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Om detaljplanen 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 

ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för 

byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan 

och du som medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna 

idéer och synpunkter. Läs mer på 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/kommunal-

planering/detaljplanering/   

Detaljplanens handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta i storlek A1 i skala 1:500 
 Planbeskrivning och behovsbedömning (detta dokument) 

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning * 

Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11. 
De finns även på biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 7. Handlingarna finns dessutom på 

kommunens webbplats www.mjolby.se/planer. Handlingar markerade med * finns inte på 
webbplatsen på grund av PUL (Personuppgiftslagen). 

Handläggare 
Frågor om planen kan ställas till planarkitekt Maria Högberg 
Telefon: 010 – 234 64 21 
E-post: maria.hogberg@mjolby.se  

Synpunkter 
Skriftliga synpunkter på detaljplanen under samrådsskedet lämnas till Byggnads- och 
räddningsnämnden, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se 

Detaljplaneprocess och tidplan 
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess 

lydelse efter 1 januari 2015 med utökat förfarande. 

Planen befinner sig i granskningsskedet.  

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång. 
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Sammanfattning  

Detaljplanen syftar till att justera gränser mot magasinsbyggnaden för att 

friställa dess mark som egen fastighet inför försäljning. Markanvändning blir C 

för centrum och H för detaljhandel. Mark utanför magasinstomten planläggs 

som P-PLATS. Vidare prövas definitionen av lilla q-bestämmelse för 

magasinsbyggnaden, vilket byggnaden har sedan tidigare detaljplan. 

Detaljplanen reglerar även mark väster om magasinet som kommunen 

förvärvar från Trafikverket. Här finns idag parkering samt naturmark. I 

detaljplanen läggs planbestämmelserna P-PLATS samt NATUR till dessa 

markområden. I och med upprättande av detaljplanen inträder ett biotopskydd 

för de trädalléer som står längs norra plangränsen. Ytor för trädalléer får 

bestämmelse PARK. 

Detaljplanen frångår inte kommunens aktuella översiktsplan. Detaljplanen är 

också förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken. Kommunen gör den 

sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms kunna 

ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbalkens 6 kap 11§, 

med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4). 

 

Byggnadskontoret 

Maria Högberg 

Planarkitekt 
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Bakgrund 

Kommunen avser sälja magasinet till privatperson som ämnar starta 

handelsverksamhet i byggnaden. Optionsavtal har upprättats. I samband med 

detta har Lantmäteriet noterat att planens användningsgräns för 

centrumtomten inte överensstämmer med ansökan, utan är mindre för att 

behålla kringliggande parkeringsytor. Magasinet med tomt tillhör detaljplan 

Veta 6:1 m.fl. (Stationsområdet) D78, antagen 1993-03-22. I den detaljplanen är 

magasinet planlagt för centrum och handelsverksamhet vilket går i linje med 

denna detaljplan. 

Kommunen kommer ta över ett mindre markområde väster om magasinet från 

Trafikverket. Kommunen har redan idag drift för marken som består av 

parkering och natur. Detta markområde är sedan tidigare planlagt i detaljplan 

Förslag till ändring och upphävande av byggnadsplanen för Västra 

Industriområdet, D47, antagen 2015-12-14. I den detaljplanen är marken 

planlagd för järnvägsändamål. Eftersom marken inte används för 

järnvägsändamål utan som parkering ska markanvändningen regleras genom 

att planläggas som p-plats samt natur. Ytterligare marktillägg är en bit av 

dikesmark som ligger längs parkeringens gräns mot järnvägen. Dikesmarken 

ägs av Trafikverket. 

Då detaljplanen avser ändra gränser och tillägg av mark måste en ny plan 

upprättas. I den aktuella översiktsplanen är området endast utpekat som 

planlagt. Detaljplanen ämnar göra markområdena planenliga i sin helhet. 

Planens syfte och mål 

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med 

markens nyttjande. Planen syftar också till att tillgängliggöra 

handelsverksamhet i magasinet och säkerställa ett bevarande av magasinets 

kulturmiljökaraktär. 

Målet är att planen bidrar till ett förtydligande av markens och byggnadens 

funktion i en enhetlig detaljplan.  

Plandata 
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Ungefärlig lokalisering av planområdet. Blåmarkerat område tillhör fastighet Veta 6:1 

och grönmarkerat område tillhör fastighet Viby-Olofstorp 4:4. 

Planområdet är beläget centralt vid stationen i Mantorp. I söder ligger 

spårområdet och Magasinsvägen angränsar planområdet i norr. Planområdet är 

cirka 6150 kvadratmeter stort. Planområdets två markområden tillhör delar av 

två fastigheter. Området med magasinet och den intilliggande parkeringsytan 

ingår i fastighet Viby-Olofstorp 4:4 (ägare Mjölby kommun). och det västligt 

belägna området med parkering och naturmark samt dike mot järnväg tillhör 

Veta 6:1 (ägare Staten Trafikverket).  

