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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/PBL-

kunskapsbanken/planering/detaljplan/.  

Detaljplanens handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta i storlek A1 i skala 1:2000 

 Planbeskrivning och behov av strategisk miljöbedömning (detta 

dokument) 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

Detaljplaneförslaget grundar sig på följande underlag: 

 Arkeologisk utredning. Arkeologerna, 2019. 

 Planutredning. Ramboll, 2019. 

 Trafikutredning. Tyréns, 2014. 

 Geoteknisk utredning. Tyréns, 2018.  

Samrådet pågår till och med den 18 maj 2020. Under samrådstiden finns 

handlingar tillgängliga på: 

• Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer 

• Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby 

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta planhandläggaren 

som också kan svara på frågor om detaljplanen. 

Anna Lennartsson 

telefon: 0142-859 62 

e-post: anna.lennartsson@mjolby.se 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och 

räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast måndagen 

den 18 maj 2020. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast 

under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 

detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om 

samrådet. 

Detaljplaneprocess och tidplan 
Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 med utökat 

förfarande. Planen befinner sig i samrådsskedet. Tidplanen är preliminär och 

kan förändras under planarbetets gång.  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
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Sammanfattning  

Planområdet är beläget i Hulje, ca 1,5 km från Mjölby centrum och avgränsas av 

väg 50, väg 942, E4 och Kungsvägen. Området är ca 29 ha stort. I dagsläget är 

planområdets enda bebyggelse en gård med mangårdsbyggnad, flyglar, 

ladugård och uthus. Planområdet innefattas av det utpekade 

verksamhetsområdet V7 i kommunens översiktsplan från 2011.   

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra flera medelstora verksamheter inom 

planområdet genom en flexibel grundstruktur för verksamhetstomter. Syftet är 

också att skapa ett område med en karaktär som passar in i omgivningen.  

Detta ska göras med hänsyn till områdets läge vid en av Mjölbys entréer och 

synligheten från de stora vägarna runt omkring.  

Den nya detaljplanen föreslår etablering av verksamheter och industri inom 

området. I områdets östra del möjliggörs för en ny räddningsstation. Den västra 

delen av den befintliga väg 942 läggs om och ansluter till Kungsvägen via en ny 

cirkulationsplats. Två nya lokalgator anläggs för att angöra nya 

verksamhetstomter. Det befintliga gång- och cykelnätet knyts samman genom 

att en ny gång- och cykelväg anläggs längs väg 942.  

I områdets lågstråk planeras för ett dagvattenstråk. Befintlig åkerholme och allé 

omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 §. Dessa skyddas 

dessutom i planen genom att åkerholmen planläggs som allmän plats och allén 

genom reglering med prickmark och utökad lovplikt för trädfällning. Sträckan 

längs med Kungsvägen är en viktig infartsväg till Mjölby. Där planeras för en 

grönremsa med trädplantering på allmän plats.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 

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

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

4). Detaljplanen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan.  

Anna Lennartsson 

Planarkitekt 
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Bakgrund 
Efterfrågan på ytor för verksamheter i Mjölby är stor och behov finns därför av 

att planlägga för mer verksamhetsmark. Dialog om exploatering pågår med 

flera intressenter, både privata och kommunala.  

Markområdet mellan väg 50, E4 och Kungsvägen är utpekat som 

verksamhetsområde i den aktuella översiktsplanen från 2011. Kommunen äger 

stora delar av områdets östra del och kommunalt markköp av Hulje 8:3 pågår. 

Området består idag av jordbruksmark. I området finns även en gård, 

Östergården, som ägs av kommunen och hyrs ut. 

Planens syfte och mål 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra flera medelstora verksamheter inom 

planområdet genom en flexibel grundstruktur för verksamhetstomter. Syftet 

är också att skapa ett område med en karaktär som passar in i omgivningen.  

Detta ska göras med hänsyn till områdets läge vid en av Mjölbys entréer och 

synligheten från de stora vägarna runt omkring. 

Målet med detaljplanen är att tillgodose kommunens behov av 

verksamhetsmark i strategiska lägen, vilket möjliggör nyetableringar och 

utveckling av det lokala näringslivet. Planen bidrar på så sätt till att uppnå 

Mjölby kommuns mål om att ha ett näringslivsklimat bland de 25% bästa i 

landet.   

Plandata 
Planområdet är beläget i Hulje, ca 1,5 km från Mjölby centrum. Planen 

avgränsas av väg 50, väg 942, E4 och Kungsvägen. Området är ca 29 ha stort. 

Planen omfattar del av fastigheterna Mjölby 40:5, Hulje 8:2, Hulje 8:3, Mjölby 

40:4, fastigheten Hulje 8:7 samt del av samfälligheten Hulje S:3 och Hulje S:5. 

Fastigheterna ägs av Mjölby kommun och privata fastighetsägare. 
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Tidigare 
ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för Mjölby kommun från 2011 och är 

markerat som ett område med föreslagen förändring till markanvändningen 

”Verksamheter”. Översiktsplanen anger att det aktuella området har ett bra 

kommunikationsläge och förlänger samt knyter ihop Mjölby tätort. 

Användningen medför dock exploatering på värdefull jordbruksmark och 

landskapsbilden påverkas. Därmed bör öppenhet prioriteras och skrymmande 

upplag undvikas. 

 

Figur 1 Utdrag från Översiktsplan för Mjölby kommun från 2011. Planområdet är del av område 

V7. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc. 
Till största del är området sedan tidigare inte detaljplanelagt.  
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I en liten del av området norr om väg 942 gäller Förslag till stadsplan för Hulje 

industriområde från 1975. För området anges för Kungsvägen allmän gata och 

för området intill gatan parkmark. I norr gäller för kanten av området Detaljplan 

för Mjölby trafikplats från 2009. För området anges användningarna genomfart 

och huvudgata.   

 

Figur 2. Detaljplaner vid området markerade i rött. Ungefärligt planområde markerat i 

orange.  

Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsen beslutade 19 juni 2019 att ge Byggnads- och 

räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Hulje västra 

verksamhetsområde. Därefter beslutade Byggnads- och räddningsnämnden 22 

oktober 2019 att uppdra Byggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan. 

En fördjupad översiktsplan för Mjölby håller i dagsläget på att tas fram och 

beräknas bli klar år 2021. Området i Hulje kommer enligt förslag till FÖP vara 

utpekat som verksamhetsområde. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 
I 3 kapitlet Miljöbalken 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. 

Planområdet består idag av jordbruksmark. Enligt Miljöbalken 3 kapitlet 4 § får 

brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt på annan mark. I fallet med planområdet bedöms att den 

planerade bebyggelsen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse genom att 

skapa möjligheter till fler arbetsplatser och förbättring av näringslivets 

förutsättningar i kommunen.  
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Jämfört med andra platser i kommunen ses planområdet som mer lämpat att 

exploatera, då andra platser har större sammanhängande strukturer i form av 

jordbruk, rekreation och grönstråk. Valt område har även mycket goda 

angöringsmöjligheter som är svåra att hitta på andra platser. Området finns 

även utpekat i kommunens översiktsplan. En utförligare lokaliseringsutredning 

finns under avsnittet Undersökning – Behov av strategisk miljöbedömning. 

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvarets militära del. 

Riksintressena som omfattas är influensområde för luftrum för Malmens 

flygflottiljflygplats respektive Karlsborgs övningsflygplats, samt stoppområde 

för höga objekt. Inom dessa riksintresseområden föreligger restriktioner för 

höga objekt. Som höga objekt räknas byggnader och andra byggnadsverk över 

45 meter från marknivån inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter 

utanför sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa 

riksintressen.  

