.  
1. Att det markeras en gång- och cykelbana i översiktsplanen betyder att kommunen i sin 

fortsatta planering vill verka för att den ska bli verklighet. Men för att något verkligen ska 
hända behöver det planeras mer detaljerat, projektet ska finansieras, komma in i kommu-
nens budget, avtalas med Trafikverket, bli överenskommelser med markägare, eventuellt 
sökas miljötillstånd mm. Så det är en viktig markering från kommunens sida, men lång väg 
till att ”spaden sätts i jorden”. 

2. Att det markeras ”Småort” i översiktsplanen betyder att kommunen ser marken som 
lämplig för fortsatt utredning för att möjliggöra framtida bebyggelse. Det krävs alltid de-
taljplanering och/eller bygglov samt godkända lösningar för vatten och avlopp innan det 
går att ”sätta spaden i jorden”. 

 

Yttrande G 107 
I yttrandet anges att det är många som önskar en cykelbana och trottoar från kyrkan till Axéns lant-
handel i Nykyrka. 
 

Kommentar: Kommunen jobbar för att detta ska hända. Sträckan finns markerad i ÖP 2040.  
Se även yttrande G106 punkt 1 ovan. 

 

Yttrande G 108 
Yttrandet fokuserar på området Västanvik och framhåller att det markerade LIS-området av flera 
skäl inte är lämpligt.  
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Kommentar: LIS-området inom Västanvik tas bort. Se även yttrande G105 ovan. 
 

Yttrande G 109 
Yttrandet fokuserar på området södra Lönsås (söder om kyrkan) och en angiven fastighet. Respon-
denten bedriver närliggande djurproduktion och framhåller att en etablering av nya bostadshus kan 
försvåra nuvarande och framtida produktion. Respondenten har för avsikt att utveckla sitt företag 
ytterligare i framtiden och därmed kan nya djurstallar komma att ligga nära planerat område.   
 

Kommentar: Kommunen förstår invändningen. Det är ett dilemma när en ort behöver  
möjlighet att utvecklas med ny bebyggelse och när risken finns att omkringliggande djurgårdar 
hämmas i sin utveckling.  
 
Kommunen kommer att inventera och ta fram en strategi för hur frågan ska hanteras gene-
rellt. Detta kommer att ske inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. I övrigt finns 
lagstiftning och praxis för skyddsavstånd som reglerar både ny bebyggelse och djurhållning 
som verksamhet. Avståndet till föreslagen bebyggelse är över 500 meter. Förutsättningarna 
måste prövas på platsen när det blir aktuellt. 

 

Yttrande G 110 
I yttrandet framhålls att ytor och områden ska användas på ett för folk och kommun genomtänkt 
sätt. Idrottsområden/motorsport bör tänkas igenom för att kunna nyttjas på bästa sätt av så många 
som möjligt, både tillresta såväl som kommunens invånare. Respondenten anser att handeln bör 
flyttas ut från centrum och att bostäder bör byggas istället. 
 

Kommentar: Kommunens arbete med översiktsplanen är ett sätt att hantera kommunens 
långsiktiga utveckling på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Idrotts- och fritidsområden 
(inklusive motorsport) ingår i detta arbete. Handelns ändrade förutsättningar är en viktig 
aspekt i samhällsplanering och stadsutveckling. Kommunen strävar efter att möjliggöra en le-
vande stad där handel, service, uteliv, grönska, vatten, besöksnäring, icke störande verksam-
heter, bostäder mm kan samexistera i Motalas centrala delar.  

 

Yttrande G 111 
Yttrandet fokuserar på området Västanvik och det markerade LIS-området ut mot Vättern. Respon-
denten motsätter sig all exploatering vid Kagensvägen som riskerar att förstöra utsikten för ett 20-tal 
fastigheter. 
 

Kommentarer: Se även yttrande G105 från Samfällighetsföreningen ovan. Kommunen tar bort 
det aktuella området ur granskningsversionen av ÖP 2040.  

 

Yttrande G 112 
I yttrandet framhålls att respondenten inte kan dra sig till minnes att ha fått information om att det i 
Motala kommun pågår ett arbete att ta fram en översiktsplan. Respondenten anser det märkligt att 
angiven fastighet beskrivs i denna plan utan att ägaren särskilt informeras. Respondenten ställer 
frågan vad förslagen i ÖP 2040 innebär och framhåller att delar av förslaget även gäller andra fastig-
heter som kanske inte heller nåtts av informationen. 
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Kommentar: Projektledaren för översiksplanearbetet ringde upp respondenten 2021-03-12 
för att resonera om detta. Kommunen har under hösten 2020 kommunicerat kommande ar-
bete med ÖP 2040 genom brev till ca 200 markägare som äger mark där planen föreslår änd-
ring. Respondenten står på sändlistan för detta utskick. Att samrådet kommit igång har an-
nonserats i lokalpressen. Samrådstid, samrådsmöten och kontaktuppgifter till projektledare 
har sedan kommunicerats genom kommunens hemsida och digitala plattformar.  
 
Genom telefonsamtalet klargjordes att fastighetsägaren ställer sig positiv till markerat LIS-
område men uttrycker en farhåga att identifierade naturvärden kan komma att hindra eller 
försvåra för brukandet av marken. Området är markerat som ”Naturvärden och övergripande 
grön infrastruktur”.  
 