Tidigare 
ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011, är 

utpekat som ett detaljplanelagt område. 

Avvikelser från översiktsplanen 
Då detaljplanen endast ämnar göra planområdet planenligt avviker 

föreliggande detaljplan inte från översiktsplanen. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc. 
Planområdet ingår idag i två befintliga detaljplaner. Magasinstomten ingår i 

detaljplan Veta 6:1 m.fl. (Stationsområdet) i Mantorp, Mjölby kommun, D78, 

som antogs 1993-03-22. Detaljplanen täcker ett större planområde än det 

område som planeras för i denna detaljplan. Detaljplan Veta 6:1 

(Stationsområdet) syftade till att bland annat möjliggöra byggnation av en 

gång- och cykeltunnel under 

järnvägsområdet samt utgöra 

prövningsgrund för utbyggnad av en 

regionaltågsstation inom området. 

Vidare planlades aktuell 

magasinsbyggnad som lämplig för att 

inhysa funktioner knutna till centrum 

eller för stationsområdets behov. 

Byggnadens fortlevnad och karaktär 

var avsedd att bevaras och planlades 

med q-bestämmelse. Detaljplanens 

genomförandetid har passerat. 

Utsnitt ur detaljplan Veta 6:1 

(Stationsområdet) med delar av berört 

planområde. 
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Det västligt belägna 

parkeringsområdet och 

naturmarken ingår i detaljplan 

Förslag till ändring och 

upphävande av  

byggnadsplanen för Västra 

industriområdet, Mantorp, 

Mjölby kommun, D47, som 

antogs 2015-12-14. 

Detaljplanen är som namnet 

antyder en ändring och den 

ursprungliga detaljplanen 

antogs 1977-04-26. I 

detaljplanen är det aktuella 

området planlagt för 

järnvägsändamål och delar av 

området är prickmark. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Utsnitt ur detaljplan för Västra industriområdet.  

Den parkerings- och naturyta som ingår i aktuell detaljplan är inringat. 

Program 
Planområdet ingår inte i något planprogram. 

Kommunala beslut i övrigt  
Inga övriga kommunala beslut angår detaljplanen. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 
Planen är förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken. 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 
I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 

ändamål som är mest lämpade. Användning som medför en ur allmän 

synpunkt god hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön, försvåra tillkomst, utvinning eller 

utnyttjande av sådan anläggning. 

Detaljplanen är av begränsad karaktär och lär inte förändra markanvändningen 

från idag. 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Planområdet ligger inte inom område för riksintresse för kulturmiljövård. 

Riksintressen för friluftslivet 
Planområdet ligger inte inom område för riksintresse för friluftslivet. 

Riksintresse för kommunikationer 
Planområdet ligger inte inom området för riksintresse för befintlig järnväg (Åby 

–(Norrköping)-(Linköping)-(Mjölby), men angränsar till riksintresset. 

Detaljplanen bedöms dock inte påverka riksintresset på något sätt. Däremot 

ligger planområdet och Mantorp som helhet i korridoren för riksintresse för 
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järnväg framtida, då Götalandsbanan Linköping-Borås (höghastighetsbanan) är 

under förstudie.  

Riksintresse för totalförsvaret 
Planen bedöms inte påverka riksintresse för totalförsvaret. 

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
I 4 kapitlet anges vissa områden i Sverige där särskild stor hänsyn måste tas. 

Planen berör inte något sådant område. 

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används förebygga 

eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och 

vattenkvalitet.  

Planens genomförande kan väntas medföra viss ökad biltrafik i området 

kopplat till handelsverksamheten, men inte till någon betydande omfattning 

som kan leda till förändrade normer för luft eller buller. Planen kommer inte 

påverka miljökvalitetsnormer för vatten. 

Förordnanden etc. 
Planen berör inga förordnanden. 

Detaljplanens innebörd 

I detta kapitel beskrivs detaljplanens förutsättningar och förändringar samt 

konsekvenser av detaljplanens genomförande. 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
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Magasinsbyggnaden sett nordöst från Magasinsvägen. Mantorps station ligger till 

vänster i bild. Källa Google maps. 

Inom planområdet finns en byggnad i form av magasinet. Byggnaden upptar ca 

200 kvadratmeter byggnadsarea. Magasinet är uppfört kring sena 1800-talet och 

har i befintlig detaljplan (Veta 6:1 Stationsområdet, laga kraft 1993) blivit 

planlagt med bestämmelsen lilla q med beskrivningen ”[V]ärdefull miljö. 

Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till 

omgivningen”. Magasinet har genomgått viss renovering under 2010-talet, bland 

annat har originalfärgerna på fasad och dörrknutar och fönsterkarmar tagits 

fram i samråd med Länsstyrelsen och en ommålning har genomförts av fasad, 

dörrar, dörrkarmar och fönsterkarmar och infattningar. I övrigt finns större 

renoveringsbehov invändigt samt att takets skick bör ses över. Fönstren har 

noterats vara utbytta till plast vilket med fördel bör bytas ut mot glas. 

Ny bebyggelse 
Planen medger ingen ny bebyggelse i form av byggnad, se definition av 

byggnad i PBL 1 kap. 4 §. Korsmark har i detaljplanen placerats på 

omkringliggande kvartersmark med syftet att kunna tillåta uppförande av viss 

bebyggelse så som renovering och breddning av lastkaj, trappor och/eller 

hissanordning i anslutning till magasinsbyggnaden. Även skärmtak är tillåtet 

liksom komplementbyggnad för avfallshantering om behov för verksamheten 

finns. All ny byggnation ska anpassas till magasinets karaktär i enlighet med 

bestämmelsen q1.  

Utformning och gestaltning 

Exteriör 

Renovering och ombyggnad av magasinets exteriör ska ske på ett sådant sätt att 

byggnadens karaktär inte förvanskas. Byggnadens yttre karaktärsdrag består 

av: 

1. Sadeltak i, vid byggnadens uppförandetid, tidstypiskt takmaterial så 

som skiffer, lertegel eller bandad plåt. 

2. Fasad i liggande panel och målat i faluröd slamfärg 

3. Vitmålade fönsterinfattningar och karmar 

4. Tättspröjsade fönster 

5. Trädörrar målade i gulockra med oljefärg samt vitmålade dörrkarmar. 

6. Lastkajer och trappor ska vara mörkbruna eller svarta  

Interiör 

Golvets höjd i relation till marknivån ska bevaras. 

Tillgänglighet  
Entréer och invändig golvnivå är belägna ovan markplan. Trappor leder upp 

till magasinets entréer. Vid upprättande av handelsverksamhet i byggnaden 

vore det lämpligt med ramper eller hissanordning upp till entréplan för att 

underlätta tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

i enlighet med utformningskravet för tillgänglighet, kap 8 1§ PBL och i 3 kap 4§ 

PBF. Lutning får maximalt vara 1:12 eller 8,3%.  
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Naturmiljö 

Natur, park och rekreation 
Planområdet inbegriper ingen rekreationsmiljö. Däremot finns längst i väster 

naturmark som planläggs som NATUR, där även dagvatten kan fördröjas. 

Detta naturområde består främst av lågt liggande markvegetation. Längs med 

planområdets norrgående gräns står lövträd på rad, främst rönn. Dessa träd blir 

biotopklassade i och med upprättande av detaljplanen då träden bedöms 

uppnå kraven för trädallé. Inför granskning har planområdesgränsen ändrats så 

att den trädrad som står närmast magasinsbyggnaden inkluderas i 

planområdet. Dessa träd bedöms inneha viss biologisk mångfald. Ytorna med 

trädalléerna planläggs som PARK. 

Klimatanpassning 
Enligt kommunens ekosystemtjänstanalys bedöms vissa träd inom planområdet 

inneha hög betydelse för klimatreglering och andra träd har en viss betydelse. 

Viss betydelse för klimatreglering bedöms även det västligt belägna 

naturområdet ha. Ingen förändring planeras ske av träden eller naturytan som 

kan påverka deras klimatanpassningsfunktion. 

Mark och geoteknik  
Marken är i stort sett plan i hela planområdet med liten sluttning i 

naturområdet i relation till parkeringen och Magasinsvägen. En viss 

höjdskillnad finns också på parkeringens centrala del. Jordarter inom 

planområdet är postglacial finsand, isälvssediment samt glacial silt. 

Vattenområden 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst Mantorp SE646845-515977 

med huvudavrinningsområde Motala ström. Vattenförekomsten bedöms ha 

god kvantitativ och kemisk status enligt VISS.  
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Kulturmiljö och arkeologi 
Magasinet har i befintlig detaljplan 

planbestämmelse lilla q med förtydligandet 

”[V]ärdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte 

förvanska dess karaktär eller anpassning till 

omgivningen.” En byggnadsinventering togs fram 

1984, vilken klassar magasinet som B – en 

byggnad av kulturhistoriskt eller miljömässigt 

värde. Nedan visas det inventeringsblad som följer 

byggnadsinventeringen, observera att årtalet är 

felaktigt och ska snarare vara 1883. 