Planområdet omfattas också delvis av riksintresse för planerad ny sträckning av 

väg 50. Då väg 50 nu är utbyggd bedöms detaljplanen inte påverka 

riksintresset.     

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
I 4 kapitlet anges vissa särskilt utpekade riksintresseområden i Sverige. 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 medför ökad trafik i området men inte av sådan storlek 

att man kan anta att miljökvalitetsnormen för luft överskrids, särskilt mot 

bakgrund av det öppna byggnadssätt utan slutna gaturum som kommer bli 

aktuellt. En bullerutredning kommer att göras för att säkerställa att 

planförslaget inte medför att kringliggande bostäder utsätts för buller som 

överskrider gällande riktvärden. Det ska också i kommande VA-utredning 

säkerställas att föreslagna anläggningar för att ta hand om dagvatten inte 

påverkan Skenaåns ekologiska och kemiska status negativt.  
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Detaljplanens innebörd 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i planområdet består av Östergården med tillhörande 

byggnader. På gårdsplanen finns större uppväxta träd och en trädallé leder 

fram till gården. I övrigt består området av obebyggd jordbruksmark.    

  

Figur 3. Östergården från ovan samt huvudbyggnadens gavel. Källa: PM Planutredning, 

Dispositionsplan för Hulje i Mjölby, Ramböll, 2019. 

Utanför planområdet i väster och sydväst finns ytterligare gårdar och större 

ladugårdsbyggnader reser sig i klassisk rödmålad brädpanel. Sydost om 

planområdet och E4 tar Mjölby tätort vid med handel och bensinstationer 

närmast E4. 

Öster om planområdet finns Huljes befintliga industriområde med bland annat 

kommunens återvinningscentral och tillverkning och försäljning av fordons- 

och industrikomponenter. I samma område finns även åtta stycken villor. Söder 

om planområdet, norr om E4, finns en liten by med fem bostadshus. 

Ny bebyggelse 
Planen tillåter ny bebyggelse i form av lokaler för olika verksamheter, industri 

och ny räddningsstation samt för gården den befintliga användningen 

samlingslokal (C1).  

I östra delen av planområdet är användningen reglerad med Z, verksamheter. 

Inom användningen Z ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har 

en begränsad omgivningspåverkan, t ex tillverkning, lager, verkstäder, el- och 

byggföretag. Även partihandel med varor som producerats i området samt 

handel med skrymmande varor ingår i användningen. Kommunens gällande 

översiktsplan anges att handel med livsmedel bör undvikas i Hulje, varför en 

begränsning av handeln bedöms lämplig.  
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Längst österut mot Kungsvägen planeras för en ny räddningsstation. 

Fastigheten för räddningsstationen beräknas kräva en yta på ca 25 000 kvm, 

men då det exakta läget inte är utrett ännu tillåts räddningsstation inom ett 

större område med användningen T1.  

I planområdets västra del är användningen reglerad med J, industri. Inom 

användningen J ingår all slags produktion, lagring och annan hantering av 

varor samt partihandel. Tekniska anläggningar och kontor som kompletterar 

industriverksamheten ingår också.  

Vid den befintliga Östergården regleras att byggnader inte får uppföras på 

gårdsplanen och endast komplementbyggnader får uppföras i den befintliga 

trädgården. Detta för att bevara gårdsbildningens karaktär.  

Byggnadshöjden är reglerad till 15 meters nockhöjd i områdets östra del och 20 

meters nockhöjd i områdets västra del. Kring gården begränsas nockhöjden till 

9 meter. Höjderna är satta för att möjliggöra för verksamheterna som kan bli 

aktuella i området.  

Exploateringsgraden är reglerad till 50 procent.  

Fastighetsstorleken regleras inte i planen, för att ge flexibilitet inför framtida 

avstyckningar. Den nya gatusträckningen är dock anpassad för att ge möjlighet 

att stycka av mindre fastigheter med ytor mellan 2 500 och 5 000 kvm. 

Ambitionen är att på så sätt skapa ett kluster av mindre verksamheter centralt i 

området kring den befintliga Östergården, medan mer ytkrävande 

verksamheter som lager och industri lokaliseras till områdets ytterkant samt 

den västra delen.  

 

 

Figur 4. Möjlig fastighetsindelning i områdets östra del. 
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Utformning och gestaltning 
Bebyggelsen föreslås karaktärsmässigt utgöra en blandning mellan landsbygd 

och stad. Inspiration för byggnaderna hämtas i det svenska kulturlandskapets 

ekonomibyggnader och efterliknar de befintliga stora ladugårdsbyggnaderna i 

området. Samtidigt skapas den stadsmässiga känslan genom hög 

exploateringsgrad och möjlighet till relativt tät bebyggelse. 

Då området ligger väl exponerat vid en av Mjölbys entréer ställs krav på 

utformning av fasader. Färgsättningen föreslås anknyta till befintlig bebyggelse 

med en traditionell färgskala utifrån falufärger i dova kulörer, såsom dovt 

grönt eller rött. Färgskalan kompletteras med vitt, svart eller ytterligare kulörer 

med hög svarthet. Entrépartier bör markeras med uppbruten byggnadsvolym 

eller skiftande fasadmaterial. Kring Östergården ska fasader utformas i trä, puts 

eller tegel för att knyta an till Mjölbys karaktär.  

 

Figur 5. Exempel på grundfärger för byggnadsvolymernas fasader. 

Höga byggnader utan skalreferenser (dörrar, fönster osv.) som t ex. lager med 

släta fasader upplevs ofta dominerande i landskapet. Stora byggnader bör i 

första hand delas in i flera byggnadskroppar som kan förbindas med lägre 

länkar för att motverka storskaligheten och i andra hand brytas upp med hjälp 

av skiftande kulör eller material. Färg, material och utformning regleras med 

utformningsbestämmelser i plankartan. 

Tillgänglighet  
Området ska vara framkomligt för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Parkeringsplats för rörelsehindrade ska ordnas efter 

behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till 

arbetsplats eller publik lokal.  

Naturmiljö 

Befintliga förhållanden 
Området utgörs idag av ett flackt böljande åkerlandskap där endast befintliga 

alléträd och högre vegetation på åkerholmarna reser sig. Området är 

otillgängligt för allmänheten, men bidrar till den öppna landskapsbilden som 

präglar vyerna från väg 50, E4 och Kungsvägen.  

I den västra delen av planområdet finns en åkerholme med ett antal uppväxta 

träd. Åkerholmar är många gånger artrika miljöer och livsmiljö för många av 

jordbrukslandskapets växt- och djurarter och skyddas av generellt biotopskydd 

enligt miljöbalken 7 kap 11 §. Vid åkerholmen finns också fornlämningar i form 

av ca 150 så kallade älvkvarnar, en typ av hällristning. I anslutning till 

Östergården finns på gårdsplanen några uppväxta lindar och almar samt en 

lönnallé som leder mellan väg 942 och gården. Två lönnar på södra sidan av 

väg 942 bedöms också höra till allén. Även allén skyddas av biotopskydd enligt 

miljöbalken 7 kap 11 §. 
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Allmän plats 
I områdets lågpunkt föreslås ett öppet meandrande dagvattenstråk för 

fördröjning och rening. Dagvattenstråket och anslutande slänter dimensioneras 

för att kunna rymma ett 100-årsregn och de vattennivåer som följer. I 

lågpunkten ansamlas dagvatten naturligt genom områdets topografiska 

förhållanden vid regn. En stig anläggs på ömse sidor av vattendraget så att 

platsen även kan användas för viss rekreation för de som har sin arbetsplats i 

området. Ett tiotal träd och ängsfrö planteras. Detta kan gynna artspridning 

genom området, som annars riskerar att blockeras av den nya bebyggelsen. 