Grön infrastruktur är ett begrepp som beskriver ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer 
och strukturer på landskapsnivå. Det är naturområden som ska brukas och förvaltas så att bio-
logisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster bevaras vilket är viktigt för samhället i stort. Ar-
betet med bevarandet av grön infrastruktur är viktig för Sveriges möjlighet att nå flera av del-
målen som är uppsatta i FN:s överenskommelse Agenda 2030. Riksdagen antog 2014 en stra-
tegi för arbetet med att stärka biologisk mångfald och säkra ekosystemtjänster. Som ett led i 
detta arbete har Länsstyrelsen i Östergötland tagit fram en regional handlingsplan för grön in-
frastruktur. Översiktsplanen beskriver hur kommunen, i den fysiska planeringen, avser att ta 
hänsyn till nationella och regionala mål och planer och program av betydelse för en hållbar ut-
veckling. Det krävs av planlagstiftningen. Kommunen kan därmed inte ta bort de områden och 
strukturer som identifierats som viktiga.  

Grön infrastruktur och de värdetrakter som ingår är ingen juridisk skyddsform. Den regionala 
handlingsplanen för grön infrastruktur behöver därmed inte påverka möjligheterna att bruka 
marken eller bedriva verksamheter i ett område mot någons vilja. Den innebär inte några för-
ändringar av markägares eller verksamhetsutövares rättigheter och skyldigheter. Handlings-
planen ger stöd åt prioriteringar i mark- och vattenanvändning i ett landskapsperspektiv. Läns-
styrelsen kan föreslå åtgärder i handlingsplanen för att stärka eller bevara särskilt viktiga vär-
den. I dialog och samverkan med exempelvis mark- och vattenförvaltare kan länsstyrelsen, el-
ler kommunen, undersöka möjligheterna att säkerställa ett långsiktigt bevarande av dessa 
värden. Det kan exempelvis handla om stärkt hänsyn vid brukande. En förutsättning för detta 
är att utgå från de möjligheter som landskapets aktörer har att bidra utifrån sina egna förut-
sättningar och engagemang. 

Se även yttrande G102 ovan för samma svar om ”Grön infrastruktur”. 
 

Yttrande G 113 
I yttrandet framhålls en oro över att nya bostadsområden kommer nära inpå hästverksamheten. 
Respondenten har sett hur det blir i andra städer där hästanläggningarna får flytta på sig. Det ökar 
risker för olyckor då hästar är levande djur med flyktbeteende. Respondenten poängterar att det 
idag finns ridvägar i dessa områden och vill inte bli av med dem. Vidare framhålls att grusvägar om-
kring området bör behållas och inte asfalteras. Respondenten framhåller även att många besöker 
anläggningen med transporter och hästlastbilar vid träningar och tävlingar och att även spån och 
fodertransporter behöver tas hänsyn till. 
 

Kommentar: Respondenten anger inget läge och inga kontaktuppgifter men kommunen antar 
att det gäller ridverksamheten i Solsätter. I översiktsplanen anges att ridverksamhet är en vik-
tig fritidsverksamhet för både unga och vuxna. Anläggningen byggdes 1995/96 där en gammal 
anläggning tidigare låg. Platsen valdes med hänsyn till den goda tillgängligheten. Hit tar man 
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sig på cykelbanor eller med kollektivtrafik (buss). Som en riktlinje för fortsatt arbete anges att 
ridverksamheten ska värnas på nuvarande plats. Kommande detaljplanering ska ta hänsyn till 
och samverka med verksamheten. 

 

Yttrande G 114 
Yttrandet har även registrerats som mejl, se yttrande E45 ovan. 
 

Yttrande G 115 
I yttrandet framhålls att översiktsplanen inte blev tillgänglig för alla då bibliotek och bokbuss inte 
längre är tillgängliga på grund av Covid 19. De möten som hölls skedde digitalt och alla har inte möj-
lighet att delta då på grund av tekniken och att man inte kunde vara anonym. 
 

Kommentar: Till följd av pandemin blev samrådsprocessen mer digital än vad som från början 
var avsett. Innan restriktionerna gällande pandemin utfärdades genomfördes 15 fysiska mö-
ten. Majoriteten av dessa möten hade även politisk närvaro. Därefter ställde kommunen 
snabbt om och genomförde ytterligare 19 samrådsmöten digitalt, varav flertalet hade politisk 
närvaro. Under samrådsperioden har därmed trettiofyra informationsmöten hållits för olika 
grupper och för allmänheten. Det digitala planförslaget har funnits tillgängligt som länk på 
kommunens hemsida och synpunkter har tagits emot under perioden 2020-10-05-till  
2020-12-31. Svarstiden förlängdes med tre veckor till följd av pandemin.  
  
Kommunen uppmuntrar till en direkt och öppen kommunikation med projektledaren för arbe-
tet med ny översiktsplan. Projektledarens kontaktuppgifter har funnits tillgängliga och det går 
alltid att ringa, skicka ett mejl eller brev. Det har skett i flera fall där någon upplevt att man 
inte har kunnat ta del av det digitala materialet,  velat resonera om något i planen eller få ett 
förtydligande.  
 
Den digitala ambitionen kvarstår. Kommunen kommer även i fortsättningen att ta hänsyn till 
pandemin och de förutsättningar som smittspridning och vaccinering ger. Om pandemisituat-
ionen tillåter kommer fysiska informationsmöten att erbjudas under granskningsperioden. Se 
även yttrande F66 ovan. 

 
I yttrandet ställs även frågan hur Målbildens (3.1.1) förslag till befolkningsökning motsvarande  
ca 500 personer i de mindre orterna och på landsbygden rimmar med landsbygdsatsningen och alla 
LIS-områden som ska bebyggas. I yttrandet uttrycks även att översiktsplanen behöver förtydliga hur 
socioekonomisk balans ska uppnås, föreslagen exploatering på jordbruksmark och natur i förhål-
lande till stadens matbehov samt förbättrade vägar genom asfaltering. Respondenten saknar Hälla 
ädellövsskog i Godegård som ”grön infrastruktur”. 
 

