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I Området får användas för avfallsanläggning.

Området får användas för golfbana. Bygglovplikt
gäller för anläggande och förändring av golfhål.
Grusformationer med högt naturvärde får ej förändras.

Området får användas för jordbrukets behov.

Skala 1:5 000
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Vägsträckningen ska bevaras och utformningen med
allé ska behållas.

Området reserveras för väg. Vägsträckningen ska 
bevaras.

REKOMMENDATIONER I ÖVERSIKTSPLANEN

För planområdet finns översiktsplan för Motala kommun, delen
Motala stad, som är antagen av kommunfullmäktige 1994-05-26.
Planområdet ingår därmed i stadens närområde. 

Avfallsanläggningen anges med ett markområde och som störande
anläggning med rekommendationen att ny bebyggelse som kan
störas av anläggningen ej tillåts. Skjutbanan anges med samma
rekommendation. Skogsområdet anges att det har betydelse från
allmän synpunkt på grund av sitt geologiska värde och att området
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
detta.

Ett fördjupat studium av planområdet har skett i Planutredning
och förslag till markdisposition för Södra Freberga/Tuddarps-
området, november 2001. Efter att denna remissbehandlats
beslutade kommunstyrelsen om att upprätta områdesbestämmelser
för Tuddarps avfallsanläggning och golfbanan med utökning av
respektive område. 

MOTIVERING TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER

Områdesbestämmelser väljs för att med bindande verkan reglera
några speciella frågor i en enkel process.

Kommunen önskar säkerställa tillräckliga markområden för avfalls-
anläggningen och golfbanan i ett längre tidsperspektiv.
Markreservat tillskapas för dessa ändamål. Golfbanans verksamhet
bedöms vara förenlig med avfallsanläggningens verksamhet enligt
nu gällande tillstånd. Golfbanans verksamhet kan bedrivas utan att
skogsområdets geologiska värden förstörs.

Området är idag jordbruksbygd med vissa naturvärden som i ett
längre tidsperspektiv tillför positiva värden för områdets användning 
för det rörliga friluftslivet. Skyddsbestämmelser anges för dessa.

1a, 1b, 2 Etappindelning.

ANTAGANDEHANDLING 

Kraftledning

Förändringar av marknivåer får ej vidtas utan särskilt
tillstånd av länsstyrelsen.

Naturmarken skall behållas. Området skall skötas i samråd
med kommunekologen.

Inom området får byggnader och parkeringsplatser för 
golfanläggningens behov anläggas. Bygglovsplikt gäller.
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Se planbeskrivning.
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Områdesbestämmelser för  ANTAGANDEHANDLING 
Södra Freberga/Tuddarp  Oktober 2002, rev september 2004 
Motala kommun   och januari 2005 
 
 
 
PLANBESKRIVNING 
 

 
Tuddarpsvägen och allén i fonden 

 
HANDLINGAR Karta med områdesbestämmelser 

Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Utlåtande 

 
SYFTE Områdesbestämmelser väljs för att med bindande verkan reglera några  

speciell frågor i en enkel process. 
 
Kommunen önskar säkerställa tillräckliga markområden för avfallsan-
läggningen och golfbanan i ett längre tidsperspektiv. Markreservat till-
skapas för dessa ändamål. Golfbanans verksamhet bedöms vara förenlig 
med avfallsanläggningens verksamhet enligt nu gällande tillstånd för av-
fallsanläggningen. Golfbanans verksamhet kan bedrivas utan att skogs-
områdets geologiska värden förstörs. 
 
Området är idag jordbruksbygd med vissa naturvärden som i ett längre 
tidsperspektiv tillför positiva värden för områdets användning för det rör-
liga friluftslivet. Skyddsbestämmelser anges för dessa. 



Antagandehandling, Områdesbestämmelser S Freberga/Tuddarp 
Planbeskrivning, oktober 2002, rev sept 2004, jan 2005 

2(19) 

 

PLANDATA 
 
Läge Området ligger i södra utkanten av Motala tätort, se översiktskarta. 
 
Avgränsning Planområdet begränsas i söder av Tuddarpsvägen, i väster av Ekhagavä-

gen, i norr av nuvarande avfallsanläggningens nordliga gräns med viss 
utökning samt i öster av Rv 32 Skänningevägen. 

  
Markägare All mark inom planområdet ägs av Motala kommun. 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan Översiktsplan (ÖP) för Motala kommun, delen Motala stad, är antagen 

1994-05-26 av kommunfullmäktige, se plankartan.  
   
Planutredning Ett fördjupat studium av området Södra  Freberga/ Tuddarp har skett ge-

nom att Planutredning och förslag till markdisposition för Södra Freber-
ga/Tuddarpsområdet arbetades fram i november 2001. Planutredningen 
remissbehandlades.  

 
Utredningen syftade till att undersöka om det var möjligt att utöka golf-
banan, att avsätta markområde för avfallsanläggningen att användas un-
der överskådlig tid, att undersöka om skjutbanans verksamhet var fören-
lig med övriga intressen i området samt studera möjligheterna för bo-
stadsbebyggelse norr om Södra Freberga.  

 
Planutredningen kom fram till att en utökning av golfbanan är förenlig 
med avfallsanläggningens verksamhet enligt gällande tillstånd och att 
golfbanan ej medför några allvarliga negativa konsekvenser för naturvär-
den i området. 
Planutredningen föreslår vidare att skjutbanan lokaliseras till annan plats 
och att marken övergår till golfverksamhet. 
 
Planutredningen utmynnade i ett beslut om fortsatt planering för del av 
utredningsområdet, se nedan under kommunala beslut. 