Träd bidrar också med skugga och tar upp vatten.  

Åkerholmen regleras som naturmark och hålls tillgänglig för allmänheten 

genom den gata som angör den västra delen av planområdet. Här görs också 

plats för en parkeringsplats för besökare.  Plats lämnas runt omkring 

åkerholmen för möjlighet att röra sig runt den.  

Sträckan längs med Kungsvägen är en viktig infartsväg till Mjölby. Här anläggs 

en trädplantering med mjuka former och eventuellt trädbelysning. Ytan 

regleras som parkmark. Beroende på var tomt för räddningsstation placeras 

kommer ytan troligen att kompletteras med ett släpp i parkmarken för att ge 

rum för räddningsfordon att köra ut på Kungsvägen.  

Kvartersmark 
Allén vid Östergården skyddas av biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 §.  

För att förhindra att allén skadas regleras marken med egenskapsbestämmelsen 

n1 i en zon inom ca 15 meter från träden. Detta avstånd kan dock komma att 

ändras efter att naturvärdesinventering genomförts under planens 

granskningsskede. Inom den skyddade zonen får inga åtgärder göras som 

riskerar att skada alléträden. Det innebär att markarbeten eller uppställning 

som innebär belastning på rötterna är förbjuden samt att bebyggelse inte får 

uppföras. Parkering eller upplag får inte heller anordnas.  

Utmed E4 föreslås plantering av lågt växande buskage i mindre grupper för att 

framhäva verksamheternas skyltläge och bibehålla vyerna över det öppna 

vidsträckta landskapet. Havtorn eller annan likvärdig buske skulle kunna vara 

lämpliga alternativ. Större träd kan vara olämpliga på grund av risk vid 

avkörning. 

Mot lokalgator, huvudgata och naturmark ska häck planteras för att avgränsa 

tomterna från den allmänna platsen.  

I zonen mot väg 50, öster om föreslaget dagvattenstråk föreslås tätare och högre 

kantzonsplanteringar för att dölja högre byggnader. Ett trädskikt med 

exempelvis inslag av tall, som naturligt växer på sandåsarna i nära anslutning 

till området, kan förstärka känslan av Mjölby men samtidigt mjuka upp zonen 

mellan väg och bebyggelse. Planteringarna kan även kombineras med viss 

markmodellering (mindre kullar) i ytterkant mot väg 50 och Kungsvägen för att 

ytterligare minska det storskaliga intrycket. 

Kraven på fördröjning och rening av dagvatten är under utredning. Resultatet 

av utredningen kan innebära att ytor inom kvartersmark måste sparas som icke 

hårdgjorda. Sådana ytor kan med fördel planteras för att addera grönska till 

dessa storskaliga miljöer som annars riskerar att bli enformiga. Gröna zoner bör 

anläggas även i anslutning till parkeringar och uppställningsytor på de stora 
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verksamhetstomterna. Samtlig parkering på kvartersmark bör iordningställas 

med delvis genomsläppligt material och plantering. Med fördel kan därutöver 

zonen mellan gata och huvudbyggnad anläggas som en grön entré, vilket 

innebär ökad möjlighet för ekosystemtjänster som dagvattenrening, 

fördröjning, skugga, biologisk mångfald och även estetiska värden. 

Mark och geoteknik  
Marken inom området är relativt flack även om marknivån varierar mellan +116 

och +127 m över havet.  

En geoteknisk utredning av jordlagerföljder, grundvattennivåer, 

stabilitetsförhållanden, radonhalter samt rekommendationer för grundläggning 

av byggnad och stabilitet har utförts av Tyréns (2018-10-25) i den östra delen av 

området. En geoteknisk utredning ska även genomföras i den västra delen före 

granskning.  

 

Figur 6. Utbredning av utredningsområde för genomförd geoteknisk undersökning markerad med 

svart på SGU:s jordartskarta. Källa: SGU 

Jordlagerföljden i utredningsområdet kan efter utförda undersökningar 

generaliseras enligt följande: Under ett ca 0,3 m mäktigt lager av humushaltig 

sand följer huvudsakligen sand med hög relativ hållfasthet. I enstaka punkter 

har lager av silt/något lerig silt förekommit på varierande djup av ca 1 till 4 m 

under markytan. Sanden är huvudsakligen fin men mellansand förekommer 

också. Viktsondering tyder på att jorddjupen är mäktiga och jorden mycket fast 

lagrad. Infiltrationskapaciteten i förekommande jordar är generellt hög, 

förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten är goda. Någon 

stabilitetsrisk föreligger inte. 

Mätning av grundvattennivå har utförts i tre punkter varav två visat på 

grundvattennivå på +116 m, medan ett rör varit torrt. Generellt varierar 

grundvattennivån med årstid och nederbörd.  

Grundläggning kommer troligen ske i friktionsjord bestående av sand eller 

morän. Sannolikt kan ytliga grundläggningar utföras i stora delar av 

detaljplanområdet. Preliminärt kan byggnader upp till två våningar 

grundläggas med kantförstyvad bottenplatta på mark ovan sand. Troligtvis kan 

även byggnader i fyra plan uppföras utan att särskilda förstärkningsåtgärder 

vidtas. Jordens sättningsegenskaper har inte särskilt kontrollerats. Eftersom det 
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främst är friktionsjordar i området tas eventuella sättningar ut i byggskedet. 

Jordens sättningsegenskaper har inte särskilt kontrollerats. Objektspecifika 

geotekniska undersökningar skall utföras i projekteringsskedet. 

Området klassas som högradonmark och nybyggnation ska uppföras 

radonsäkert.  

Kulturmiljö och arkeologi 

Fornlämningar 
Det finns flera registrerade fornlämningar inom området, exempelvis en 

boplats, gravar, skålgropsförekomster och Hulje bytomt. 

 

Figur 7. Kända fornlämningar markerade i svart och blått. Källa: Fornsök.  

Arkeologerna, Statens historiska museer i Linköping har under november 2018 

utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inom en del av fastigheten Mjölby 40:4, 

se Figur 8.  

Inom området avgränsades nio boplatser med sannolikt datering till bronsålder 

eller järnålder. Tre områden med fossila odlingslämningar i form av 

odlingslager och årderspår avgränsades också. Dateringen på dessa är inte 

känd. Möjligen kan vissa av lagren ha samband med boplatserna i området, 

men de kan också ha samband med odling under historisk tid. Vidare 

utpekades fyra möjliga lägen för stenåldersboplatser, baserat på fynd av slagen 

kvarts samt topografiska överväganden.  



Detaljplan i Mjölby för Hulje 8:3 m.fl. (Hulje västra verksamhetsområde) 
Samrådshandling 

 

16 
 
 

 

Figur 8. Översiktskarta med de 12 objekten. Källa: Arkeologerna, 2019. 

Den arkeologiska processen är uppdelad i tre steg varav den utredning som 

gjorts motsvarar det första steget. Efter det följer arkeologisk förundersökning 

och därefter arkeologisk undersökning (borttagning av fornlämningen). De tolv 

objekten ovan samt de fyra boplatslägena som avgränsades vid utredningen ska 

under 2020 förundersökas och vid behov tas bort. En likadan arkeologisk 

utredning ska också utföras för den västra delen av planområdet.  

Ansökan om arkeologisk utredning för den västra delen av planområdet samt 

arkeologisk förundersökning för den östra delen av planområdet har lämnats in 

till länsstyrelsen, och arbetena väntas kunna göras under 2020. Eventuell 

slutundersökning väntas kunna utföras under 2021. 