Kommentar: Kommunen har som målsättning att arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling. Socioekonomisk balans är ett sådant mål. Hur samhället kan verka för socioekono-
misk balans är en relevant fråga. Översiktsplanen är det strategiska dokumentet för använd-
ningen av mark och vatten. ÖP:n tas fram inom ramen för Plan- och bygglagens regelverk. De 
fysiska aspekter i samhället som påverkar socioekonomisk balans är bland annat tillgången till 
bostäder, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter, gröna miljöer mm. Utöver det som kommunen kan 
möjliggöra genom översiktsplanen tillkommer en mängd styrmedel på nationell nivå, attityder 
mm.  
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Kartskiktet om grön infrastruktur är framtaget av Länsstyrelsen. Kommunen framhåller att 
Hälla Ädellövskog finns med i plankartan skikt Användning/Övergripande grönstruktur och na-
turvärden.  

 
Respondenten gör även betraktelser och ger kommentarer till kapitel 4 med avseende på Borens-
bergsbornas behov av fritidsboende, målen för IT-infrastruktur, mer solenergi inom staden, nackde-
larna med vindkraft, behovet av tågstopp och långtidsparkering i Godegård, värdet av grönområden i 
närhet till daghem, skolor, äldreboenden och LSS- boenden.  Respondenten ställer frågan om kom-
munens planering tar hänsyn till grönytebehovet i sin planering när man ska förtäta staden, göra 
hårdgjorda ytor för parkering etc. 

 
Kommentar: Kommunen noterar synpunkten och hänvisar till flera pågående arbeten. Se även 
ett flertal yttranden ovan som behandlar de många frågorna. 

 
I kapitel 5 reagerar respondenten på begreppet ”sällanköp” och poängterar att man bör sträva efter 
att uppnå ett levande centrum med restauranger och serveringar, ett levande torg med försäljning 
av lokala produkter. 
 

Kommentar: Kommunen instämmer i värdet av ett levande centrum och noterar synpunkten 
om begreppet sällanköp. 

 
I kapitel 6 tolkar respondenten det som att kommunen förespråkar att nybyggnation endast ska ske 
inom de föreslagna LIS-områdena och framhåller behovet av lägenheter även i småorterna. 
 

Kommentar: Det är en felaktig tolkning att kommunen endast skulle förespråka byggnation 
inom LIS-områden. Kommunen strävar efter att möjliggöra bebyggelse i hela Motala kommun. 
Prövning sker genom gällande lagstiftning och utifrån platsernas egna förutsättningar. 

 
I kapitel 7 ställer respondenten frågan om skötsel av vem som sköter de naturreservat som inte för-
valtas av kommunen. Respondenten frågar om vilken standard dessa håller för tillgänglighet, grill-
möjligheter och vandringsleder. Respondenten framhåller värdet av mer lokal skötsel och tillsyn 
vilket skulle kunna skapa några arbetstillfällen.  
 
I Kulturmiljöinventeringen saknar respondenten en stor mängd gamla husgrunder, hundratals gamla 
milbottnar eller kolmilor, stigar, odlingsrösen och stenmurar. Respondenten framhåller att det i om-
rådet norr om Tjällmo som inventerats för eventuell vindkraft har identifierats många fornlämningar 
och att det utan tvekan finns lika många i övriga skogar.  
 
Respondenten efterfrågar en bättre väg mellan Askersund och Finspång som ett exempel på väg-
sträckningar i öst-västlig riktning som anses vara i sämre skick än dem som går i nord- sydlig riktning.  
 
Slutligen upplyser respondenten om att Försvarsmakten vid Malmen frekvent använder områden 
utanför kommungränsen för träning med helikopter.  
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. Skötseln av naturområden är inte en fråga för 
översiktsplanen men noterar den vällovliga ambitionen att tillskapa lokala arbetstillfällen. 
Kommunen tackar för upplysningen om de många fornlämningar som identifierats i samband 
med vindkraftsprojekteringen. Kommunen arbetar med inventering och värdering av kultur-
miljöer. Alla fornlämningar kommer dock inte att kunna identifieras över hela kommunens 
geografiska yta. Alla fornlämningar, även sådana som inte är kända sen tidigare, skyddas av 
Kulturmiljölagen (1988:950). Om en fornlämning påträffas under pågående arbete måste ar-
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betet avbrytas och fyndet anmälas till Länsstyrelsen så att man kan bestämma hur man går vi-
dare.  
 
Vägunderhåll i den aktuella sträckningen är en fråga för Trafikverket.  
 

Yttrande G 116 
I yttrandet framhålls att det är anmärkningsvärt att kommunen föreslår LIS-områden utan någon 
föregående dialog med berörda fastighetsägare. Vid sjön Stråken (Kristbergs sn) har kommunen 
föreslagit tre områden varav ett på respondentens mark vid Olivehult. Det området skulle respon-
denten eventuellt kunna tänka sig, men en dialog hade varit välkommen. Respondenten bedömer 
att det finns betydligt mer lämpade områden på den fastigheten. Ett annat område, fastigheten 
Stråken 3:9, beläget rakt söder om Nordsjö gård har respondenten mycket starka invändningar emot 
då det dels ligger på jordbruksmark och dels skulle störa kulturmiljön vid Nordsjö på ett icke accep-
tabelt sätt. 
 
I egenskap av ägare till ett mindre vattenkraftverk framhåller även respondenten värdet av en  
kommunal strategi för vattenkraft.  
 

Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna och ser över de markerade områdena för LIS. 
Det är viktigt att betrakta översiktsplanens förslag till förändring och bevarande i ett helhets-
perspektiv. Arbetet med översiktsplanen och samrådsförfarandet berör hela kommunen och 
ska ses som den dialog som respondenten efterfrågar. Projektledare för ÖP och respondenten 
har talats vid på telefon. 
 