 
Detaljplaner Ingen detaljplanelagd mark finns inom planområdet. 
 
Kommunala beslut Kommunstyrelsen beslutade 2002-05-21 § 156 att upprätta förslag till 

områdesbestämmelser för Tuddarps avfallsanläggning och för golfbanan 
med möjlighet till utbyggnad av nio hål med planutredningen och dess 
samrådsredogörelse som grund för arbetet. 

 
 Plan- och Miljönämnden beslutade samråda om förslaget till områdesbe-

stämmelser 2002-12-12 och samråd skedde under tiden jan – mars 2003. 
 
Plan- och Miljönämnden behandlade ärendet 2003-06-19 och Beslutade 
om direktiv för det fortsatta arbetet: 
 

1. Skogsområdet som gränsar till Ekhagavägen ska inte utnyttjas för 
golfbanan utan redovisas som naturmark n2. 
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2. Som en följd av punkt 1 omarbetas förslaget till placering av de 
nio nya golfhålen. 

3. En alternativ utformning där Tuddarpsvägen inte medger genom-
gående trafik utreds. 

4. Förutsättningarna för att bibehålla det ”lättare” skyttet, korthålls-
skytte med kaliber 22, inom den befintliga skjutbanan utreds. 

 
Plan- och miljönämnden beslutade om utställning i september 2004. 

  
Miljökonsekvens- Se avsnittet Översiktlig miljöbedömning. 
beskrivning 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Natur Södra Freberga/Tuddarpsområdet har fått sin geologiska utformning vid 

inlandsisens avsmältning. I norra delen dominerar moräner. Mellersta de-
len är präglad av skarpa åsliknande formationer efter dödisars avsmält-
ning. I Södra delen möter de genomsläppliga, glaciala markerna den täta 
leran och ger upphov till kärr i de områden där grundvatten tvingas upp 
till ytan. Berggrunden tillför grundvattnet kalk vilket ger upphov till de 
speciella kalkkärren, som endast återfinns på ett fåtal platser i landet. 

 
   

 
Dödisområdet 
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Kommunens naturvårdsprogram redovisar följande områden av intresse 
(se kartbilaga): 
 
- Dödisområdet (547), där golfbanan ligger idag, som är av kommunalt 

intresse. Tidigare bedömning, av länsstyrelsen, var att området var av 
regionalt intresse. 

 
- Kärren vid Hilltorp/Tuddarp (546), som av regeringen är föreslagna 

att ingå i Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla natur-
områden som byggs upp inom EU. Syftet är att värna om vissa natur-
typer och arter och deras livsmiljöer som EU-länderna kommit över-
ens är av gemensamt intresse. Sedan 1 juli 2001 är samtliga Natura 
2000-områden av riksintresse. 

  
-  Den dubbelsidiga allén (556), som är av regionalt intresse. Allén be-

står av 103 träd, mest lönn och ask men även alm, björk och ek. Vä-
gen är grusbelagd. Alléer är linjeelement i landskapet och underlättar 
arters spridning. Naturvärdena är beroende av att ljusförhållandena 
för allén behålls. 

 
Övriga naturvärden är av kommunalt intresse och många objekt omfattas 
av det generella biotopskyddet t ex alléer och stenmurar enligt Förord-
ningen om områdesskydd enligt Miljöbalken, se även kartbilagan. Det 
generella biotopskyddet omfattar vissa mindre mark- och vattenområden 
inom jordbruksmark.  
 
Skogsområdet i golfbanans mitt sköts av kommunen. Inom området finns 
naturvärden och de stora värdena är kopplade till geologin. Våtmarkerna 
har en viktig funktion för hela området och för kalkkärren vid Hilltorp/ 
Tuddarp. Hydrologin får ej störas. Området är av allmänt intresse för fri-
luftslivet. En inventering av området behöver göras som underlag för en 
skötselplan. Golfklubben har framfört önskemål om viss rensning av sko-
gen för att få en trevligare miljö. 
 
Invid Ekhagavägen finns ett skogsområde med stora ekar. Området behö-
ver inventeras som underlag för en skötselplan. 

 
Dagvatten Området avvattnas till Hamrabäcken via diken och Vättern är recipient. 
Grundvatten  Vättern är av regeringen föreslaget som Natura 2000-område. 

 
Dagvatten på golfbanan samlas upp i ett par naturliga våtmarker/ dammar 
och används för bevattning. Dammarna utgör värdefulla lokaler för fåglar 
och groddjur. 
 
Områdets naturliga grundvattennivå får ej förändras. Se vidare Översikt-
lig Miljöbedömning. 
 
Tillståndsplikt enligt miljöbalken föreligger för vattenfrågor. 
 

Kultur Södra Frebergaområdet är rikt på fornlämningar och området har oregi-
strerade kulturlämningar t ex alléer, odlingsrösen, stenmurar, bebyggel-
sen kring gården Södra Freberga m fl. 
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 Större delen av planområdet har varit föremål för arkeologiska utredning-
ar tidigare. Under hösten 2002 genomfördes en arkeologisk utredning 
etapp 1 för östra delen av golfbanan samt arkeologisk utredning etapp 2 
för området öster om klubbhuset samt för området norr om gården Södra 
Freberga (Arkeologisk utredning Södra Freberga-Tuddarp, rapport UV 
Öst 2002:46). 
  
Öster om klubbhusen finns en förmodad järnåldersboplats där fortsatta ut-
redningar kommer att krävas vid förändrade marknivåer.  

  
 För det mindre golfbaneområdet söder om Tuddarpsvägen har även en 

arkeologisk utredning utförts utan att fornlämning påträffats (Länsstyrel-
sens beslut 2004-06-14 angående utvidgning av golfbanan söder om 
Tuddarpsvägen). 