 

 
 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13 § får en byggnad som anses 

särskild värdefull ur kulturmiljöhänseende inte förvanskas. I aktuell detaljplan 

fortsätter magasinet ha planbestämmelse q1 med syfte att bevara dess karaktär. 

Med karaktär avses faluröd träpanel, ockragula oljefärgsmålade trädörrar, 

tättspröjsade fönster samt tidstypiskt takmaterial från byggnadens 

uppförandetid, så som skiffer, lertegel eller bandad plåt.  

Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 

Offentlig och social service 
Planområdets centrala lokalisering i tätorten med närhet till etablerade 

parkeringsmöjligheter och till Mantorp station innebär goda förutsättningar för 

människor med olika kommunikationsmöjligheter att nå en handelsverksamhet 

i magasinet. Mantorp står inför stora förändringar i ett längre 

framtidsperspektiv. Med en ny fördjupad översiktsplan (antagen av 

kommunfullmäktige 2021-09-28) planeras för att fler bostäder och ett nytt 

centrumläge med butiker, skolverksamhet och vårdinrättningar etablera sig 

söder om tågstationen. Genom att möjliggöra för tillgänglig handel i magasinet 

kan handel i magasinet, i ett framtidsperspektiv, dra fördel av den planerade 

utökade centrumverksamheten på andra sidan järnvägen. 

Sociala aspekter  
Planområdet med omkringliggande närmiljö fungerar idag främst som en 

resnod med bilparkeringar och cykelparkeringar och med närheten till tåg- och 

busstation. Magasinsbyggnaden står idag tom. Att upprätta handelsverksamhet 

i byggnaden kan skapa ett mer varaktigt liv och rörelse inom planområdet och 

närmiljön under fler tider på dygnet än idag när byggnaden inte används.  
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Jämställdhet och mångfald 
Eftersom detaljplanen ämnar möjliggöra för handelsverksamhet kan fler 

människor än bil- och pendeltågsresenärer komma att utnyttja platsen.  

Barnperspektivet 
Inga specifika barnrelaterade platser tas bort eller skapas i och med 

detaljplanen. Handelsverksamheten kan inbjuda till att fler människor ur olika 

ålderskategorier besöker platsen och vistas här under en längre tid. En 

handelsverksamhet kan inbjuda barn och unga till att besöka platsen. 

Trygghet  
Planområdet kan upplevas relativt tomt och outnyttjat under andra tider än de 

vanliga restiderna på vardagar. Med parkeringsytor upplevs planområdet som 

öppet och lättöverskådligt. Längs med parkeringen samt runt magasinet finns 

belysningsstolpar. Med etablering av en handelsverksamhet kan fler människor 

röra sig inom planområdet vilket kan skapa en känsla av ökad trygghet. En 

verksamhet i magasinet kan också inbjuda till känslan av större närvaro än vad 

en tom byggnad kan signalera till omgivningen. 

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 
Planområdet ligger intill Magasinsvägen från vilken också infarten till området 

sker. Inga nya infarter blir aktuella i detaljplanen och utfartsförbud placeras 

längs med magasinfastighetens norra sida för att tydliggöra att leveranser till 

verksamhet ska använda de befintliga in- och utfarterna. 

I befintlig detaljplan är den södra sidan av Magasinsvägen vid 

magasinsbyggnaden planlagd som lokalgata med en gång- och cykelväg längs 

med magasinets norra sida. Detta område har dock idag gräsmatta och 

trädplanteringar och används inte som gång- och cykelbana, istället är en 

gångväg placerad på den norra sidan av Magasinsvägen. Detta ger möjligheten 

att i föreliggande detaljplan planlägga området norr om magasinet för centrum- 

och handelsverksamhet, vilket i sig ger möjligheten att leveransintag kan ske 

längs med den norra sidan av magasinet om behovet finns. Leveransintag kan 

också medges på andra ytor inom magasinets fastighet, men fastighetsägaren 

ska då se till att parkeringsbehovet för handelsverksamheten kan säkerställas 

inom fastigheten, se avsnitt för parkering och angöring nedan. 

I den befintliga detaljplanen Veta 6:1 m.fl. (Stationsområdet) är ytan söder om 

magasinsbyggnadens fastighet prickad och planlagd för centrum och handel. I 

denna detaljplan planläggs området utanför kvartersmarken som P-PLATS. 

Syftet är att tydliggöra aktuell markanvändning inom den allmänna 

platsmarken. 

Gång- och cykeltrafik 
En gångbana går längs med Magasinsvägens norra sida och fortsätter vidare 

västerut på Magasinsvägen medan i öster smalnar gångbanan av efter 

Brädgårdsvägen. Planen innebär inget ökat behov av gång- och cykelbanor. 