Kommunen har under hösten 2020 kommunicerat kommande arbete med ÖP 2040 genom 
brev till ca 200 markägare som äger mark där planen föreslår ändring. Respondenten ifråga 
står på den aktuella sändlistan. I brevet har det kort beskrivits om översiktsplanens syfte och 
att markägaren ska se LIS-områden som en framtida möjlighet och inte ett tvång. Markägaren 
har fortsatt rådighet över sin mark. I brevet fanns också kontaktuppgifter till kommunen. 
 
Att samrådet kommit igång annonserades i lokalpressen. Samrådstid, samrådsmöten och kon-
taktuppgifter till projektledare har sedan kommunicerats genom kommunens hemsida och di-
gitala plattformar.  
 
Kommunen noterar behovet av en strategi för vattenkraft och för upp det på listan med   
kunskapsunderlag och styrdokument som behöver tas fram inom ramen för kontinuerlig över-
siktlig planering. 
 

 

Yttrande G 117 
Yttrandet kommer från samma respondent som yttrande G116 ovan och framhåller samma budskap 
med vissa förtydliganden.  

 

Yttrande G 118 
Yttrandet har även sänts in via mejl. Se yttrande F82. 
 



 

Sida 118 av 126 
 

Yttrande G 119 
Yttrandet har även sänts in via mejl. Se yttrande F81. 

 

Yttrande G 120 
Yttrandet fokuserar på området Västanvik. Respondenten motsätter sig föreslagna utredning-
ar/förändringar i nuvarande plan för område inom Västanviks samfällighet. Respondenten 
framhåller att år 2020 och Östgötaleden redan har inneburit olägenheter och att pandemin anses 
vara mindre störande än leden. 
 

Kommentar: Pandemiåret 2020 har uppvisat en stark ökning av besök i natur och till stränder. 
Området och alla friluftsanläggningar ska vara tillgängligt för allmänheten enligt detaljplanen i 
Västanvik. Samfälligheten får statliga och kommunala bidrag för flera av vägarna i området. De 
vägar som samfälligheten inte får bidrag för kan samfälligheten skylta som enskild väg.  
Östgötaleden är ett samverkansprojekt på regional nivå som bidrar till landsbygdsutveckling, 
folkhälsa och ekoturism, något som kommunen ställer sig positiv till. Samfälligheten kan bryta 
avtalet med kommunen, men kommunen kommer inte ta initiativ till detta. Respondenten bör 
vända sig till samfälligheten som kan hantera frågan vid den årliga stämman. Se även yttrande 
G105 ovan. 

 

Yttrande G 121 
I yttrandet framhålls att planen kom till respondentens kännedom sista dygnet innan svaren skulle 
lämnas in. Respondenten anser att berörda fastighetsägare ska informeras på ett betydligt säkrare 
sätt. I kartmaterialet identifieras flera fel vad gäller gröna bevaransvärda marker där flera områden 
är rena produktionsskogar och åkrar. Eftersom respondenten inte vet vad planen innebär för fastig-
heten långsiktigt motsätta de sig den och efterfrågar tydligare information. 
 
Respondenten framhåller även ett starkt önskemål om kommunalt vatten och avlopp i Kristberg 
mellan Brånshult och Motala. 
 

Kommentar: Kommunen har under hösten 2020 kommunicerat kommande arbete med ÖP 
2040 genom brev till ca 200 mark-ägare som äger mark där planen föreslår ändring. I brevet 
har det kort beskrivits om översiktsplanens syfte och att markägaren ska se markeringarna på 
plankartan som en framtida möjlighet och inte ett tvång. Markägaren har fortsatt rådighet 
över sin mark. På den aktuella fastigheten har kommunen i samrådsversionen av ÖP 2040  
markerat ett område möjligt för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Ett markerat 
LIS-område ska ses som en möjlighet och inte ett tvång. Projektledare för översiktsplanearbe-
tet söker kontakt med respondenten via uppgiven mejladress.  

 

Yttrande G 122 
I yttrandet fokuseras på området Västanvik. Det senaste året har trafiken på respondentens gata 
ökat dramatiskt då fler och fler tar sig till Västanvik med bil för att nyttja badplatser, grillplatser och 
gå vandringsleden. De som bor här bekostar vägunderhållet. Numer är det svårt att få någon plats 
vid grillplatserna, badplatserna och det är ofta ganska skräpigt. Respondenten ser gärna att sam-
arbetet med Östgötaleden avslutas. 
 

Kommentar: Pandemiåret 2020 har uppvisat en stark ökning av besök i natur och till stränder. 
Området och alla friluftsanläggningar ska vara tillgängligt för allmänheten enligt detaljplanen i 
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Västanvik. Samfälligheten får statliga och kommunala bidrag för flera av vägarna i området, de 
vägar som samfälligheten inte får bidrag för kan samfälligheten skylta som enskild väg.  
Östgötaleden är ett samverkansprojekt på regional nivå som bidrar till landsbygdsutveckling, 
folkhälsa och ekoturism, något som kommunen ställer sig positiv till. Samfälligheten kan bryta 
avtalet med kommunen, men kommunen kommer inte ta initiativ till detta. Respondenten bör 
vända sig till samfälligheten som kan hantera frågan vid den årliga stämman. Se även yttrande 
G105 ovan.  
 

Yttrande G 123 
Yttrandet fokuserar på området Västanvik vid Hämtningsviken och dess östra strand. Respondenten 
anser att strandskyddad zon vid bad och hamn samt viken skall markeras som ett LIS - område. 
Motivering enligt de punkter som beskrivs i ÖP 2040: 
1. Området har redan tagits i anspråk som hamn och badplats med bryggor och bojar i viken - det 
borde redan vara ett LIS- område. 
3. Det skall vara möjligt att bygga en bastu strandnära eller som flotte förtöjd mot land eller i viken 
4. En bastu är en naturlig utvidgning av verksamheten 
5. Angelägen anläggning enigt upprop. 
 