  
 Tuddarps gamla bytomt (UV27) är fast fornlämning och inom golfbanans 

nuvarande område finns även en fast fornlämning (UV25).  
 
 I övrigt återfinns fornlämningar inom avfallsanläggningens område 
 (UV 22, 23, 24, 37, 38, 39). Se kartbilaga. 
   
 Inför åtgärder som berör ovanstående nämnda områden samt redovisade 

områden i rapport UV Öst 2002:46 där utredning etapp 1 genomförts ska 
länsstyrelsen kontaktas. 

 
Landskapsbild Landskapet är ett utpräglat odlingslandskap med rötter i stenåldern. Det 

har en mjukt kuperad terräng med omväxlande åkrar, ängar och stenigare 
partier. Dödisområdet i mitten av befintlig golfbana har skarpa åsforma-
tioner som är skogklädda och svårtillgängliga. Landskapet är småskaligt 
och storskaligt på samma gång. Området känns ombonat att vandra i men 
går man upp längs en böljande åkerkulle har man från toppen milsvid ut-
sikt över Vättern och Vadstenaslätten. 

 
 De planterade insynsskydden mot avfallsanläggningen är ett främmande 

inslag i landskapsbilden. Det äldsta upplaget höjer sig 25 meter över ter-
rängen och är framträdande i landskapet. 
   

Rekreation, friluftsliv Södra Freberga/Tuddarpsområdet är ett kulturlandskap med kvaliteter för 
rörligt friluftsliv. Trafiken i området är inte större än att det känns natur-
ligt att promenera eller cykla på befintligt vägnät utan särskilda cykelvä-
gar. Vintertid är området attraktivt för längdskidåkning. 
 
Fålehagen norr om bestämmelseområdet är ett stort friluftsområde av be-
tydelse för Motala med omnejd. 
 
Hilltorpsområdet, söder om bestämmelseområdet, med beteshagar och 
naturvärden är även ett intressant friluftsområde. 

 



Antagandehandling, Områdesbestämmelser S Freberga/Tuddarp 
Planbeskrivning, oktober 2002, rev sept 2004, jan 2005 

6(19) 

 

 
Golfbanan 
 
Verksamheter   
 
Avfallsanläggningen Tuddarps avfallsanläggning har varit i drift sedan 1959 och används idag 

för deponi, mellanlagring, krossning (flisning), sortering  och omlastning 
av avfall. 

 
Deponerat avfall är huvudsakligen icke brännbart avfall men även röt-
slam och fettavskiljarslam får tas emot för deponering fram till år 2006. 
Rötslam kan komma att användas som täckmassor vid sluttäckning av 
deponin. 
 
Blandat avfall tas emot för sortering. Krossning (flisning) sker av ris, 
grenar, returträ och annat brännbart avfall. 
 
Mellanlagring sker av farligt avfall som tas emot inför vidaretransport. 
Omlastningen innebär att hushållsavfall och brännbart handels- och indu-
striavfall omlastas för vidare transport till Linköping för förbränning i 
Gärstadsverket. 
 
Anläggningens lakvatten tas om hand i behandlingsdammar och våtmark 
för rening. Renat lakvatten transporteras via ledning till ett öppet dike 
som mynnar i Hamrabäcken (Försökstillstånd av länsstyrelsen, ska utvär-
deras). Tidigare använd ledning för överföring av lakvatten till renings-
verket finns kvar, men avses inte användas eftersom rötslammet från ver-
ket då inte kommer att uppfyllda ställda kvalitetskrav.  
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Anläggningen har återvinningscentral för privatpersoner och mindre före-
tag.  
 

 
Avfallsanläggningen   
 

Verksamheten bedrivs med tillstånd enligt miljöskyddslagen från konces-
sionsnämnden 1974-06-27. Tillståndet har omprövats och förlängts ge-
nom länsstyrelsebeslut 1995-06-21. Länsstyrelsen uppsköt i tillståndsbe-
slutet avgörandet om vilka slutliga villkor som skall gälla för den lokala 
lakvattenbehandlingen. Prövotiden för lakvattenanläggningen är förlängd 
till 2005-11-15. 
 
Anpassningsplan för avfallsanläggningen har lämnats in till länsstyrelsen 
i juli 2002 och kompletterats 2004-12-30. Anpassningsplanen redovisar 
avfallsanläggningens framtida planering och utbyggnad.  
  
Norra upplaget är en deponi som fyllts till maximalt tillåten höjd +140 m. 
Sluttäckning planeras i etapper och kommer att påbörjas år 2008. 
 
Etapp 1a och 1b är ytor för deponering för vilka tillstånd finns från läns-
styrelsen. Dessa ytor beräknas vara tillräckliga på 30 års sikt för deponi. 
Etapp 2 är en förberedd expansionsyta men tillstånd är ännu ej sökt.  
 
Tuddarps avfallsanläggning bedöms klara anpassningen till EU:s direktiv. 
Direktiven kan få till följd att krav uppkommer på att verksamheten ska 
utvecklas för att bidra till att ersätta nedlagda anläggningar.  
 
Riskanalys finns framtagen för anläggningen 2001-11-28. I denna redovi-
sas risker och åtgärder föreslås. 