Östergården 
Östergården finns inom planområdet. Gården flyttades ut från Hulje bytomt 

under 1800-talet. Gården består av mangårdsbyggnad, två flyglar en ladugård 

och ett uthus. De flesta byggnader är timrade. Samtliga har faluröd 

locklistpanel, utom ladan som har faluröd timrad fasad. 

Östergården finns med i kommunens byggnadsinventering från 1985. 

Inventeringen klassificerar objekten som A, B och C, där A innebär byggnad 

som är framträdande representant för visst tidsbyggnadsskick och har 

välbevarad exteriör, B innebär byggnad som väl representerar viss tids 

byggnadsskick och har väl bevarad exteriör och C innebär byggnad som inte 

bedömts vara av sådant kulturhistoriskt värde att placering i övriga klasser kan 

motiveras. Östergården har i inventeringen fått klassificeringen C. Samtliga 

objekt som finns upptagna i inventeringen bör enligt klassificeringen ses som 

bevarandeområden, dvs. områden där fastighetsägare bör sträva mot ett 

långsiktigt bevarande. Vid om- och tillbyggnad eller annan förändring bör 

kontakt tas med länsmuseet.  
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Med bakgrund av att gården i byggnadsinventeringen klassats som 

bevarandevärd och att gårdsbildningen med mangårdsbyggnad och flyglar 

hänger samman med allén bör gårdens karaktär bevaras. Mangårdsbyggnaden 

och flyglarna kan exempelvis användas som kontor som kompletterar 

verksamheterna i området. Även den befintliga användningen som 

samlingslokal möjliggörs genom användningen C1 i plankartan. För att skydda 

gårdsbildningens struktur har gårdsplanen reglerats med prickmark. Högsta 

nockhöjd är satt till 9 meter. Det innebär att eventuell ny bebyggelse måste 

placeras i ungefär samma läge som den befintliga mangårdsbyggnaden och 

flyglarna och ha en mindre skala än det övriga området.      
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Offentlig och social service 
Förutom handel med skrymmande varor samt partihandel, som tillåts inom 

användningarna verksamheter och industri, innefattar planområdet ingen 

offentlig eller kommersiell service, men ligger nära serviceutbudet i Mjölby 

centrum och Viringe.  

Sociala aspekter  
Östergården hyrs i dagsläget ut av kommunen till KKF, en muslimsk 

kulturförening. Gården används av föreningen som samlingslokal flera gånger i 

veckan. Enligt föreningen har lokalen ibland över hundra besökare samtidigt. 

Med tanke på byggnadernas skick och storlek bedöms lokalen inte lämpa sig 

för föreningens verksamhet på lång sikt. I och med planens genomförande kan 

KKFs lokal behöva flyttas från området. I övrigt består planområdet av 

åkermark som är svårtillgänglig för allmänheten.  

Planförslaget innebär att allmän plats byggs ut i området där dagvattenstråket i 

viss mån kan fungera som en mötesplats för de som jobbar i området. 

Åkerholmen och dess fornlämningar tillgängliggörs för allmänheten, vilket kan 

fylla en social och pedagogisk funktion.  

Planförslaget möjliggör att fler arbetstillfällen skapas i  kommunen, vilket kan 

ha en positiv verkan på sysselsättningen i kommunen.     

Jämställdhet och mångfald 
Transportlänkarna till området, där ytterligare busshållplats planeras, gång- 

och cykelvägnätet binds ihop och säkra passager över väg 942 och Kungsvägen 

ordnas, är planerade för att fungera för en befolkning med olika förutsättningar 

att ta sig fram i staden.  

Planförslaget kan innebära att KKF:s samlingslokal flyttas från området. 

Beroende på om en ersättningslokal kan hittas kan planförslaget ha en negativ 

påverkan på möjligheten för föreningens medlemmar att samlas.   

Den upplevda tryggheten är en viktig jämställdhetsfråga då kvinnor ofta 

känner sig otrygga i stadsmiljön, detta tas upp under rubriken trygghet nedan. I 

övrigt bedöms planförslaget ha begränsad påverkan på jämställdheten i 

kommunen.   

Barnperspektivet 
Inga särskilda platser för barn finns inom planområdet idag. Då planområdet 

främst innehåller arbetsplatser bedöms barn inte påverkas av planförslaget i 

någon större utsträckning. Tillgängliggörandet av åkerholmen och dess 

fornlämningar kan dock ha ett pedagogiskt värde. 

Trygghet  
Verksamhetsområden kan riskera att bli otrygga platser, särskilt kvällstid när 

området inte är lika befolkat som dagtid. För att skapa trygga och trivsamma 

miljöer bör särskild vikt läggas vid utformning av belysning så att områden där 

människor rör sig och vistas blir tillgängliga och trygga. Vegetationen bör 

anpassas så att platser går att överblicka och gömda hörn undviks. Det är till 

fördel om entréer och fönsterpartier vänds mot gata och naturområden, så att 

platserna inte känns undanskymda. 
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Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 
Området är beläget mellan E4 och väg 50, vilka korsar varandra vid 

trafikplatsen sydväst om planområdet. Genom planområdet i öst-västlig 

riktning löper länsväg 942 (även kallad Hogstadvägen) mot Hogstad och 

Väderstad. Väg 942 och väg 50 korsar varandra planskilt, vilket innebär att all 

trafik från riksväg 50 mot väg 942 måste färdas via Kungsvägen. För biltrafik 

från E4, väg 50 och Mjölbys centrum angörs området således österifrån via 

Kungsvägen. Västerifrån nås området via väg 942. Väg 942 ligger i dagsläget 

utanför gränsen för tättbebyggt område och hastigheten är reglerad till 70 

km/tim. Hastigheten på Kungsvägen är reglerad till 60 km/tim.     

 

Figur 9. Befintliga omkringliggande vägar och gator. Gång- och cykelväg markerat med 

gult. Röda prickar markerar busshållplatser. Statliga vägar markerade med rött, 

kommunala vägar och gator markerade med blått.  

Enligt en trafikutredning utförd av Tyréns 2014 trafikeras Kungsvägen av 4700 

fordon per vardagsmedeldygn och väg 942 av 2600 fordon per 

vardagsmedeldygn. Utifrån de beräkningar som gjorts i trafikutredningen 

skulle exploateringen i planförslaget leda till en ökad trafikalstring på max 4400 

fordon per vardagsmedeldygn.  

I planförslaget föreslås att den östra delen av väg 942 dras om i ett nordligare 

läge och ansluter till Kungsvägen mitt för den befintliga Huljegatan med en 

cirkulationsplats. Detta är den lösning som rekommenderas i den 

trafikutredning som gjorts av Tyréns 2014. På så sätt minskas antalet 

korsningspunkter längs med Kungsvägen och trafikmiljön blir säkrare. Väg 942 

föreslås få en lägre hastighetsgräns än den nuvarande hastighetsgränsen på 70 

km/h i samband med att området byggs ut. Gatans totala bredd ökas till ca 13 m 

för att rymma körbana, dike, gång- och cykelväg och belysning.   

En ny lokalgata föreslås i planområdets nordöstra del. Den nya gatan sträcker 

sig i en slinga genom området för att kunna angöra flera mindre fastigheter och 

avslutas med vändplan. Gatans bredd blir här ca 7 meter. Beroende på 

ytanspråk från intressenter i området finns möjlighet att lokalgatans sträckning 

förändras i planens granskningsskede.  
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I planområdets västra del anläggs en kort stickgata för att möjliggöra att flera 

fastigheter kan styckas av och angöras samt för att tillgängliggöra åkerholmen 

för allmänheten.  