Kommentar: Kommunen tackar för förslaget. Strandskyddslagstiftningen och reglerna om LIS 
anger dock att det ska råda särskilt hög restriktivitet vid Vättern. Det aktuella området omfat-
tas redan av en detaljplan. Se även yttrande G105 ovan.  

 

H. Platengymnasiet, elever åk 3 

Yttrande H 124  
Efter att kommunen under samrådstiden pratat om ÖP 2040 med eleverna i åk 3 Platengymnasiet 
fortsatte de med att utföra forskning om ungdomars inställning till Motala kopplat till ÖP 2040. Re-
sultaten har sammanställts av de åtta grupperna i syfte att ge inspel i det framtida arbetet med att 
forma Motala. Undersökningarna har frågat om allt från trivsel, serviceutbud, kollektivtrafik och 
önskemål för framtiden. Majoriteten av respondenterna uppger att de trivs i Motala, övriga svar är 
sorterade i följande underkategorier.  

Nöjesliv och handel  

För ökad attraktivitet önskas fler konserter och festivaler, fler restauranger och ökad trivsel på re-
staurangerna. Fler affärer, sittplatser på torget och ungdomsaktiviteter behövs i centrum.  
Kulturlivet är bra som det är. Vore trevligt om torget bestod av lite mer än parkering och kullersten. 

Bostäder och arbetsmöjligheter 

Arbete för personer med utländsk bakgrund är svårt. Antalet arbetstillfällen behöver förändras samt 
mer möjligheter för arbete under gymnasietiden. Jämn fördelning mellan att vilja hyra sin bostad 
eller äga den. Motala upplevs till viss del som en segregerad stad.  

Kollektivtrafik och infrastruktur 

För bättre kollektivtrafik önskas fler turer och/eller bättre tider, fler hållplatser. Vissa bussar upplevs 
ofräscha. Förbättringar önskas kopplat till tillgång till bussar i vissa områden. Dyrt att åka kollektivt. 
Fler turer till tätortens ytterområden. Ökad kvalitet på vägar och cykelbanor. Ökad kvalitet på stads-
belysning. Ökad kvalitet på offentliga toaletter. I vissa undersökningar upplevs Motala som en skrä-
pig stad. 
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Vård och omsorg  

Till viss del finns en okunskap inom respondentgrupperna om vilken vård och omsorg som finns i 
Motala kommun.  

Utbildning  

Klasstorlek och tillgång till lärare är i stort sett bra som det är. Utbud av gymnasielinjer och inrikt-
ningar behöver förändras. Större utbud av estetiska linjer och humanistisk linje önskas. 

Trygghet  

Flera undersökningar frågar om trygghet och majoriteten av respondenterna upplever till största 
delen sig som trygga. I en undersökning uppgav fler män än kvinnor att de kände sig otrygga. I vissa 
fall undviks dock besök i vissa bostadsområden, framförallt sena kvällar och nätter. I en undersök-
ning omfattande 50 respondenter upplever 47 procent att de litar på polisen och 17 procent litar 
inte alls på polisen. 

Turism  

Områden som behöver förbättras inom turismen är boenden och turistattraktioner. 

Miljö  

Förbättring behövs kring tillgång till laddstationer samt tillgång till miljövänliga transportmedel.  

Framtiden  

Av respondenter som svarar att de inte planerar att bo kvar i Motala i framtiden är följande svar 
vanliga.  

 Önskar studera vidare och möjligheten finns inte i Motala. Några kan tänka sig komma till-

baka till Motala efter studier. 

 Söka arbete i en större stad.  

 En del tror sig inte kunna få arbete i Motala efter avslutad utbildning.  

 Den hobby som utövas är svårt att utöva i Motala.  

 Vill se världen.  

 Motala saknar universitet.  
 
Lalandias etablering både välkomnas och inte.  
 
Av respondenter som svarar att de kan tänka sig att bo kvar i Motala i framtiden är följande svar 
vanliga.  

 Allt är nära, jag känner folk 

 Motala är en fin och mysig stad och jag har familj och vänner här 

 Alla jag känner bor här och kommunen verkar arbeta med mycket förbättringsarbete  

 Trygghet  

 Möjlighet att studera vid LiU 

Vilket ord tänker ungdomar på när de hör Motala? 

 Tråkigt  

 Händelsefattigt  

 Okej  

 Otillräckliga sysselsättningsmöjligheter 

 Otillräckligt med bostäder för ungdomar  
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Vad ska Motala prioritera extra i framtiden? 

Utbud av shopping, universitet, jobb för utländska personer, kulturvariationer i mataffärerna, re-
stauranger, trygghet och aktiviteter. Fler utbildningar och ett universitet eller högskola. Motala upp-
fattas som en bra stad sommartid men tråkigt vintertid. Fritidsgård för gymnasieelever, ny simhall, 
ny bandyhall. En attraktiv stad utgörs av bra utbud av arbetsmöjligheter, bra vård och ett stort utbud 
av bostäder. 

Sammanfattning  

Av enkäterna går att utläsa att Motala ses mer som en familjestad och inte en stad för unga.  
 

Kommentar: Ungdomarnas synpunkter är mycket värdefulla för kommunens arbete med 
framtidens Motala. Kommunen tackar särskilt för det kunskapsunderlag som eleverna arbetat 
fram genom sina enkäter och som kommunen fått ta del av. Ur materialet framgår att det är 
viktigt att kommunen fortsätter arbeta för en långsiktigt hållbar livsmiljö där trygghet, utbild-
ningsmöjligheter, arbetstillfällen, bostäder, aktiviteter och god kollektivtrafik noteras särskilt. 
Det är också tydligt att många ungdomar vill komma bort från Motala som uppväxtort åt-
minstone under en period av sitt liv. Det är sunt och utvecklande och det viktiga blir då att 
Motala kan locka tillbaka dem i familjebildande ålder. Genom bland annat ÖP 2040 arbetar 
kommunen för att detta ska bli möjligt.      