  
Golfbanan Golfbanan har 18 hål och drivs av Motala Golfklubb med drygt 1600 

medlemmar. Markområdet arrenderas av kommunen. Golfklubben har 
idag behov av ytterligare 9 hål.  
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På längre sikt har efterfrågats utrymme för ytterligare 9 hål för att få två 
18-hålsbanor. I skisser har en placering av dessa hål studerats på de äldsta 
delarna av avfallstippen söder om Ekhagavägen samt i öster runt Eriks-
torp. Osäkerheten om när dessa markområden kan disponeras har gjort att 
denna del tills vidare undantagits i planeringen.   

  
Golfbanans drift medför att gödningsämnen och kemiska bekämpnings-
medel används. Gödningen kan bidra till övergödning. Spridning av be-
kämpningsmedel sker under kontroll av den som utför spridningen. 
Spridningen är anmälningspliktig, vilket innebär att anmälan ska ske hos 
tillsynsmyndigheten (kommunens plan- och miljönnämnd). 
 

 
Golfbanan  
 

Golfbanan bevattnas av vatten från dammarna och via ledning från Vät-
tern. 
 
Golfklubben har huvudtillfart via Tuddarpsvägen från väster. Förenings-
lokaler och parkering ligger vid Tuddarpsvägen.  

 
Jordbruk Nuvarande arrendator på Södra Freberga bedriver ekologiskt jordbruk. 

Brukningscentrum ligger i planområdets sydvästra hörn och omges av 
produktiv åkermark. Betesmarken på Södra Freberga är idag ej tillräcklig. 

 
Skjutbanan Anläggningen består av 4 lerduvebanor samt en älgbana. Anläggningen 

drivs av en förening och verksamheten omfattar träningsskytte för jägare 
och inskjutning av vapen. Tävlingsverksamhet med deltagare utifrån be-
drivs också men i liten omfattning. 
 
Verksamheten har föranlett klagomål på buller som plan- och miljö-
nämnden försökt åtgärda genom att reglera skjuttiderna. Skjutbanans re-
glering är under omprövning. 
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Planutredningens bedömning är att skjutbanan ej är förenlig med övriga 
verksamheter i området pga buller, att den därför ges en annan placering 
och att marken övergår till golfverksamhet. Särskild skottbullerberäkning 
genomfördes 2001 för verksamheterna på Tuddarps jaktskyttebana.  

 
 Jaktvårdsföreningen framförde under samrådet önskemål om att få fort-

sätta att bedriva lättare skytte på platsen. Bullerberäkningen har därför 
kompletterats med beräkningar för detta och nivåerna ligger under rikt-
värden för bostäder men på en mindre del av golfbanan ligger nivåerna 
över riktvärden för områden med rörligt friluftsliv. 

 Förslaget om att skjutbanorna förutsätts flytta till annan plats kvarstår 
därför. 

 
 För närvarande pågår utredningsarbete om förutsättningar för nya skjut-

banor som kan ersätta anläggningen vid Tuddarp. 
 
Trafik Ekhagavägen är grusbelagd väg, delvis med allé. Den passerar Södra 

Freberga Gård med mangårdsbyggnaderna på västra sidan och djurstal-
larna på östra sidan. Gården nyttjar den för transporter. Den används även 
av gående och cyklande. För vägen har diskuterats om den kan ingå som 
del i en cykelled från Tuddarpsområdet till centrum.  

 
 I samband med det översiktliga planarbetet har önskemål framförts om 

tydliga avstängningar för biltrafik för Ekhagavägen då dessa ger upphov 
till olycksrisker vid Södra Freberga. 

 
 Tuddarpsvägen är en mindre väg mellan Skänningevägen och Södra Fre-

berga. Golfbanans klubbområde nås via vägen från väster och i viss ut-
sträckning används den som genväg till banan österifrån. Vägen används 
som tillfart till skjutbanan från öster. Fastigheterna söder om vägen an-
vänder även vägen som tillfart, både från väster och öster. Vägen används 
även för transporter av jordbruksmaskiner mellan Södra Freberga gårds 
olika brukningsenheter. 
 
Möjligheterna att genom lokal trafikföreskrift förhindra genomfart med 
obehörig trafik får prövas om behov uppstår. 
 
I öster kantas Tuddarpsvägen av en stenmur som är biotopskyddad. 
  
Trafikmängderna inom området är av liten omfattning och påverkar ej 
områdets användning. 
 
Söder om området planeras för en ny dragning av riksvägarna 50 och 32. 
Detta bedöms ej påverka användningen av bestämmelseområdet. 

 
Ledningar Kraftledning korsar planområdet.  Vid planering av den nya golfbanan ska 

Vattenfall Östnät AB kontaktas för diskussion om eventuella åtgärder. 
 

Avloppsledningar och kulvert för behandlat lakvatten korsar planområ-
det. Eventuella åtgärder för dessa anges i markupplåtelseavtalet. 
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FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING 
 
Avfallsanläggning Utgångspunkten för planeringsprocessen har varit att slå vakt om en fort-

satt verksamhet vid Tuddarps avfallsanläggning och trygga långsiktiga 
markbehov och skyddszoner. Tidigt i arbetet konstaterades att verksam-
heten vid anläggningen nu och i framtiden tvingas underkasta sig be-
gränsningar på grund av läget i direkt anslutning till tätorten. Området 
som redovisas i områdesbestämmelserna för avfallsanläggningen bedöms 
räcka under mycket lång tid. Området är även tillräckligt stort för att ge 
plats för kompostering av trädgårdsavfall, men sådan verksamhet måste 
då prövas med hänsyn till de störningar som kan uppstå. 