Kollektivtrafik 
Planområdet angränsar till Mantorp station från vilken både regionala 

pendeltåg och bussar avgår från dagligen. Planen innebär inget behov av 

utökad kollektivtrafik. 
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Parkering och angöring 
Planområdet består till största delen av parkeringsytor. I enlighet med Plan- och 

bygglagen ska fastighetsägaren se till att parkeringsbehovet för verksamheten 

kan tillgodoses. Minst fyra stycken parkeringsplatser för besökare plus 

parkeringsplatser för personal ska rymmas inom kvartersmarken. Detta ska 

upprätthållas då de allmänna parkeringsplatserna utanför kvartersmark ofta är 

fullbelagda under vardagar.  

Miljö- och riskfaktorer 
En samlad bedömning av den inverkan som detaljplanens genomförande 

bedöms medföra på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och 

andra naturresurser har gjorts under rubriken Behovsbedömning. 

Bedömningen har resulterat i att ingen  miljökonsekvensbeskrivning ska tas 

fram.  

Då järnvägsspåren tidigare legat i anslutning till magasinet och hantering av 

gods skett i magasinet bör en provtagning ha utförts innan detaljplanen antas. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Befintligt VA-ledningspaket finns utbyggd längs med Magasinsvägen men 

magasinsbyggnaden är inte ansluten.  

Dagvatten 
En dagvattenledning går från ledningspaketet på Magasinsvägen ner öster om 

magasinet mot parkeringsytan söder om magasinet. Dagvattenledningen har 

självfall. Dagvattenledningen slutar vid en planterad yta. Två u-områden läggs 

i detaljplanen med måtten 5 meter i bredd (2,5 meter på vardera sidan av 

ledningarnas mitt) längs med dagvattenledningarna som berörs.  

 
Dagvattenledning illustreras av grön linje. 

Planen möjliggör för fler parkeringsplatser på kvartersmark vid magasinet 

vilket kan innebära ökade hårdgjorda ytor. Kommunen gör bedömningen att 
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dagvattenhanteringen inom planområdet kan fortsätta ske med dagens 

fördröjnings- och avledningsförmåga trots att en ökad hårdgjord mark kan bli 

aktuellt inom kvartersfastigheten. 

Ett dike går längs planområdets södra planområdesgräns och avslutas i det 

västra naturområdet där en kulvert leder vatten vidare söderut under 

järnvägen till ett dagvattenmagasin inom Fall 1:1. Magasinet är hårt belastat av 

dagvatten idag. Diket och naturområdet inom aktuellt planområde blir därför 

viktiga ytor att fördröja dagvattnet som kommer från planområdets parkering.  

Vatten till brandsläckning 
Närmaste brandpost ligger nordöst om magasinsbyggnaden i korsningen 

Magasinsvägen/Brädgårdsvägen. 

Fjärrvärme/fjärrkyla 
Magasinsbyggnaden är inte ansluten till fjärrvärmenätet.  

El 
Mjölby-Svartådalens Energi AB har elschakt för gatubelysning inom 

planområdet. Belysningsstolpar är belägna längs parkeringen samt på 

magasinsfastigheten.  

Tele och opto  
Skanova tillhandahåller fiberstråk längs Magasinsvägen med ett stick in på 

magasinstomten vid magasinets nordvästra hörn där en telebrunn finns. 

Avfall 
Kommunens riktlinjer angående avfallshantering ska följas. Fastighetsägaren 

tar kontakt med kommunen för avfallshämtning.   

Genomförande av 
detaljplanen 

I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

åtgärder som krävs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen. Genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan utan utgör en 

del av planhandlingarna och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen 

beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.  

Samråd September-oktober 2021 

Granskning Höst 2022 
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Antagande Höst 2022 

Laga kraft, tidigast Höst/vinter 2022 

  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 

enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan berörda 

fastighetsägares godkännande om det inte uppstått nya förutsättningar av stor 

allmän vikt. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 

kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning 

för t.ex. förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän plats 
Mjölby kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet (P-

PLATS, NATUR, PARK). Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 

och skötsel av dessa områden. Kommunen har redan idag driftansvaret för 

stora delar av den allmänna platsmarken. 

Kvartersmark 
Nya fastighetsägare ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av 

kvartersmark (C, H). 

Teknisk försörjning 
Fastighetsägare bekostar ledningsarbete inom kvartersmark. 

Avtal  
Optionsavtal med köpare har upprättats 2020-12-17. Köpeavtal upprättas när 

planen och fastighetsbildning vunnit laga kraft. Inget exploateringsavtal 

upprättas, utan plankostnad ingår i markpris.  

Övriga avtal 
Avtal om markköp och markbyte upprättas med Trafikverket. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsägare 
Viby-Olofstorp 4:4 ägs av Mjölby kommun. 