I planområdets östra del mot Kungsvägen möjliggörs en ny räddningsstation 

om 25 000 kvadratmeter. Räddningsstationens fordon behöver vid utryckning 

möjlighet att köra ut direkt mot Kungsvägen, vilket har effekter på 

trafiksituationen där. Ett mer exakt läge för räddningsstationen ska utredas 

med hänsyn till detta.  

Gränsen mellan kvartersmarken och väg 942 regleras med utfartsförbud med 

undantag för särskilda utfarter. Detta för att öka trafiksäkerheten längs gatan.  

Gång- och cykeltrafik 
Befintliga gång- och cykelvägar visas i gult i Figur 9. Området binds samman 

med de centrala delarna av Mjölby dels via en länk längs Kungsvägens östra 

sida och dels via en separat gång- och cykelväg under E4 öster om trafikplats 

Mjölby västra mot Ryttarhagsleden. Mellan E4 och väg 942 utgörs länken dock 

av enskild väg i blandtrafik. Längs södra sidan av väg 942 i västra delen av 

exploateringsområdet finns idag en separat gång- och cykelväg. 

Utmed väg 942 förlängs gång- och cykelbanan hela vägen fram till Kungsvägen 

så att de två gång- och cykelvägarna kopplas samman, se bilden nedan. Två 

säkra passager över väg 942 ordnas i anslutning till busshållplatser samt en 

passage över Kungsvägen i anslutning till cirkulationsplatsen.  

 

Figur 10. Planförslagets gång- och cykelnät. 

Passagepunkten för gång- och cykeltrafikanter över Ryttarhagsleden söder om 

E4 bör ses över och förbättras. Gång- och cykeltrafiken kommer att öka och en 

del av trafiken kommer att välja denna väg. Idag är inga särskilda åtgärder 

vidtagna för att hjälpa gång- och cykeltrafikanterna att passera vägen. Denna 

passage ligger dock utanför planområdet.  

Kollektivtrafik 

Väg 942 trafikeras av busstrafik mot Väderstad och Ödeshög. Vid korsningen 

mellan Kungsvägen och väg 942 finns hållplatsen Hulje (markerad med rött i 
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Figur 9) som linjerna 664 och 665 trafikerar med cirka 16 turer dagligen i var 

riktning.  

 

Befintlig hållplats bibehålls vid korsningen mellan väg 942 och Kungsvägen och 

flyttas därmed när väg 942 får en ny sträckning. Hållplats i båda riktningar 

föreslås placeras längs väg 942 där också en säker passage för fotgängare och 

cyklister ordnas över vägen. Om behov finns föreslås också en ny hållplats i 

planområdets västra del i anslutning till ny stickgata mot åkerholmen och 

industriområdet.  

 

 

Figur 11. Ungefärliga lägen för nya busshållplatser markerade i rött. 

Parkering  
Parkering ordnas inom respektive fastighet alternativt som 

gemensamhetsanläggning mellan flera fastigheter. Beroende på användning 

varierar parkeringsbehovet, både för cykel- och bilplatser. I den 

dispositionsplan som tagits fram för området av Ramböll (2019) föreslås 

parkeringstalen redovisade nedan i Tabell 1.  



Detaljplan i Mjölby för Hulje 8:3 m.fl. (Hulje västra verksamhetsområde) 
Samrådshandling 

 

22 
 
 

Tabell 1. Föreslagna parkeringstal för olika användningar inom området. Källa: Ramböll, 2019, 

med inspiration från Linköpings kommuns parkeringstal, från: parkering i planering och bygglov 

(2012) 

 

Skydds- och riskhanteringszon 
Utmed E4 och riksväg 50 finns en 50 respektive 30 meter bred skyddszon eller 

tillståndspliktig zon enligt Väglagen (1971:948), 47 §. Även längs den sträcka av 

väg 942 som ägs av Trafikverken finns en tillståndspliktig zon, här på 12 meter.  

Även riskhanteringsavstånd ska tillgodoses i detaljplanen då det transporteras 

farligt gods på omgivande vägar. Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetat 

rekommendationer för skyddsavstånd vid bebyggelse i närhet av väg enligt 

figur nedan. Enligt riktlinjen rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd från 

vägtransportled för farligt gods på 40 meter, se bilden nedan.  

Skydds- och riskhanteringszonerna har i planen reglerats med prickmark. 
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Figur 12. Riktlinjer för riskhanteringsavstånd till väg för farligt gods. Källa: Länsstyrelsen 

Stockholm, 2016. 

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 Undersökning – Behov av strategisk 

miljöbedömning. Bedömningen har resulterat i att ingen utförlig 

miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. 

Buller 
Framtida verksamheters påverkan på  yttre miljöer prövas genom tillstånd eller 

anmälan enligt miljöbalken. Befintliga gårdar och dess bostäder sydväst om 

planområdet kan innebära begränsningar på verksamheterna. 

Buller från den tillkommande trafiken i området kommer att utredas i 

granskningsskedet.  

Föroreningar 
Den befintliga åkermarken bedöms generellt inte utgöra stor risk för 

föroreningar i mark, men t ex. bekämpningsmedel kan förekomma. Risken 

kommer att utredas i kommande utredning. Verksamheter innebär dock inte 

känslig markanvändning och föroreningar bör kunna hanteras efter utredning.  

Klimatanpassning 
Risken för ras och skred är enligt den geotekniska utredningen låg (Tyréns, 

2018) 

Föreslagen dagvattenpark bör kunna ha stor möjlighet att samla vatten vid 

extremregn. Gatorna fungerar som sekundära avrinningsvägar. Risken för 

översvämning och stående vatten kommer att bedömas i kommande 

dagvattenutredning och eventuella skyddsbestämmelser förs in i planen i 

granskningsskedet. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
I området finns befintliga ledningar för dagvatten, spillvatten, tryckspillvatten, 

råvatten och dricksvatten. Området avses att anslutas till befintligt VA-nät. 

Vatten 

Överföringsledning för dricksvatten till Hogstad och Väderstad finns utmed 

väg 942. Distributionsledningar för råvatten och dricksvatten löper tvärs 

igenom planområdets södra del mellan E4 och väg 942 och vidare norrut längs 

Kungsvägen.  

Vattenledningar läggs till största del utmed föreslagna gator med ett 

ledningsstråk längs väg 942 och ett längs den nya lokalgatan. 

Distributionsvattenledningarna genom planområdets södra del läggs om till en 

sträckning som ansluter till väg 942 i höjd med Östergården förutsatt att 

ledningsrätt kan skapas över den privata fastigheten Hulje 8:2 söder om 

planområdet. Ytan som motsvarar sträckningen av det nya ledningsstråket har 

tagits med i planområdet och regleras med u-området och den befintliga 

användningen odling (L). 

I och med omdragning av den östra delen av väg 942 kommer  befintlig 

överföringsledning för dricksvatten att behöva läggas i nytt läge i gatuområdet. 

I den västra delen av väg 942 ligger ledningen på det som i planen regleras som 

kvartersmark och skyddas med u-område.  

Spillvatten 

Längs väg 942 finns spillvattenledning samt Stora Hulje 

spillvattenpumpstation. Spillvattnet leds med självfall västerifrån till stationen 

och därefter i tryckspillvattenledning vidare mot ledningar längs Kungsvägen. 

Från Östergården ansluter en mindre självfallsledning till pumpstationen. 

I och med omdragning av den östra delen av väg 942 kommer befintlig 

överföringsledning för spillvatten att behöva läggas i nytt läge. I den västra 

delen av väg 942 skyddas ledningen med u-område. Under detaljplanens 

granskningsskede kommer ledningar att höjdsättas och det avgörs om ny 

spillvattenpumpstation behöver placeras inom området och i så fall var. 