 
Avfallsanläggningen föreslås omfatta nuvarande mark med tillstånd, samt 
etapp 2 som ännu ej tillståndsprövats. Dessutom föreslås en utökning i 
sydöst med markreserv för tillfälliga upplag och omlastningsytor enligt 
den översiktliga utredningen. Dessutom föreslås en utökning österut för 
en planerad flyttning av infartskontrollen. Tillfartsvägen har därför tagits 
med inom avfallsanläggningens område och vägområdet har getts en 
bredd av tjugo meter på en begränsad sträcka i östra delen av vägen där 
infartskontrollen är tänkt att placeras. Området för vägen i övrigt är 10 
meter brett för att rymma förbättringsåtgärder och diken. Vid ekhagen 
utmed vägens norra sida ligger större delen av vägområdet på vägens söd-
ra sida för att ej inkräkta på ekhagen. 

   
Erforderliga skydd mot insyn från intilliggande områden säkras genom 
bestämmelse som anger att insynsskydd ska finnas. Dessa skyddsområ-
den ligger inom avfallsanläggningens bestämmelseområde och skydden 
anläggs av avfallsanläggningens huvudman. Om framtida verksamhet 
skulle medföra behov av bullerskydd bör dessa kunna anordnas som 
skärm eller vall i kombination med insynsskyddande vegetation.  
 
Två typer av insynsskydd anges med bestämmelser;  

 
Insynsskydd m1 utgörs av befintlig vegetation som behålles. Insynsskyd-
dens omfattning anges av bestämmelsegräns på plankartan. 
 
Insynsskydd m2 är ny plantering med en bredd av 24 meter.Dessa in-
synsskydd är placerade så att tillräckligt utrymme för skötsel av staket el-
ler diken finns. Uppbyggnad enligt förslag nedan: 
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Figur . Uppbyggnad av insynsskydd m2 
 

Skyddet planteras i förband med c-c 1,5 meter mellan plantor. 
 
Artsammansättning i brynzon: 10 % Sorbus aucuparia (rönn),    
15 % Corylus avellana (hassel), 15 % Prunus avium (fågelbär), 
20 % Prunus spinosa (slån), 20 % Rosa canina (nypon), 20 % Crataegus 
monogyna (trubbhagtorn). 
 
Artsammansättning i innerbestånd: 25 % Picea abies (gran),  
25 % Betula verrucosa (vårtbjörk). 25 % Populus tremula (asp),  
15 % Querqus robur (skogsek), 10 % Acer campestre (lönn). 
 
Se vidare den översiktliga miljöbedömningen. 

 
Golfbana Områdesbestämmelserna innebär att golfbanan kan utökas med 9 hål. 

Motala Golfklubb har studerat flera alternativ för utformningen av de nio 
hålen och i detta arbete har avstämning skett med angränsande verksam-
heter. Skiss till utformning har utgjort underlag för arkeologisk under-
sökning. 
 
Utökningen av golfbanan planeras på mark som i huvudsak är produktiv 
jordbruksmark idag. Skjutbanans nuvarande område föreslås också ingå i 
det utökade golfområdet. Ett mindre område söder om Tuddarpsvägen fö-
reslås ingå i golfbaneområdet. 
 
Motala Golfklubb kommer att ansvara för skötseln av det område som 
golfklubben kommer att disponera. Långt framskridna förhandlingar förs 
om att golfklubben ska förvärva markområdet för den nuvarande golfba-
nan samt arrendera markområdet för de nio nya hålen. 
 
Innan skjutbanans område kan tas i anspråk för annan verksamhet ska en 
bedömning ske om sanering av föroreningar behövs. 
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Inom golfbaneområdet, beteckningen II, krävs bygglov för anläggande av 
nya hål och vid förändring av befintliga hål. Golfklubben förutsätts såle-
des ansöka om bygglov med handling som innehåller en fullständig lay-
out över de nio nya hålen.  
 
För åtgärder inom golfbanan som är anmälningspliktiga enligt miljöbal-
ken ska anmälan ske till tillsynsmyndigheten.  
 
Inom den befintliga golfanläggningen finns grusformationer med högt na-
turvärde som ej får förändras. 
 
När golfhålet anläggs inom området söder om Tuddarpsvägen får avled-
ning av vatten ej ske mot kalkrikkärret. Avvattningen ska således anord-
nas mot Tuddarpsvägen vilket marklutningarna medger. Golfhålet före-
slås även avgränsas så att området mellan spelytan och kalkrikkärret kan 
brukas/betas på ett säkert sätt.  

 

 
Golfklubben 
 

För golfklubbens nuvarande byggnader och parkering anges ett markom-
råde med beteckningen p1. Inom detta område får ytterligare byggnader 
för golfbanornas drift uppföras och fler parkeringsplatser får anläggas. 
Viss del av parkeringen kommer därvid att kunna användas av golfare 
med husvagnar (ett tiotal). Anordningar inom p1-området är bygglovplik-
tiga. Campingverksamhet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. 
 
Inom golfbanans område får mindre byggnader för banans drift, till ex-
empel pumphus, uppföras.   
 
Längs allén föreslås att golfbanans markområde går ända fram till träden, 
se vidare avsnittet om allén. 
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Utanför alléns 50-meterszon och fram till insynsskydd vid avfallsanlägg-
ningen får planteringar göras med arter och i formationer som hör hemma 
i det öppna kulturlandskap som karaktäriserar Södra Freberga/ Tuddarps-
området. 
 
De delar av golfbaneområdet som getts beteckningen n2 innehåller käns-
lig natur. Skötsel av dessa ska ske i samråd med kommunekologen eller 
motsvarande sakkunnig. 
 
En del av golfbaneområdet invid Tuddarpsvägen har getts beteckningen f 
med innebörden att förändringar av marknivåer får ej vidtas utan särskilt 
tillstånd av länsstyrelsen. Anledningen är att området förmodas innehålla 
en järnåldersboplats. Området får klippas och kan nyttjas som driving-
range. Andra förändringar får ej ske utan tillstånd av länsstyrelsen. 
 