Strategisk miljöbedömning 
En strategisk miljöbedömning av översiktsplanens samrådsversion har utförts och varit föremål för 
samråd under samma period som översiktsplanen. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande delat 
kommunstyrelsens bedömning att den utförda miljöbedömningen ligger i linje med det avgräns-
ningssamråd som hölls med Länsstyrelsen 2018-02-26. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) i stort har ett relevant och tillräckligt innehåll. MKB:n redovisar på ett bra sätt 
hur planerade förändringar riskerar att påverka natur- och friluftsvärden, vatten, klimat och social 
hållbarhet samt i vilken omfattning dessa förutsättningar kräver hänsynstagande vid kommande 
detaljplanering.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen visar på såväl förutsättningar som effekter av den översiktliga plane-
ringen och vikten av hänsyn i kommande planeringsskeden. Länsstyrelsen noterar att delar av MKB:n 
har lyfts in i översiktsplanen men att detta inte har gjorts fullständigt. Länsstyrelsen ser som angelä-
get att slutsatserna i MKB i sin helhet inarbetas i planhandlingen. Detta skulle göra planen tydligare 
och minska risken för att kunskap går förlorad inför det fortsatta arbetet.  
 
I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras också ett antal generella målkonflikter, bland annat för-
tätning kontra natur- och kulturvärden. Det är bra att konflikterna synliggörs och det är önskvärt att 
kommunen fördjupar resonemangen om hur dessa målkonflikter fortsatt ska behandlas.  
 
Länsstyrelsen har vissa mer specifika kommentarer på föreslagen MKB vilka redovisats under respek-
tive sakområde i Länsstyrelsens yttrande ovan (Yttrande A1). 
 
Länsstyrelsen delar i stort MKB:ns bedömning av översiktsplanen vad gäller social hållbarhet. Över-
siktsplanen tar upp bra och konkreta mål samt övergripande riktlinjer. Länsstyrelsen delar MKBns 
synpunkt att utvecklingsområden bör hanteras likvärdigt och att det bör framgå varför vissa områ-
den har tydligare utvecklingsidéer än andra.  

Kommentar: Kommunen arbetar aktivt med social hållbarhet i de nämnda områdena men det 
är oundvikligt att vissa av områdena ligger längre fram i tankearbetet. Kommunen avser att 
jämna ut ambitionerna inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering.  
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Sid 60 (i MKB:n): Lägg till vattenvårdande åtgärder för att minska läckage från jordbruksmark. 

Kommentar: Frågan utreds inom ramen  för kontinuerlig översiktlig planering. 
 
Sid 60: Åtgärder för levande sjöar och vattendrag  behöver förtydligas.  

Kommentar: Åtgärder för rinnande vatten finns redan i samrådsversionen. Mark finns marke-
rad i plan för omlöp vid Motala och Borensbergs kraftstationer. 

  
Sid 61 Komplettera med avsnitt om skogsbrukets värden. 

Kommentar:  Det är redan gjort i samrådsversionen. 
 

Sid 61 Förtydliga konflikten God bebyggd miljö och Jordbruksmark. 

Kommentar:  Resonemanget  i ÖP 2040 har förtydligats. Flera ytor har tagits bort på markäga-
res egen begäran. Inventering och värdering av jordbruksmark i samverkan med representan-
ter från branschen prioriteras inom ramen för kontinuerlig översiktlig planering. 

 
Sid 62 Förtydliga konflikt Ett rikt växt- och djurliv och LIS. 

Kommentar:  Resonemanget har förtydligats i ÖP 2040. Flera ytor har tagits bort på markäga-
res egen begäran eller identifierade värden landskapsbild, kulturmiljö eller översvämningsrisk. 
 

Sid 78 Förtydliga åtgärder för att undvika påverkan på Natura 2000. 

Kommentar:  Resonemanget har förtydligats i ÖP 2040. Geografisk utbredning av markan-
språk har justerats. 

 
Vidare efterfrågar Länsstyrelsen en mer utvecklad redogörelse för hur samtliga berörda riksintressen 
för kulturmiljövården kan komma att påverkas av planens genomförande och hur de ska skyddas 
mot negativ påverkan och påtaglig skada.  

Kommentar: Kommunen förtydligar detta i granskningsversionen av ÖP 2040 genom mer om-
fattande resonemang om att bedömningar och åtgärder för att undvika skada på riksintressen 
ska ske i efterföljande planering och lovgivning med stöd i gällande lagstiftning. 

 

Sammanfattning av utförda förändringar 
Genomfört samråd föranleder följande ändringar i översiktsplanen: 

 Tätortsavgränsningen runt Motala stad justeras för att få en rundare tätort i enlighet med 
Länsstyrelsens synpunkt.  

 Vissa föreslagna områden för möjlig exploatering på jordbruksmark och LIS tas 
bort i enlighet med markägares önskemål och yttranden från Länsstyrelsen, Naturskydds-
föreningen, LRF mfl. Borttagna ytor tillhör helt eller delvis fastigheterna; 

o Ekeby 1:2 (Föreslagen Småort)  
o Kristbergs Kulla 1:20 (Föreslagen LIS)  
o Lönsås 1:1 (Föreslagen Småort)  
o Skedevi 3:3 (Föreslagen Småort)  
o Stråken 3:9 (Föreslagen LIS) mht kulturmiljö  
o Martorp 1:4 (Föreslagen Småort)  
o Fågelkulla 1:1 (Föreslagen Småort)  
o Klockrike 2:1 (Föreslagen Småort)  
o Klockrike 17:1 (Föreslagen Småort)  
o Sjöhamra 2:1 (Föreslagen Stadsbygd)  
o Bråta 4:1 (Föreslagen LIS)  
o Offerby 2:2 (Föreslagen Stadsbygd)  



