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Bakgrund 
Sädesslagets samfällighetsförening har kommit in med ett yrkande om att kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för gemensamhetsanläggningarna Bostaden ga:1, ga:2 och ga:3 som består av gata, 
vatten- och avloppsledningar samt belysning. En ändring av till kommunalt huvudmannaskap från enskilt 
kräver att den berörda marken är planlagd som allmän plats, vilken medför att en ny detaljplan upprättas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2018-04-10 § 56 ställt sig positiv till frågan. Plan- och 
bygglovavdelningen fick 2022-04-19 § 37 i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att påbörja 
detaljplanearbetet för kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl. 
 

Genomförande av samråd 
Detaljplaneförslaget var föremål för samråd under tiden 17 oktober – 11 november 2022. Planhandlingar 
sändes till berörda myndigheter, sakägare och berörda grannar via post eller digitalt. Handlingarna var 
även utställda i kommunhuset, på Vadstena bibliotek samt på kommunens webbplats.  
 
Kungörelse om samrådet publicerades 17 oktober 2022 i Motala-Vadstena Tidning och på kommunens 
digitala anslagstavla.  
 

Inkomna yttranden och synpunkter 
Under samrådstiden inkom följande 10 synpunkter: 
 

Avsändaren Ankomstdatum Inga synpunkter Synpunkter 

Skanova AB 2022-10-18 ● 

 Länsstyrelsen i Östergötland 2022-10-19 ● 

 Kultur- och utbildningsnämnden 2022-10-24 ●  

Postnord 2022-10-28 ● 

 Vattenfall Eldistribution  2022-10-31  ● 

Lantmäteriet 2022-11-02  ● 

Räddningstjänst i Motala 2022-11-10 ● 

 Vatten & avfallsnämnden 2022-11-14  ● 
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Referat av inkomna yttranden och synpunkter under samrådsmötet med 
kommunens kommentar 
Inkomna yttranden citeras och kommenteras nedan i den mån de kräver något bemötande. 
 
 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen gör bedömningen att förslaget inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att 
bevaka enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planen. 
Ytterligare meddelar Länsstyrelsen att förutsatt att inga ändringar görs (mer än redaktionella), godkänner 
Länsstyrelsen planförslaget och behöver inte medverka vid ett eventuellt granskningsskede inför 
antagande. 
 
Kommentar: Inga. 
 
 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet har lämnat följande synpunkter: 

 
ORTOFOTO I PLANKARTAN 

Lantmäteriet vill upplysa om att fastighetsgränserna i flygfotot inte har rättsverkan och därför kan ge en 
felaktig bild av verkligheten. 

 
Kommentar: Fastighetsgränserna över flygfotot kommer från samma datakälla som fastighetsgränserna på grundkartan 
men släcks för tydlighetens skull. 

 
EGENSKAPSBESTÄMMELSE OM PLACERING AV BYGGNAD 

Bestämmelsen ”Byggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns mot annan fastighet med 
byggrätt” är otydlig. Gatufastigheten är bebyggd utanför planområdet. Det är otydligt vad ”fastighet med 
byggrätt” innebär i planbestämmelsen. Kan det vara lämpligare att relatera egenskapsbestämmelsen till 
kvartersmark/allmän platsmark? 

 

Kommentar: Synpunkten beaktas. 

 

 
UTFARTSFÖRBUD INTE OK I PLANOMRÅDESGRÄNS 

På plankartan finns en längre sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 
Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är 
möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns 
går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara allmän plats i 
den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området 
utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se sidan om Stängsel, utfart och 
annan utgång i PBL Kunskapsbanken. 

 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem 
eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför utfartsförbudet. 
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Kommentar: Synpunkten beaktas vid framtagande av granskningshandlingar. Symbolbeteckningen för utfartsförbud 
ersätts med textbeteckning. 

 

 
DETALJPLANER SOM PÅVERKAS 

Ett utökande av planområdet enligt föregående synpunkt skulle innebära att flera planer i området 
påverkas, bland annat detaljplan 0584-P2021/4 vars genomförandetid ännu inte gått ut. Den skulle vid 
utökande av planområdet behöva upphävas i den aktuella delen. 

 

Kommentar: Någon utökning av planområdet är inte aktuellt. Se kommentar ovan. 

 

 
FÖRTYDLIGANDE OM GENOMFÖRANDETIDEN 

Av planbeskrivningen framgår det att genomförandetiden börjar vid detaljplanens laga kraftvinnande. I 
planbestämmelserna saknas den uppgiften. 

 

Kommentar: Bestämmelsen följer Boverkets planbestämmelsekatalog. 

 

 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP 

Lantmäteriet noterar att avsikten är att planen ska genomföras med avtal. I det fall något avtal inte 
kommer till kan reglerna om inlösen bli aktuella. Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 
kap. 13 § PBL) eller skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som kommunen har 
att lösa in de allmänna platserna med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. 