Se vidare den översiktliga miljöbedömningen. 

Odling, djurhållning Ekologisk djurhållning kräver att djuren vintertid har möjlighet att röra 
sig fritt mellan ladugård och ett markområde utomhus. Ett område ca 50 
m brett runtom brukningscentrum reserveras för att tillgodose detta. En-
ligt arrendatorn medför golfbana utanför denna zon ingen konflikt med 
djurhållningen. 

 
 När golfbanan ges större markområde för utvidgning kan ett område sö-

der om Tuddarpsvägen, som idag används för golf, frigöras för djurhåll-
ning.  
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Allén 

  
 Allén från söder 

 
Allén ges förutsättningar att fortleva. Bestämmelse anger att vägsträck-
ningen ska bevaras och att utformningen med allé ska bibehållas. 
 
En 50 meter bred zon utmed allén, räknat från vägbanekant och österut, 
har bestämmelsen n1.  Bestämmelsen anger att inom denna zon får vege-
tation högre än 1,5 meter ej får förekomma. Närmast allén och 10 meter 
ut skall marken hållas bevuxen med gräs. Gräset ska skötas extensivt och 
slås en gång per år under andra halvan av juli månad, helst med uppsam-
ling. Området kommer med denna skötsel att övergå till att ha ängsflora. 
 
Golfhål får anläggas fram till 10 meter från allén. 

 
Nuvarande skyddsplantering utmed allén och vinkelrätt mot allén ska tas 
bort.  
 
För åtgärder enligt ovan ansvarar respektive markägare. 
 
Trafiken begränsas till gång- och cykeltrafik samt transporter för jordbru-
kets behov. Trafikföringen regleras genom beslut om lokal trafikföre-
skrift. 
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Väg Tuddarpsvägen behålls som väg. Viss breddning av vägbanan och mötes-
platser ryms inom vägens betämmelseområde. 

  
 Tuddarpsvägen förutsätts fortsätta vara enskild väg. Då golfbanans utök-

ning medför förändring av förhållandena för vägen behöver ansvarsfrå-
gorna för vägens skötsel ses över och vägsamfällighet bildas. I vägsam-
fälligheten ingår de fastigheter som nyttjar vägen. 

 
Naturmark Skogsområdet med ekar invid Ekhagavägen har getts beteckningen VI, 

naturmark, för att det ska behållas som skogsområde. Området behöver 
naturinventeras och en skötselplan för området behöver upprättas. Mark-
ägaren, kommunen, ansvarar för detta. 
 
Dödisområdet och de sammanhängande skogspartierna inom den  
nuvarande golfbanans område har getts beteckningen VI, naturmark. Av-
sikten är att dessa områden skall behållas som naturområden. De behöver 
naturinventeras och skötselplan behöver upprättas. Markägaren, kommu-
nen, ansvarar för detta.  

 
MEDVERKANDE Planhandlingarna har arbetats fram i samråd med en projektgrupp där 

kommunala tjänstemän och representanter för avfallsanläggningen och 
för golfklubben ingått. Projektgruppen har haft två planeringssammanträ-
den. 

 För foto svarar Ann-Mari Talling från WSP.  
 
REVIDERINGAR Efter samrådet har förslaget till områdesbestämmelser reviderats. De hu-

vudsakliga revideringarna innebär att ekskogen i norr och skogsområdena 
i öster ej längre ingår i golfbaneområdet. Avsikten är att kommunen ska 
ansvara för dessa områden och att de ska utgöra naturmark. Därvid har 
golfbanans område istället utökats med ett mindre område söder om Tud-
darpsvägen för att ge utrymme för ett hål. Övriga större förändringar är 
att bygglovsbefrielsen för golfhålen har tagits bort, att klubbområdet ut-
ökats något mot öster samt att området väster om skjutbanan getts en sär-
skild bestämmelse om förändring av marknivåer. 

 
 Se även Samrådsredogörelsens sammanfattning.  
 

Efter utställningen har mindre redaktionella ändringar samt förtydligand-
den, främst avseende avfallsanläggningens verksamhet, genomförts. Se 
även Utlåtandet. 

 
 
 
 
 
 

Ragnhild Sjöberg 
Planarkitekt 
WSP Stadsutveckling 



Antagandehandling, Områdesbestämmelser S Freberga/Tuddarp 
Planbeskrivning, oktober 2002, rev sept 2004, jan 2005 

16(19) 

 

 
ÖVERSIKTLIG MILJÖBEDÖMNING 
 
 
Bakgrund 
 
Enligt PBL krävs MKB för detaljplaner vars genomförande kan innebära en betydande på-
verkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten och andra allmänna in-
tressen. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effek-
terna för miljön som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. En MKB skall ock-
så möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö.  
Dessa områdesbestämmelser avseende Södra Freberga/ Tuddarpsområdet bedöms inte krä-
va någon MKB, men innehåller miljöfrågor av sådan betydelse att en översiktlig miljöbe-
döm-ning kan anses motiverad.  
 
Under hösten 2001 utfördes en planutredning bl.a. med syfte att lyfta fram konsekvenser 
för miljön som ett underlag till MKB-arbete vid framtida upprättande av detaljplan. Obero-
ende av planutredningen och som ett led i uppföljning och egenkontroll av verksamheten 
vid Tudd- arps avfallsanläggning, har upprättats en riskanalys. Denna översiktliga miljöbe-
dömning är gjord utifrån dessa båda utredningar.  
 