Dagvatten 
Dagvattnet flödar från planområdet ut i två olika dikningsföretag för den 

kringliggande åkermarken. Recipient för områdets dagvatten nedströms 

dikningsföretagen är Skenaån.  

Dikningsföretaget Hulje dikningsföretag 1951 (E2-1273) ansluter till området från 

söder genom en ledning över fastigheten Hulje 8:2/3. Genom området i nord-

sydlig riktning går en dagvattenledning som sträcker sig från fastigheten Hulje 
8:2/3 och ut i Gullringstorp-Skrukeby dikningsföretag år 1956 (E66) norr om  

planområdet.  

I planområdets västra hörn finns en dagvattendamm som används för 

fördröjning av dagvatten från väg 50 och ägs av trafikverket. Ägarbilden kring 

ledningar som ansluter till dammen är oklar. I planområdets västra gräns 
ansluter ytterligare ett dikningsföretag, Hulje-Skrukeby dikningsföretag år 1957 

(E80-2).   
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Figur 13. Blå linjer visar dikningsföretag vid planområdet. Källa: Länsstyrelsen Östergötlands 

vattenarkiv. 

Dagvattenledning finns också i söder längs med E4. Denna avleder dagvatten 

från delar av Kungsvägen och ansluter till Hulje dikningsföretag. Den läggs om 

i ett något sydligare läge för att minska intrång på exploaterbar kvartersmark.  

Vid torrperioder nyttjas den befintliga dagvattenledningen för 

bevattningsvatten som pumpas från Svartån. Bevattningsvattnet leds sedan 

vidare via dagvattensystemet norrut. Pumpsystemet ägs och drivs av 

jordbrukare. Bevattningsföretagets ägarform är oklar. Detta innebär att ett 

grundflöde kan tillkomma i dagvattenstråket. Frågan kommer att utredas 

vidare i kommande dagvattenutredning.  

Den befintliga nord-sydliga dagvattenledningen genom området är mycket 

underdimensionerad med tanke på planområdets tillkommande ytor. 

Magasinering och fördröjning inom området kommer att bli nödvändig och det 

föreslås därför att ett öppet dagvattenstråk anläggs i områdets lågstråk och 

ersätter befintlig dagvattenledning. Den nya gatan höjdsätts så avrinning sker 

mot dagvattenparken. Verksamhetstomterna höjdsätts så att de avrinner mot 

gata eller dagvattenparken.  

Kapaciteten hos dikningsföretagen att ta emot mer vatten är liten.  

Dimensioneringen av det nya dagvattensystemet behöver därför utformas så att 

inga ytterligare flöden släpps ut på dikningsföretagen. De flöden som 

exploateringen ger upphov till behöver alltså fördröjas inom planområdet. En 

dagvattenutredning ska utföras för att mer exakt fastställa hur stora ytor som 

behövs för att fördröja dessa dagvattenflöden. Förmodligen kommer ytterligare 

dagvattenstråk att behöva anläggas. Eftersom dagvattnet leds ut via 

kringliggande åkermark kan det antas användas som bevattningsvatten i 

jordbruken. Detta ställer krav på vattnets kvalitet. 

Vatten till brandsläckning 
Brandvattenförsörjning ska utföras enligt Svenskt vattens publikation VAV P83.  

Om sprinkler blir aktuellt i området måste frågan utredas.  
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Fjärrvärme/fjärrkyla 
Fjärrvärme finns utbyggt öster om Kungsvägen och tillhandahålls av MSE. 

Ledningsnätet föreslås byggas ut och läggas i ledningsstråk längs väg 942 och 

den nya lokalgatan. Befintligt nät bedöms ha tillräcklig kapacitet för att försörja 

området. Om det behövs finns även möjlighet att dra in fjärrvärme från 

ledningar söder om E4.  

El 
Två befintliga högspänningsledningar finns inom planområdet och 

tillhandahålls av MSE. En i väster vid dagvattendammen och en i söder längs 

med E4.  

Tillräcklig kapacitet bedöms finnas för den nya bebyggelsen. Nya ledningar för 

att koppla in de nya fastigheterna på elnätet läggs i ledningsstråk längs väg 942, 

nytt dagvattenstråk samt ny lokalgata. Yta för transformatorstation har 

reserverats vid korsningen mellan väg 942 och den nya lokalgatan. Den 

befintliga ledningen i väster läggs om i ett något västligare läge för att minska 

ytan för u-område som reserveras för ledningar.   

Fiber 
MSE har fiberledningar öster om planområdet. Skanova har befintliga fiber- och 

kopparledningar inom området.  

Ny bebyggelse kan anslutas till MSEs befintliga fiberledningar genom att dra 

dessa utmed väg 942 och ny lokalgata. En av Skanovas ledningar läggs om till 

en sträckning utmed dagvattenstråket för att undvika ledningar inom 

kvartersmark.  

Avfall 
Gator och vändplaner dimensioneras så att hämtningen kan ske på ett 

trafiksäkert sätt.   

Fortsatt arbete  
Under planens granskningsskede ska ett antal utredningar utföras: 

 Dagvattenutredning 

 Naturvärdesinventering 

 Fortsatt arkeologisk undersökning 

 Komplettering av geoteknisk utredning i områdets västra del 

 Stickprov markföroreningar 

 Utredning av trafikbuller från tillkommande trafik 

 Utredning av lämplig placering av Räddningsstation 

 Förprojektering 
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Genomförande av 
detaljplanen 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen 

beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.  

Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en 

följd av oförutsedda händelser. 

 Samråd  April-maj 2020 

Arkeologiska undersökningar 

Geoteknisk undersökning 

Stickprov av markföroreningar 

Naturvärdesinventering 

Dagvattenutredning  

Förprojektering 

Utredning av placering av 

Räddningsstation 

Utredning av trafikbuller 

 

 

Maj-Okt 2020 

Granskning Hösten 2020 

Antagande Årsskiftet 2020/2021 

Laga kraft, tidigast Tidigt 2021 

Ledningsomläggningar Tidigt 2021 

Utbyggnad gator 2021 

Omläggning väg 942 2021 

Utbyggnad verksamheter Start 2021 
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Genomförandetid 
Planens genomförandetid ska vara 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 att synnerliga skäl 

föreligger. 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 
Trafikverket är huvudman för en del av väg 942 (se bild nedan) samt för 

dagvattendammen i väster med tillhörande angöringsväg. Mjölby kommun är 

huvudman för övriga allmänna platser inom planområdet. Det innebär att 

kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden. 

 

Figur 14. Kommunala gator markerade med blått. Trafikverkets vägar markerade med rött. 

Trafikverket är även huvudman för den grönmarkerade vägen vid dammen i väster. 

 

De allmänna ytor som anges i planen är: 

 Statlig vägdel av väg 942 

 Väg 942 från strax öster om vägporten under riksväg 50 och fram till 

Kungsvägen 

 Berörda delar för ombyggnad av Kungsvägen 

 Gator på kommunal mark 

 Naturområde på åkerholme i områdets västra del 

 Naturområde med dagvattendamm i områdets västra del 

 Trädplantering på parkmark längs med Kungsvägen  

Kvartersmark 
Exploatörerna ansvarar på motsvarande sätt för utbyggnad och skötsel av 

kvartersmark.  

Detta kan inkludera: 

 Iordningsställande av marker 

 Hårdgörande av kör- och uppställningsytor 

 Lokala gator och förbindelser inom kvartersmark 

 Anläggande av ledningar från servispunkter på allmän yta 
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 Eventuella åtgärder för skydd eller annat ändamål inom den egna 

fastigheten 

Teknisk försörjning 
Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar som 

finns inom planområdet. Detta kan då ske med egen finansiering och/eller med 

kommunens finansiering. 