 

Sida 123 av 126 
 

o Bråstorp 1:17 (Föreslagen Stadsbygd)  
o Offerby 2:18 (Föreslagen Stadsbygd)  
o Åkermark runt Godegård (LRF Godegård)  
o Stadsbygd (föreslagen) vid Fridhem och Hagalund (väster om väg 990 inom 

störningsavstånd avfallsanläggning Tuddarp)  
o LIS obj id 851Västanvik samf - yttrande G105, G111, F59 och F60  
o LIS obj id 99 och 43 (Göta kanal) - åkermark och landskapsbild  
o LIS obj id 115 (Svartån) - översvämningsrisk  
o LIS obj id 112 och 113 (Svartån) - översvämningsrisk och djurhållning  
o LIS obj. id 131 (Medevi väster om) - utanför strandskydd inom Småort   
o LIS obj.id 128 (Näs) - restriktivitet vid Vättern. Småort utvidgats   

 
Tillagda områden, justeringar i utbredning och förtydliganden 

 LIS obj id 98 (Motala ström) - minskad mht översvämningsrisk  

 LIS obj id 51 (N Borensstranden) - utökat mht till arrondering  

 LIS obj id 21 (Svartån) - utökad mht avstånd inomhus djurhållning  

 LIS obj id 129 (Tokanäset, slutet av väg 1082) - förtydligad avsikt  

 LIS obj id 7 (Björken) justerat efter naturvärden  

 LIS obj id 11 (Kopperorps ö/Annsjön) justerat efter naturvärden 

 LIS obj id 30 (De Geersfors) justerat efter naturvärden 

 LIS obj id 64 (Salstersvik/Djupvik) justerat efter naturvärden 

 LIS obj id 82 (Kvarnsån) justering efter naturvärden 

 LIS obj id 49 (Krakhult/Salstern/Bona 2:18) justering efter naturvärden i 
strandzon 

 LIS obj id 102 (Lemunda) justerat enligt naturvärde sandtag 

 LIS obj id 104 (Annsjön) ÖPns avgränsning stämmer, Naturvärdesprogram 
behöver uppdateras 

 LIS obj id 110 (Skogstorp/Tornby 8:2) justering efter naturvärden 

 LIS obj id 127 (Kavelbäcken) justerat efter naturvärden 

 Gillorp 1:11, se över djurhållning vs nya bostäder, yttrande G109  

 Stadsbygd Ekenäs obj Id 90: förstorat område enligt markanvisning  

 Stadsbygd Fålehagen obj Id 2995: tillagt i enlighet med resonemang GLF  

 Tätort Godegård Söder om idrottsplatsen obj id 4195, tillagt 

 LIS obj id 931 Godegård Udden vid Nysmedjan, tillagt efter  slutavverkning 

 Detaljplaneprogram, FÖP eller liknande obj Id 4601 tillagt för Medevi  

 Småort obj id 4596, 4597 och 4600 tillagt vid Medevi 

 LIS obj id 1331 (Medevi brygga) tillagt för kallbadhus  
 
Kartskikt läggs till i enlighet med Länsstyrelsens och myndigheternas yttrande:  

 Kartskikt Tätorter utanför kommungränsen (urval)  

 Kartskikt Befintliga vindkraftverk och projekteringsområden  

 Kartskikt Befintliga planer (ÄDP, Program mm)  

 Kartskikt Grön infrastruktur (värdetrakter mm)  

 Kartskikt Gran, tall och triviallöv   

 Kartskikt Jordartskartering från SGU  

 Kartskikt Stabilitetskartering från MSB  

 Kartskikt Jordbruksblock  

 Kartskikt Grusförekomster  

 Kartskikt Radonrisker  
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 Kartskikt Farled 951 Göta kanal (Sjöfartsverket)  

 Kartskikt med namn på 20 största sjöar och vattendrag  
 
Kunskapsunderlag och styrdokument som tas fram inom ramen för kontinuerlig över-
siktlig planering (dvs som en del i genomförandet av ÖP): 

 Jordbruksmarksstrategi med inventering och värdering 

 Dagvattenprogram med policy och riktlinjer (pågår) 

 Kulturmiljöprogram med policy och riktlinjer (pågår)  

 Utvecklingsplan för Motalas landsbygder inkl serviceplan kommersiell service (pågår) 

 Mark- och bostadsförsörjningsprogram (pågår) 

 Mobilitetsplan (med trafik och parkering) 

 Utse områden som ska omfattas av PBL 8:13 (p 3 o 4, särskilt värdefulla miljöer) 

 VA-plan  

 Klimat- och energiplan, uppdatering 

 FÖP för Motala stad 

 Tillväxtstrategi 

 Åtgärdsplan för vattenförekomster (enligt MKN)/Vattenförsörjningsplan med strategi 
för våtmarksrekonstruktion  

 Strategi för vattenkraft 

 Utredning PFAS, Vättern, grundvatten, från avloppsreningsverk 

 Centrumvision uppdatering 

 Strategi för höga byggnader 

 Näringslivsprogram 

 Kulturmiljöinventering Borensberg 

 Kommunal fastighetsplan med 10-års-perspektiv (Uppdatering) 

 Risk- och sårbarhetsanalys med relevans för strategisk fysisk planering (inkl klimatan-
passning/adaptation och strategi för reservvattentäkter) 

 Strategi för social hållbarhet inom samhällsplaneringen 

 Strategi mot effektbrist i elnätet 

 Strategi om djurhållning i närhet till bostäder 

 Strategi för bebyggelse mht luktspridning från Karshult (vid behov av utbyggnad) 