Natur  
 
Naturvärden i form av kalkkärr och hagmarker är beroende av att marken betas kontinuer-
ligt. Områdesbestämmelserna måste därför bidra till att betesdjur kan fortsätta hållas i om-
rådet. 
 
De geologiska värdena i dödisområdet skall beaktas. De geologiska värdena kommer att 
bestå om området skyddas från ingrepp. Täktverksamhet får ej förekomma. Befintliga 
golfbanor och vägar får underhållas.  
 
Allén vid Södra Freberga gård har naturvärden som är beroende av att ljus- och konkur-
rensförhållanden för träden inte ändras nämnvärt. Även vägens grusbeläggning bidrar till 
naturvärdet. Allén kan bibehållas genom att marken på ett avstånd av 50 m till träden hålls 
öppen. Vid eventuell plantering skall vegetationen vara av sådan beskaffenhet att den inte 
väsentligt ändrar ljus- och markförhållandena för allén. 
 
Biotopskyddade objekt i form av stenmurar, odlingsrösen, solitärträd, allér m.fl. skall beva-
ras och underhållas. Vid exploatering bör bedömas om de kan infogas i anläggningen för 
att tillföra kvaliteter till miljön. När markanvändningen ändras och marken inte längre ut-
gör jordbruksmark upphör det generella biotopskyddet att gälla. Objekt som är skyddsvär-
da skall därför ges en egen områdesbestämmelse. 
 
Hydrologien är viktig i området. Djupa, vattenförande lager förser kalkkärren vid Hilltorp/ 
Tuddarp med grundvatten och utgör förutsättningen för kärrens existens. Naturliga grund-
vattennivåer får inte påverkas. Kärren har mycket höga naturvärden och är föreslagna att 
ingå i Natura 2000 – ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Natura 2000 -
kvalificering innebär att kalkkärren är bevarandevärda ur ett europeiskt perspektiv och 
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Sverige påtar sig ett ansvar att bibehålla och utveckla dessa områden för kommande gene-
rationer.  
Genomsläppliga jordarter med rörligt grundvatten kan medföra att utsläpp/föroreningar 
sprids långa sträckor. 
 
Exploatör skall vara medveten om den känsliga situationen och vidta skyddsåtgärder vid 
byggnation och drift. Se även nedan under Hälsa och säkerhet – golfbanan. 
 
Kultur 
 
Området är troligen rikt på fornlämningar. I Södra Freberga finns också värdefulla kultur-
lämningar av yngre datum i form av stenmurar, odlingsrösen, byggnader etc. All exploate-
ring måste föregås av arkeologisk utredning. Exploatören skall ta del av den arkeologiska 
utred-ningen och inför utbyggnaden av golfbanan bedöma om eventuella objekt kan behål-
las och tillföra kvaliteter till golfbanan och friluftslivet. 
 
Rekreation och friluftsliv 
 
Golfbanans utbyggnad inkräktar i övrigt inte på det rörliga friluftslivet. Marken är idag 
uppodlad och inte tillgänglig för allmänheten stora delar av året.  
 
Skogsområdet med dödisformationerna inom den befintliga golfbanan är attraktivt för fri-
luftslivet. Områdets tillgänglighet kan ökas genom att gångväg som ej stör golfverk-
samheten anordnas samt anläggande av besöksparkeringar. 
 
Störningar för friluftslivet intill golfbanor kan förkomma. Det finns en viss risk att bli träf-
fad av felslagna golfbollar. Olycksriskerna kan minskas med åtgärder som beaktande av 
utslagsriktningar och extra skydd, exempelvis nät vid utsatta lägen. 
 
Landskapsbild 
 
Utökningen av golfbanan planeras på mark som i huvudsak är jordbruksmark. Golfbanor 
bevarar karaktären av öppet landskap men förändrar samtidigt landskapsbilden väsentligt. 
Banornas utformning bör anpassas till omgivande miljö. Solitärträd, bryn, buskage, forn-
lämningar, stenmurar etc. bör kunna tas tillvara. Planteringar bör göras med arter och for-
mationer som anknyter till omgivande kulturlandskap. 
 
Verksamheter 
 
Avfallsanläggningen 
 
I planutredningen bedöms golfbanans nuvarande och planerade verksamhet vara förenlig 
med Tuddarps avfallsanläggning. Däremot bedöms att en utbyggnad av golfbana kan med-
föra begränsningar för framtida utökning eller väsentlig förändring av verksamheten vid 
avfallsanläggningen. Ett av kommunens mål med dessa områdesbestämmelser är att säker-
ställa verksamheten vid avfallsanläggningen för överskådlig tid. Anläggningens nuvarande 
markområde 1a och 1b med tillstånd samt etapp 2 för vilken tillstånd kommer att sökas, 
bedöms täcka markbehovet för ca 100 år framåt.  
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Buller, damm, lukt m.m. 
Avfallsanläggningen drivs idag i enlighet med det tillstånd som gavs 1994-06-21 enligt 
miljöskyddslagen. Enligt gällande översiktsplan (ÖP) skall inte bebyggelse och verksam-
heter som kan medföra inskränkningar i avfallsanläggningens verksamhet tillåtas i närom-
rådet. Det innebär att golfverksamhet kan bedrivas kring Tuddarpsanläggningen om golf-
utövarna är beredd att acceptera de störningar som förekommer i form av buller, avgaser, 
damm, etc. Dessa störningar bedöms vara av ringa omfattning och medför ingen skadlig 
påverkan på miljö eller hälsa. Störningarna kan dessutom begränsas ytterligare genom det 
kontinuerliga förbättringsarbete som görs genom uppföljning av riskanalysen och kontroll-
program för anläggningen.  
 