Veta 6:1 ägs av Staten Trafikverket men ska övertas av Mjölby kommun. 

Servitut 
Servitut ska bildas och belasta kvartersmark för centrum och handel till förmån 

för Mjölby kommun vad gäller trafikskyltar, samt för Mjölby-Svartådalen 

Energi (MSE) vad gäller belysningsstolpar och el-ledning utmed gata och 

parkeringsområde. 
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Fastighetsbildning 
I enlighet med optionsavtalet som tecknats mellan kommunen och köparen har 

köparen ansvaret att bekosta fastighetsbildning, lagfart och tekniska 

anslutningar.  

Fastighet/lott Ägare/intressent Konsekvens 

Del av Veta 6:1 Trafikverket Trafikverket avträder planens 

naturmark och parkeringsmark 

till Mjölby kommun genom 

markbyte/försäljning. Area ca 

3376 m2 

Del av Viby-Olofstorp 4:4 Mjölby kommun Ny fastighet ska bildas genom 

avstyckning rörande 

kvartersmark för centrum och 

handel. Hit hör servitutet enligt 

ovan. Fastigheten avser att 

säljas. 

 

Enligt avtalet om överlåtelse av fastighet, ansvarar också köparen för ansökan 

men kommunen tar ansvaret och kostnaden för fastighetsbildning. Säljaren, det 

vill säga kommunen, biträder genom nämnt optionsavtal köparen ansökan om 

lantmäteriförrättning. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kostnaderna för planen regleras i avtal mellan Byggnadskontoret och 

Exploateringskontoret i ett planavtal som baseras på Byggnadskontorets 

timtaxa. Plankostnaden täcks av markpriset för fastigheten. 

Kommunala investeringar och kostnader 
Kommunen har redan idag driften över de allmänna platserna, därför förväntas 

ingen ökning för drift i och med detaljplanens upprättande. En mindre 

minskning av driftskostnader kan förväntas när kvartersmark för handel och 

centrumverksamhet upprättas för magasinstomten till privat ägande.  
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Behovsbedömning – 
Behov av 
miljöbedömning 

Vad är en behovsbedömning? Vad är betydande 
miljöpåverkan? 
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som 

bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen 

med mark vatten och andra resurser även upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning. För varje detaljplan ska det därför göras en 

behovsbedömning, för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen kan antas 

påverka så pass mycket att en miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt PBL 4 kap 34 §).  

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker 

redovisningen av konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och 

Miljö- och riskfaktorer. Vad som avgör om en detaljplan har betydande 

miljöpåverkan eller inte styrs dels av lagstiftning (förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar 1998:905) och är dels en avvägning av de 

sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.  

Denna detaljplans behovsbedömning redovisas nedan under rubrik 

Behovsbedömning som tagits fram med hjälp av en checklista. Observera att 

bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap 

tillförs detaljplanen.  

Slutsats och ställningstagande 
Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med 

markens nyttjande. Planen syftar också till att tillgängliggöra 

handelsverksamhet i magasinet genom planbestämmelse. Planen bidrar till ett 

förtydligande av markens och byggnadens funktion i en enhetlig detaljplan. 

Planområdets närhet till järnvägen innebär höga bullernivåer inom hela 

området. En enklare översiktlig markmiljöundersökning bör göras för att 

säkerställa att magasinet och dess närområde inte är förorenat i och med dess 

tidigare användning för tågrelaterade verksamheter. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen 

inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i 

miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 

4). Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning, den 

analys som redovisas i miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial, se 

rubrik Referenser.  
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Behovsbedömning 
Miljöchecklistan nedan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den 

inverkan som detaljplanens genomförande medför på miljön, hälsan och 

hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. Bedömningen ska 

också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen. 

Observera att bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om 

ny kunskap tillförs detaljplanen. 

Beskrivning av detaljplanen –  

Planens storlek 

och innehåll 

Planområdet är beläget norr om Mantorp station och söder om 

Magasinsvägen. Planområdet är ca 6150 kvadratmeter stort och består 

av två fastigheter. I det västligt belägna området/fastigheten finns idag 

en asfalterad parkeringsyta och natur där gräsväxtlighet dominerar. I 

det östligt belägna området finns ett magasin från 1880-talet som står 

tomt, omringad av en liten gräsplan och asfalterad mark som används 

som gata och parkering. 

Befintlig 

markanvändning 

Planområdet är allmän mark och används främst för parkering. 

 

Kulturvärden 

 
Byggnadsminnen, fornlämningar eller andra skyddade 

kulturmiljöer samt riksintressen. 

Kommentar: 

Planområdet ligger inom riksintresse för järnväg framtida, det vill 

säga den korridor som i dagsläget undersöks för höghastighetståg. 