 Kartläggning av ekosystemtjänster i hela kommunen  

 Grönstrukturplan, inklusive ängs- och hagmarksinventering 

 Helhetsgrepp på landskapsbilden – kulturmiljöanalys landskap 

 FÖP för Godegård 

 FÖP för Klockrike 

 Förnyad FÖP Borensberg 

 Förnyad TÖP Vindkraft 

 Materialförsörjningsplan (naturgrus och bergkross) 

 Gestaltningsprogram vägar och järnvägars närområde (suicidprevention) 

 
Förtydliganden och tillagda resonemang, riktlinjer mm: 

 Tuddarp informationsruta (pop up) - solcellspark lagts till  

 Kapitel om Solenergi med ytor för solcellsparker (generellt resonemang) - förtydligat  

 Kapitlet om mellankommunal och regional samverkan förtydligat enligt yttrande från 
Region Östergötland, Finspång, Askersund, Linköping och Vadstena. Teman som 
uppmärksammas är: 
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o Gemensamt kunskapsunderlag och nätverkande  
o Mobilitet och trafikinfrastruktur med fokus på cykel, kollektivtrafik och  

båttrafik 
o Teknisk infrastruktur med fokus på elnätskapacitet, vatten och avlopp 
o Materialförsörjning och masshantering med fokus på grus, berg,  
o Kommunal- och regional service med fokus på skolor, förskolor, äldreboende 

och vård 
o Vättern som riksintresse dricksvattenförsörjning 

 Relationen till och utbytet med Linköping inom ramen för arbets- och bostadsmark-
naden – utvecklat resonemang.  

 Skillnaden mellan kapitel ”Riktlinjer” och andra beskrivande kapitel tydliggjort genom 
strukturella förändringar.  

 Konceptet ”Gestaltad livsmiljö” förts in i kapitlet ”Målbild och utvecklingsstrategi”  

 Betydelsen av Barnkonventionen förtydligat i kapitlet ”Målbild och utvecklingsstrategi”  

 Kapitel Energi och Klimat (tidigare 4.1.4) utvecklat till att även innehålla Förnybar energi och 
minskad klimatpåverkan och kompletterats med ett resonemang om detta.  

 Kapitel Energi och klimat kompletterats med kort resonemang och riktlinje gällande ef-
fektbrist ”Risken för effektbrist ska föras in tidigt i samhällsbyggnadsprocessen”.  

 Riktlinjer gällande MKN Luft formulerats.  

 Riktlinjer kompletterats med att hänsyn ska tas även till förorenade områden (i sam-
band med skydd av dricksvattenförekomster)  

 Riktlinje beträffande översvämningsrisk förtydligats med skillnaden mellan skyfall re-
spektive höjning av vattenyta i sjöar och vattendrag.  

 Översvämningsrisk kontrollerats för LIS vid Svartån.  

 Karlsby - Vändplanen vid Sågviken som lämplig strategisk punkt för laddstolpar, paket-
utlämningsboxar, personallös butik mm setts över.  

 Riksintresse E10 Ulf  , förtydligats i enlighet med LST yttrande  

 Godegård – kartskiss från LRF Godegård analyserats  

 Tjällmo - G/C dragning setts över i enlighet med yttrande G104. 

 Text om Vättern som riksintresse för dricksvattenförsörjning utvecklats med ett reso-
nemang om gemensam dricksvattentäkt.  

 Kapitel Risk-och sårbarhet kompletterats med ett resonemang om Totalförsvarets  
civila delar (MSB)  

 Resonemang och riktlinjer gällande Isstadion och Dammanläggningarna som miljöfarlig 
verksamhet lagts till.  

 Vatten - och avfallsnämndens förslag till ändringar beretts i ÖP-arbetsgruppen (ytt-
rande nr 014)  

 Fritidsförvaltningens textförslag beretts i ÖP-arbetsgruppen (yttrande nr 024)  

 Plan- och byggenhetens förslag till ändringar beretts i ÖP-arbetsgruppen (yttrande nr 
034)  

 Socialnämndens förslag till ändringar beretts i ÖP-arbetsgruppen (yttrande nr 018)  

 Resonemanget om Genomförande kompletterats med att Räddningstjänsten är delaktig 
i både arbetet med ÖP 2040 och i efterföljande planering.  

 Fjärrvärme/fjärrkyla [resonemang om] lagts till i kapitel Användning.  

 Effektbrist [arbetet med säkerställd effekt] lagts till i Värden och hänsyn för att minska 
risk och sårbarhet.  

 Buller/MKN, Förtydligat resonemang  

 Resonemang om förutsättningarna för och behov av ytor för avfallshantering förtydli-
gats med tidplan. Utreds vidare inom kontinuerlig översiktlig planering. 
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 Resonemang om hälsa, olägenheter och risk för konflikter mellan bostadsbebyggelse 
och djurhållning förtydligats. Utreds vidare inom kontinuerlig översiktlig planering. 

 Masshantering, tillfälliga deponier och mer permanenta dito förtydligats. Utreds vidare 
inom kontinuerlig översiktlig planering. 

 Kopplingen till det pågående arbetet med Idrottspolitiskt program förtydligats. Utreds 
vidare inom kontinuerlig översiktlig planering. 

 Riktlinjer formulerats för Skogsmark  

 Målsättning för digital infrastruktur/fiberutbyggnad uppdaterad 

 Kap 4.5.1 (Beredskap för kris och krig) justerats så att det står att samtliga skyddsrum i 
kommunen är belägna i Motala tätort.  

 Plankartans tydlighet har förbättrats i struktur och symbolsättning utifrån vad de tek-
niska/digitala systemen möjliggör. Produktutveckling pågår hos Boverket, Lantmäteriet 
mfl aktörer inom ramen för digital samhällsplanering.  

 
I övrigt justeras och kompletteras plan- och genomförandebeskrivningarna i enlighet med denna 
samrådsredogörelse och med övriga synpunkter framkomna under samrådet om 
översiktsplaneförslaget.  
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