 

Kommentar: Synpunkten beaktas vid framtagande av granskningshandlingar. 

 

 
ANSVAR FÖR ANSÖKAN OM OCH KOSTNADER FÖR FASTIGHETSBILDNING 

Information om vem som ansvarar för att söka respektive bekosta lantmäteriförrättningar är utspridd i 
planbeskrivningen och otydlig. Lantmäteriet efterfrågar större tydlighet kring vem som ansvarar för att 
ansöka om och bekosta olika åtgärder hos Lantmäteriet, bland annat fastighetsreglering, upplösning av 
samfälligheter, bilda ledningsrätt och upphäva gemensamhetsanläggningar. 

 

Kommentar: Uppgifterna framgår av planbeskrivningen, sida 16. Texten har kompletterats i granskningshandlingen för 
att öka tydligheten.  
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Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution bedömer att de förändringar som avses med aktuellt planärende inte påverkar de 
rättigheter Vattenfall Eldistribution har avseende befintliga elnätanläggningar inom planområdet. 
 
Vad gäller u-område som är inlagt i planens norra mittersta del önskar Vattenfall Eldistribution att det 
kompletteras med u-område även för 0,4 kV markkabel som är förlagd intill östra fastighetsgränsen för 
fastighet Gårdshuset 2. Synpunkten kompletteras med kartutdrag med relevant markering. 
 

Kommentar: Synpunkten noteras. Kommunen tar ställning kring frågan vid framtagande av granskningshandlingar. 
 

 
Vatten- och avfallsnämnden 
Vatten- och avfallsnämnden har följande synpunkter på samrådsförslaget: 
 

Sid 10 i planbeskrivningen ändra rubriken "Vattenförsörjning” till "Vattenförekomst". 

Sid 15, under rubrik för "Dagvatten", efter 4 meningen i första stycket, är förslaget att lägga till följande 
för att förtydliga övertagandet: "Vadstena kommun ansvarar för avrinningen inom allmän platsmark och 
övertar därmed ansvaret för rännstensbrunnar och dess anslutning till allmänna ledningsnätet i området. 
VA-huvudmannen ansvarar för avledningen av dagvatten från förbindelsepunkt till utsläpp till recipient, 
det vill säga det allmänna ledningsnätet." 

Sid 15, sista meningen under stycket gällande "Vatten och spillvatten" samt under rubrik "Dagvatten", 
behöver formuleras om till granskning i och med pågående diskussioner gällande ändring av befintlig va-
anläggning för fastigheterna i södra delen av befintlig samfällighet, fastigheter längs Havregatan, som kan 
leda till att u-området mellan Vetegatan och Havregatan kan tas bort. 

Verksamheten önskar att det framgår i plankarta planbestämmelse gällande hårdgjord yta alternativt 
genomsläpplig yta för fastighetsytan/arean inom kvartersmarken. Detta för på något sätt säkerställa att 
hantering av dagvatten ska fungera tillfredställande även i framtiden för området och därmed kan begränsa 
risken för att problem uppstår i området eller intilliggande bostadsområden. Då detaljplanen inte förändra 
något som påverkar dagvatten inom området föreslår verksamheten att man att utgår från ortofoto över 
befintlig bebyggelse och utifrån den letar fram den befintliga fastigheten med högsta andelen hårdgjord yta 
och använder sig av den andelen till planbestämmelsen. Detta bör även kommenteras i planbeskrivningen 
under rubrik för "Dagvatten". 
 
Kommentar: Synpunkterna beaktas med undantag för punkten om hårdgörandegrad. Denna bestämmelse är svår att 
tillämpa i praktiken och anses därför olämplig i detta ärende.  
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Sammanfattning 
Följande ändringar av planhandlingarna har gjorts efter beaktande av samrådets inkomna synpunkter från 
remissinstanser och synpunktsinlämnare. Med dessa ändringar görs bedömningen att planförslaget kan gå 
vidare för granskning. 
 
Ändringar i plankartan: 

 Fastighetsgränserna har tagits bort från flygfotot. 

 Placeringsbestämmelsen har formulerats om. 

 Bestämmelsen om utfartsförbud har ersatts med textbestämmelse för all kvartersmark inom 
planområdet med lämplig formulering. 

 
Ändringar i planbeskrivningen: 

 Uppgifter om ansvarsfördelning för bildning av ledningsrätter har förtydligats i text. 

 Information om vem som ansvarar för ansökan om och kostnader för upplösning av 

samfälligheten har lagts till i beskrivningen. 

 Handlingen ”Undersökning om betydande miljöpåverkan” har sammanfogats med 

planbeskrivningen. 

 
Övrigt: 

 Redaktionella ändringar av förslaget 
 
 
Anna Säfström  Nasos Alexis  
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt/GIS-samordnare 
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