Planen riskerar ej påverka något riksintresse. Inga fornlämningar 

finns registrerade inom området. Inte heller finns något 

byggnadsminne eller andra skyddade kulturmiljöer. Däremot är 

magasinsbyggnaden med i en bebyggelseinventering från 1983. 

Byggnaden är planlagd med lilla q i befintlig detaljplan.  

 
Andra värdefulla kulturmiljöer, t.ex. känsliga landskapsavsnitt 

eller områden upptagna i kommunens kulturmiljöprogram. 

Kommentar: Nej. 

Planens påverkan 

Beskrivning  Planen bedöms inte påverka någon betydelsefull aspekt listad ovan. I 

aktuell detaljplan kommer q-bestämmelsen bestå för magasinet. 
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Naturvärden 

 
Skyddad natur, t.ex. Natura 2000-områden, naturreservat, 

biotopskyddsområden och riksintressen 

Kommentar: Ingen skyddad natur påverkas av planen. 

 Strandskyddszoner 

Kommentar: Planen berör inte strandskydd. 

 Övrig värdefull natur, t.ex. objekt i kommunens naturvårdsprogram 

Kommentar:  Planen berör inte övrig värdefull natur. 

 Fridlysta eller rödlistade växt- eller djurarter 

Kommentar: Planen berör inga fridlysta eller rödlistade växt- eller djurarter. 

 Vattenområden klassade som vattenförekomster av vattenmyndigheten 

Kommentar: Planen berör inga vattenområden klassade som vattenförekomster. 

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Kommentar: 

Längs med parkeringsytorna finns rönnträd planterade vilka av 

kommunen bedöms ha viss biologisk mångfald. Även av trädarten 

prunus finns ett par stycken som också bedöms ha viss biologisk 

mångfald. Naturmarken längst i väster bedöms av kommunen ha viss 

biologisk mångfald, marken beskrivs som öppen mark med vegetation. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena.  

Beskrivning  
Planen påverkar varken trädbeståndet eller naturmarken längst i 

väster. 

 

Sociala värden 

 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden 

med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur). Lämpliga 

platser för lek, motion och annan utevistelse, t.ex. badplatser, skidbackar, 

lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt 

och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. (2 kap. 7 § PBL) 

Kommentar: 

Planområdet ligger centralt i Mantorp och närheten till grönområden 

är relativt kort. Syftet med planen och planens användning har ingen 

större betydelse eller behov för närhet till ovan listade sociala värden. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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 Tysta områden 

Kommentar: 

Planen ligger intill spårområdet och buller är betydande inom 

området. Planen skapar inga tysta områden, men magasinet skapar en 

viss barriär norrut dock i begränsad skala. 

 Mötesplatser 

Kommentar: 

Planen är centralt belägen vid Mantorp station som kan ses som en 

mötesplats i viss mån, exempelvis som en hämta-lämna plats. 

Mantorp centrum ligger inom en 250 metersradie. Planen innebär att 

möjliggöra för handelsverksamhet i magasinet vilket skapar en ny 

mötesplats.  

Planens påverkan  

 Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning  

Planen ger upphov till en ny mötesplats i form av handel i 

magasinsbyggnaden. Planområdets lokalisering ger god närhet till 

Mantorps övriga centrala delar där andra mötesplatser återfinns. 

Planområdet är bullerutsatt. 

 

Materiella värden 

 Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur) 

Kommentar: Berör ej planen. 

 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

Kommentar: Berör ej planen. 

 Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 

Kommentar: Berör ej planen. 

 

Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 

avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: Berör ej planen. 

 Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: Berör ej planen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981252-om-omradesskydd-enligt_sfs-1998-1252
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808


Detaljplan i Mantorp för Veta 6:1 m.fl. (Magasinet) 
Granskningshandling 

 

21 
 
 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena.  

Beskrivning  
Kan ej tillämpas på planen. 

 

Risker för människors hälsa eller miljön 

 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, 

ras och skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, 

extrem kyla)  

Kommentar: Berör ej planen. 

 
Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. 

tåg- och flygolycka) 

Kommentar: 

Avståndet till magasinet och spårområdets mitt är ca 32 meter och 

klarar därmed den bebyggelsefria zonen på 30 meter avseende risker 

vid tågolycka eller urspårning. 

 

Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. 

buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive 

allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

Kommentar: 

Järnvägen orsakar höga bullernivåer. Lägst bullernivå är uppmätt 

norr om magasinet, där den ekvivalenta ljudnivån för spår är 60-65 

dBA. 

Det finns inget dokumenterat avseende föroreningar i magasinet eller 

dess närområde. Däremot bör en översiktlig markmiljöundersökning 

göras inför kommande arbete för att säkerställa miljöns tillstånd. 