Kommunen svarar för utbyggnad av ledningar för  kommunalt vatten och 

avlopp samt dagvattenstråk inom området.  

Ytterligare hantering av dagvatten bör utföras inom kvartersmark med lokalt 

omhändertagande med dammar och eventuella andra fördröjningsmagasin 

samt infiltrationsanläggningar, då befintlig dagvattenledning till Skenaån i 

Skänninge har påtaglig kapacitetsbrist.  

 

Inom kvartersmark svarar respektive fastighetsägare för matning av vatten, 

avlopp, fjärrvärme, el och fiber om inget annat avtalas mellan fastighetsägaren 

och ledningsbolagen. 

Befintliga ledningar kommer att behöva flyttas så att de i minsta möjliga mån 

korsar kvartersmark. Ledningsflyttarna bekostas av kommunen. Ledningslägen 

samordnas i gemensamma stråk längs med gator och dagvattenstråket. 

Ledningar inkl. nätstationer som ska flyttas/anläggas visas i tabellen nedan. 

Tabell 2. Ledningar inkl. nätstationer som ska flyttas/anläggas. 

Ledningstyp Ägare Preliminär åtgärd 

Befintlig elledning i väster MSE Läggs om i ett något västligare 

läge 

Befintliga elledningar till 

Östergården 

MSE Tas bort 

Befintlig elledning längs E4 MSE Ligger kvar 

Befintlig elledning längs E4 Vattenfall Ligger kvar 

Fjärrvärmeledningar MSE Läggs längs väg 942 och ny 

lokalgata från befintliga 

ledningar öster om 

Kungsvägen 

Fiberledningar MSE Läggs längs väg 942 och ny 

lokalgata från befintliga 

ledningar öster om 

Kungsvägen 

Transformatorstation MSE Anläggs centralt i området 

Befintliga fiber- och 

kopparledningar 

Skanova En kabel är tagen ur drift. Den 

tas bort. Kabel längs åkerkant 

vid trafikplats Hulje ligger 
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kvar. Övriga kablar läggs om 

längs dagvattenstråket samt 

väg 942.  

Befintliga vatten- och 

spillvattenledningar längs 

väg 942 

Mjölby 

kommun 

Läggs om längs väg 942:s nya 

sträckning i väster. Ligger kvar 

på övrig sträcka.  

Befintliga dagvattenledningar 

vid dammen i väster 

Oklar 

ägarform 

Ligger kvar  

Befintlig dagvattenledning 

längs E4  

Mjölby 

kommun 

Flyttas till ett något sydligare 

läge 

Befintlig vattenledning 

mellan väg 942 och E4 

Mjölby 

kommun 

Läggs om till väg 942 via 

fastigheten Hulje 8:2 efter 

ansökan om ledningsrätt 

Befintlig spillvattenledning 

till Östergården 

Mjölby 

kommun 

Tas bort 

Befintlig dagvattenledning 

genom området i nord-sydlig 

riktning 

Mjölby 

kommun 

Ersätts med öppet 

dagvattenstråk 

 

Markanvisningsavtal 
Ett markanvisningsavtal tecknas när kommunen säljer mark till en exploatör 

som ska bebygga/utveckla marken. Markanvisningsavtalet fullföljs normalt 

genom ett köpeavtal, när villkoren i markansvisningsavtalet uppfyllts.  Det 

viktigaste villkoret är att köparens föreslagna byggnader och anläggningar har  

bygglov efter att exploatören ansökt om detta. Andra tillstånd och förpliktelser 

kan krävas för att medge ett köp.  

Markanvisningsavtalet ges en giltighet från några månader till ett par år för att 

medge exploatören tid för att planera, utreda, finna finansieringslösningar med 

mera inför ett förvärv. Tiden varierar med projektens komplexitet. 

 

Ett markansvisningsavtal har träffats med Runsvengruppen för en större 

logistikanläggning i planområdets nordöstra delar alternativt andra ytor 

utanför planområdet. Ytterligare liknande avtal bedöms kunna tecknas med två 

kända intressenter och eventuellt andra tillkommande intressenter.  

Köpeavtal 
Köpeavtal kommer att upprättas mellan exploatör och kommunen när 

fastigheter avstyckas. I köpeavtalet sätts upp som villkor att byggande ska vara 

påbörjat senast två år från avtalstecknande. Om detta ej uppfylls återköps 

fastigheten. Lantmäteriförrättningar krävs för avstyckningar.  

Övriga avtal 
Del av Hulje 8:3 och del av Mjölby 40:4 brukas i dagsläget av två arrendatorer. 

Arrendena fortsätter att löpa tills kommunen säljer marken till exploatör. 

Eventuella skördeskador orsakade under arrendetiden ersätts.  
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsägare 
Planområdet omfattar följande fastigheter och samfälligheter:  

 Mjölby 40:5 - ägs av Mjölby kommun 

 Hulje 8:7 - ägs av Mjölby församling 

 Del av Hulje 8:3 - inköpt av Mjölby 

kommun, inväntar 

fastighetsregleringsbeslut 

 Del av Mjölby 40:4 - ägs av Mjölby kommun 

 Del av Hulje 8:2 

 

 Samfälligheten Hulje S:3 

 

- privat ägo 

 Samfälligheten Hulje S:5  

 

Figur 15. Kartbild med ingående fastigheter. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsbildning söks kontinuerligt när fastigheter köps in. Tredimensionell 

fastighetsbildning är troligtvis inte aktuell. Överföring av del av Hulje 8:3 till 

Mjölby 40:4 pågår.  

Samfälligheterna Hulje S:3 och Hulje S:5 upphävs.  

Ledningsrätter, servitut eller annan upplåtelseform ska upprättas för Skanovas 

ledningar på privat och kommunal mark samt för kommunala VA-, el-, fiber- 

och fjärrvärmeledningar på privat mark. 

Fastighetsbildning 
Inga gemensamhetsanläggningar är föreslagna i planen. Om behov finns kan 

gemensamhetsanläggningar bildas senare.  
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Servitut 
Vid behov kan servitut behöva bildas för eventuella skafttomter. 

Ledningsrätter samt övriga rättigheter 
Möjlighet att bilda ledningsrätt ges inom på plankartan markerat u-område.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Kommunen bekostar detaljplanen, fastighetsbildning och tidiga övergripande 

undersökningar, utbyggnad av allmän plats, eventuell marksanering, 

eventuella rivningar, eventuell avverkning. Kommunen bekostar även  

utbyggnad av allmän plats, omläggning av kommunala ledningar samt drift av 

allmän plats.  

Exploatören bekostar bygglov, åtgärder på marken, kompletterande 

undersökningar, lagfart. Detta gäller om inget annat överenskommes. 

Anslutningsavgifter 
Exploatören betalar anslutningsavgift för el, VA, fjärrvärme och fiber.  
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Undersökning – Behov av 
strategisk 
miljöbedömning 

Vad är en undersökning? 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 

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

påverka så pass mycket att en strategisk 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 2017: 955) och är dels en avvägning av de 

sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.  

Denna detaljplans undersökning redovisas nedan under rubrik Slutsats och 

ställningstagande som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att 

bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap 

tillförs detaljplanen.  

Slutsats och ställningstagande 
Planområdet är beläget i Hulje, ca 1,5 km från Mjölby centrum och avgränsas av 

väg 50, väg 942, E4 och Kungsvägen. Området är ca 29 ha stort. I dagsläget är 

planområdets enda bebyggelse en gård med tillhörande mangårdsbyggnader.  