Olycksrisker 
Konsekvenserna av olyckor inne på avfallsområdet har bedömts i riskanalysen. Riskanaly-
sen bedömer att de allvarligaste konsekvenserna uppkommer vid en djupbrand i deponi, 
vid ytbränder eller genom okontrollerad spridning av lakvatten till omgivande miljö.  
 
Vid alla bränder utvecklas rök som inte är hälsosam att andas in. Beroende på var branden 
uppstår kan röken från Tuddarpsanläggningen innehålla mer eller mindre hälsovådliga äm-
nen. Störst risk för att en brand skall utvecklas utan att upptäckas föreligger under helger 
när avfallsanläggningen är utan tillsyn. Onormal rökutveckling från avfallsanläggningen 
kan uppfattas på långt håll av personer som vistas på golfanläggningen. Man hinner av-
lägsna sig från röken och det är mycket liten risk att man skall behöva andas in giftiga äm-
nen. Sannolikheten för djupbrand i deponin bedöms som liten, medan ytbränder bedöms ha 
stor sannolikhet. Oavsett graden av sannolikhet är det väsentligt att beredskapen för att 
släcka bränder är god eftersom konsekvenserna för miljö och hälsa kan bli allvarliga. I 
riskanalysen påpekas brister i brandberedskapen och ges förslag till förbättrade rutiner. Det 
är viktigt att dessa brandskyddsrutiner följs upp med tanke på närliggande bostäder och 
djurstallar. Golfbanans utvidgning påverkar inte skyddsrutinerna.  Skyddsområdena som 
anges i planutredningen behöver ej utökas. 
 
Eventuell, okontrollerad spridning av lakvatten härrör från de äldre delarna av deponien 
som inte har de diken och uppsamlingssystem som finns i de nyare delarna. Omgivande 
grundvatten rör sig med stor sannolikhet genom deponien och det är okänt i vilken omfatt-
ning föroreningar förs med vattnet ut i omgivningen. För att kontrollera spridningen av 
föroreningar finns ett program för provtagning av grundvatten inlagt i anläggningens egen-
kontroll. Mätningar görs på ett antal strategiska punkter och mätvärdena bevakas kontinu-
erligt. Om förändringar i föroreningsmängderna visar avvikande värden får åtgärder över-
vägas. Någon fara för akut olycksrisk för golfspelare eller övrigt friluftsliv föreligger ej. 
 
Golfbanan 
 
Vid skötsel och drift av en golfbana används gödningsmedel som kan urlakas och bidra till 
negativ påverkan av omgivande miljö. Vid golfbanan används också en viss mängd kemis-
ka bekämpningsmedel mot ogräs. Hanteringen av bekämpningsmedel sker under kontroll 
av den som utför spridningen efter anmälan hos tillståndsmyndigheten (kommunen plan- 
och miljönämnd). Bevattning av banorna görs med vatten från Vättern. Även dagvatten 
från banorna samlas i dammar inom golfområdet och återanvänds för bevattning, varvid en 
viss rening och syresättning sker. Golfbanans utvidgning planeras på mark som i dag är 
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jordbruksmark. Det är troligt att mängden gödningsämnen som riskerar att urlakas från 
golfanläggningen inte är större än mängden som kan urlakas från nuvarande jordbruksdrift.  
 
 
Jordbruk 
 
Övervägande delen av golfbanans utvidgning görs på produktiv jordbruksmark. 
Nuvarande arrendator på Södra Freberga driver ekologiskt jordbruk. Betesmarken är idag 
inte tillräcklig inom området. Ekologisk djurhållning kräver mark omkring djurstallarna 
där djuren kan röra sig fritt ute under vinterhalvåret. Enligt arrendatorn är djur inte störda 
av golfspel runt omkring dem. 
 
Ytterligare betesmark kan erhållas när golfbanan lämnar sitt markområde söder om Tud-
darpsvägen. Mark runt djurstallarna bör reserveras för djurhållningen. 
 
Skogsbruk 
 
Skogsbruk bedrivs i kommunens regi inom dödisområdet med geologiska värden. Motala 
kommun skall upprätta en skötselplan i enlighet med direktiven för mångbruk i kommu-
nens skogsområden. Mångbruksplanen skall ta hänsyn till geologiska värden, kulturvärden 
och rekreationsvärden av betydelse.  
 
Skjutbanan 
 
Marken kring skjutbanan är förorenad av framförallt bly från ammunition. Innan eventuella 
markarbeten påbörjas i området skall föroreningarna kartläggas och lämplig hantering av 
de förorenade massorna utredas. Vid eventuell sanering måste det förorenade område vara 
tillgängligt för arbetsfordon. 
 
Trafik 
 
Tuddarpsvägen föreslås som huvudsaklig tillfart för motorfordon till Södra Frebergaområ-
det.  Angöring sker antingen från väg 32 eller väg 50. Genom att Tuddarpsvägen föreslås 
som huvudväg i området kan vägen genom allén avlastas och endast betjäna fordon till och 
från fastigheter och djurstallar vid Södra Freberga. 
Vidare kan vägen genom Fålehagen in till Motala prioriteras för gång- och cykeltrafik och 
smittrafik med motorfordon begränsas. 
 
Golfbanans utökning kan leda till att trafiken på Tuddarpsvägen ökar något. Områdesbe-
stämmelserna skall medge utbyggnad av fler mötesplatser och förbättringsåtgärder för fot-
gängare/cyklister. 
 
 
 
 
Landskapsarkitekt Ann-Mari Talling 
WSP 
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