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Kommentar: Planen innebär inga förändringar för luftkvaliteten. 

 Miljökvalitetsnorm för vatten 

Kommentar: Planen innebär ingen påverkan på vatten. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och 

för miljön.  

Beskrivning  
Planens lokalisering innebär stora bullerstörningar från järnvägen. 

Inom planområdet uppehåller man sig inte under längre tid då 

parkering täcker stora delar. Den tilltänkta handelsverksamheten i 
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magasinet berörs av buller men det finns inga föreskrifter som kan 

reglerar buller i en sådan miljö. 

 

Sammanvägd bedömning 

Påverkans totaleffekt  

Kan planen antas medföra påverkan 

på kulturvärden?  
Obetydlig Viss  Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på naturvärden?  
Obetydlig Viss  Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på sociala värden?  
Obetydlig Viss  Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på materiella värden?  

Obetydlig 

 
Viss  Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på risker för människors hälsa eller för 

miljön?  

Obetydlig Viss  Stor 

Bedömning 

 

Vad gäller kulturvärden kommer q-bestämmelsen på magasinet att 

kvarstå i ny detaljplan. Det finns inga större naturvärden inom 

planområdet förutom ett fåtal rönnar och prunusträd som bedöms ha 

viss biologisk mångfald, samt den öppna marken i väster som även den 

bedöms bidra till viss biologisk mångfald. Vad gäller de sociala 

värdena bedöms planen bidra till ny mötesplats då handel planeras 

uppföras i magasinet. Närheten till stationen och Mantorps centrala 

delar ger positiva följder för planen. Materiella värden är obetydlig för 

planen.  

 

Den största risken och problemet för planområdet är närheten till 

järnvägsspåret där liten risk för konsekvenser vid tågolyckor finns. 

Magasinsbyggnaden ligger utom bebyggelsezonen från spårens mitt 

vilket är positivt. Bullernivåerna inom planområdet är höga, men då 

stora delar av planområdet består av parkering förväntas inte 

människor uppehålla sig här under en längre tid.  

Det är osäkert om det finns några markföroreningar inom magasinet 

eller dess närområde. Miljökontoret anser att en översiktlig 

undersökning bör genomföras. 

 

Kan planens omfattning medföra betydande miljöpåverkan? 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 

betydande?  

Beskrivning Nej. 
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I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers 
miljöpåverkan?  

Beskrivning Ingen. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av 
gemenskapens miljölagstiftning?  

Beskrivning Planen hindrar inte genomföranden av miljölagstiftningar. 

Slutsatser och fortsatt arbete  

Planens karaktär innebär att inga större förändringar sker inom planområdet. Ingen ny 

bebyggelse ska uppföras utan magasinet ska istället möjliggöras för handelsverksamhet. 

Bedömningen är att planen inte kommer ge upphov till betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning är inte aktuellt. En markmiljöteknisk undersökning av 

översiktlig karaktär bör genomföras. 

Behovsbedömningen är utförd av Maria Högberg, planarkitekt i samarbete med Jenny Asp 

Andersson, miljöchef. 
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Övrigt 

Referenser 

Kommunala handlingar och riktlinjer 
Översiktsplan för Mjölby kommun. Antagen 2011-08-23. 

Detaljplan Veta 6:1 m.fl. (Stationsområdet) i Mantorp, Mjölby kommun, D78.  

Antagen 1993-03-22. 

Detaljplan Förslag till ändring och upphävande av  byggnadsplanen för Västra 

industriområdet, Mantorp, Mjölby kommun, D47. Antagen 2015-12-14. 

Utredningar och inventeringar 
Byggnadsinventering av samlade miljöer och byggnader i Mjölby kommun – 

1984 (Byggnadsinventeringar 1984). 

 

Medverkande tjänstemän 
Maria Högberg, projektledande planarkitekt Byggnadskontoret 

Håkan Sylvan, exploateringsingenjör Kommunstyrelsens förvaltning 

Sara Norrbrink, bygglovshandläggare Byggnadskontoret 

Joel Runn, gatuingenjör Service- och teknikförvaltningen 

Matilda Johansson, landskapsingenjör Service- och teknikförvaltningen 

Jimmy Johnsson, VA-ingenjör Service- och teknikförvaltningen 

Jenny Asp Andersson, miljöchef Miljökontoret 

 

Planhandlingarna har granskats av Håkan Sylvan. 
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Plankarta 
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Planbestämmelser 
 

 

 



 

 

 

 
 

Byggnadskontoret 

Byggnadskontoret 

Telefon: 0142-850 00 

E-post: byggnad@mjolby.se 

Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby 

 

 

 


