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Med vänlig hälsning
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Granskningsy rande över de 5 detaljplanerna – Lalandiaprojektet, Motala
kommun, som är föremål för granskning t.o.m. 22 oktober 2018
Naturskyddsföreningen i Motala har tagit del av granskningshandlingar avseende de 5 detaljplanerna för
etablering av Lalandia i Varamon. Vi noterar a våra synpunkter har bemö s på e korrekt sä i
samrådsy randet. Den 9 oktober 2018 deltog vi i e konstruk vt granskningsmöte som bl.a. resulterade i a
naturvärdet för området Badgästen graderades upp ll klass 3 i en reviderad Naturvärdesinventering. Rä
naturvärde för de naturområden som tas anspråk, är vik g för a kunna ta ställning ll korrekt
kompensa onsbehov.
Vi konstaterar a vi inte får e genomslag i alla de synpunkter vi lämnat, men vi vill ly a vikten av e
helhetsperspek v där hela inﬂuensområdet innefa as i miljöbedömningen. Det aktuella planområdet gränsar ll
Vä ern, i princip en källsjö, där llrinningen sker via grundva net och va net har en omlopps d på 60 år. Vä ern
är en av Europas största öppna va entäkter som idag har rent va en. Va endirek vets ”icke försämringskrav”
måste tas på största allvar och e erföljas.
Vi anser a hela Varamoviken med närliggande omgivning bör beaktas. Planområdet för Lalandia i södra Varamon
gränsar i norr ll det närliggande området som detaljplaneras för tätortsutvidgning. Här planeras för en kra ig
exploatering för e bostadsområde i Bromma, Kärsby och Djurkälla. De a blir llsammans med
Lalandiaplaneringen, en all ör stor utmaning mot Vä ern, vår dricksva entäkt och dess ekosystem med unik
biologisk mångfald. Närheten ll Vä ern kräver återhållsamhet vad gäller exploatering av naturmark, där bl.a.
hårdgörande yta oundvikligen medför a mer föroreningar llförs eller riskerar a llföras Vä ern.
Hela Varamoviken omfa as även av de riksintressen som ä r beskrivna i MKB:n. Med cirka 700000 å rliga
besö kare som Lalandia berä knas generera medfö r ö kat tryck på det rö rliga friluftslivet.
Med tanke på att Motalas nuvarande ö versiktsplan ä r 13 å r gammal, ä r det en brist att Lalandiaplanernas
effekter på dess hela in luensområ de, inte beaktas på ett djupare plan och bredare analys. Vi tar det fö r givet
att det på bö rjade arbetet med ny OP beaktar och kompenserar i ö vriga in luensområ det fö r den kraftiga
exploateringen som nu planeras fö r sö dra Varamon. Fö r ö vrigt anser vi att en vandringsled frå n Motala
hamn till Lemunda anordnas fö r att manifestera vå r gemensamma uppskattning och vilja att vä rna vå r miljö
unika vid Vä tterns rena vatten och biologiska må ngfald.
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Styrelsen
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