 

Den nya detaljplanen föreslår etablering av verksamheter och industri inom 

området. Den befintliga väg 942 läggs om i väster och ansluter till Kungsvägen 

via en ny cirkulationsplats. Två nya lokalgator anläggs för att angöra nya 

verksamhetstomter. I områdets lågstråk anläggs ett dagvattenstråk. Befintlig 

åkerholme och allé omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 

11 § och skyddas i planen.  

 

Planförslagets huvudsakliga påverkan avser framför allt ianspråktagande av 

jordbruksmark. Med hänvisning till lokaliseringsutredningen bedöms 

exploateringen dock befogad. Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, luft 

och buller kommer att utredas under planens granskningsskede.  

 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 

detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Motivet 

till ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning, den analys som 
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redovisas i miljöchecklistan samt aktuellt underlagsmaterial, se rubrik 

Referenser. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver 

därför inte upprättas för ”Detaljplan i Mjölby för del av Hulje 8:3 m. fl.” En 

lokaliseringsutredning med en beskrivning av bakgrunden till aktuell 

lokalisering på jordbruksmark bifogas dock planförslaget.  

 

Miljöchecklista - grund till strategisk miljöbedömning  
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. Undersökningen ska 

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

Observera att undersökningen är preliminär och kan behöva omvärderas om ny 

kunskap tillförs detaljplanen. 
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Beskrivning av detaljplanen 

Planens storlek 

och innehåll 

Planområdet omfattar 29 hektar. Kvartersmarken i området planläggs 

för verksamheter, industri och räddningsstation. I ett lågstråk tvärs 

genom området föreslås ett dagvattenstråk. Åkerholme samt område 

med befintlig dagvattendamm i väster sparas som naturmark. Den 

befintliga väg 942 läggs om i ett nordligare läge i öster och ansluts till 

Kungsvägen med en cirkulationsplats. Två nya lokalgator anläggs för 

angöring till nya fastigheter.      

Syftet med planen är att möjliggöra flera medelstora verksamheter 

inom planområdet genom en flexibel grundstruktur för 

verksamhetstomter. 

Befintlig 

markanvändning 

Planområdet består av åkermark, en åkerholme samt en gårdsbildning 

med tillhörande allé. 

 

Kulturvärden 

X 
Byggnadsminnen, fornlämningar eller andra skyddade 

kulturmiljöer samt riksintressen. 

Kommentar: 

Inom planområdet finns 16 kända fornlämningar: en härd, en boplats, 

två hällristningar, åtta boplatsområden och tre fossila åkrar. En 

arkeologisk utredning har gjorts i områdets östra del, då flera av de 

nämnda fornlämningarna upptäcktes. Utredningen resulterade i en 

rekommendation att förundersöka området. Förundersökning beräknas 

genomföras under 2020. Även den västra och södra delen av 

planområdet ska genomgå arkeologisk utredning och ev. 

förundersökning. Utredningen och förundersökningen utgör 

beslutsunderlag till länsstyrelsen inför prövning av tillstånd till 

ingrepp i fornlämningen, vilket behövs om området ska kunna 

exploateras.  

Inga byggnadsminnen eller andra skyddade kulturmiljöer berörs.  

X 
Andra värdefulla kulturmiljöer, t.ex. känsliga landskapsavsnitt 

eller områden upptagna i kommunens kulturmiljöprogram. 

Kommentar: 

Inom området finns 1800-talsgården Östergården. Gården finns med i 

en byggnadsinventering från 1985, där den fått den lägsta 

klassificeringen, C. Samtliga objekt som finns upptagna i 

inventeringen bör enligt klassificeringen ses som bevarandeområden 

dvs. områden där fastighetsägare bör sträva mot ett långsiktigt 

bevarande. Vid om- och tillbyggnad eller annan förändring bör kontakt 

tas med länsmuseet. Vilka åtgärder som är lämpliga och inte prövas i 

bygglovskedet. För eventuell ny bebyggelse som ersätter den befintliga 

gården ställs krav på placering och utformning i planen.     
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Planens påverkan 

Beskrivning  Planområdet är rikt på fornlämningar och planens genomförande 

kräver att ingrepp görs i dessa. Länsstyrelsen prövar huruvida 

tillstånd att göra ingrepp i fornlämningen kan ges.  

Östergården har vissa kulturmiljövärden. Vilka åtgärder som kan 

göras på gårdens byggnader prövas i bygglovsskedet. Den 

tillkommande bebyggelsen runt gården kommer att ändra områdets 

och gårdens karaktär.    

 

Naturvärden 

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

biotopskyddsområden och riksintressen 

Kommentar: 

Åkerholmen i väster och allén i öster utgör generella 

biotopskyddsområden. Åkerholmen sparas och tillgängliggörs genom 

att den regleras som allmän plats, natur. Allén skyddas med 

prickmark.   

 Strandskyddszoner 

Kommentar: Inget vattendrag finns inom planområdet.  

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

Kommentar: 

Trädmiljön kring gården inklusive allén betraktas av kommunen som 

värdefull natur. En naturvärdesinventering ska genomföras för att 

kartlägga vilka naturvärden som finns där.   

 Fridlysta eller rödlistade växt- eller djurarter 

Kommentar: Inga fridlysta eller rödlistade arter är kända i planområdet.  

 Vattenområden klassade som vattenförekomster av vattenmyndigheten 

Kommentar: Inga vattenförekomster finns inom planområdet.  

X Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Kommentar: 
Potentiellt viktiga spridningssamband för t ex. insekter och lavar 

finns mellan trädmiljöer inom och utanför planområdet.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena.  

Beskrivning  Detaljplanen bedöms ha viss påverkan på naturvärden. Ny bebyggelse 

kan göra spridningssamband mellan trädmiljöerna svagare. Effekten 
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kan dock mildras om nya träd planteras. Plantering längs 

dagvattenstråket, på fastigheter och i zonerna längs väg 50 och E4 kan 

bidra till att skapa en större biologisk mångfald inom området.  

 

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 omfattas av jordbruksmark och har inte utgjort område 

för rekreation.   

Planförslaget innebär dagvattenstråket samt åkerholmen blir allmän 

plats och kan fungera som platser för motion och rekreation för de som 

arbetar inom området. Åkerholmen har också ett allmänt intresse i och 

med de fornlämningar som finns där, vilka tillgängliggörs genom 

angöringsgatan från väg 942. 

 Tysta områden 

Kommentar: Inga tysta områden finns i eller vid planområdet. 

X Mötesplatser 

Kommentar: 

Östergården hyrs idag ut av kommunen till KKF, en muslimsk 

kulturförening, som samlingslokal. Lokalen besöks varje vecka av över 

hundra personer enligt föreningens egna uppgifter. Planens 

genomförande kan innebära att Östergården säljs till exploatör och att 

hyreskontraktet med föreningen behöver sägas upp.        

De allmänna platserna som finns med i planförslaget bedöms i viss 

mån fungera som mötesplatser för de som arbetar inom området.  

Planens påverkan  

 Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning  

Planförslaget innebär att en mötesplats i form av samlingslokal för 

KKF kan försvinna från området. Befintlig lokal bedöms dock inte 

vara optimal för föreningen med tanke på yta, tillgänglighet och 

parkeringsytor. Allmänna platser i planförslaget kan fungera som 

mötesplatser framför allt för de som arbetar inom området. 

 

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


Detaljplan i Mjölby för Hulje 8:3 m.fl. (Hulje västra verksamhetsområde) 
Samrådshandling 

 

38 
 
 

Materiella värden 

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

Kommentar: Inget vattenskyddsområde berörs. 

X Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

Kommentar: 

Jordbruksmark tas i anspråk. Jämfört med andra platser i kommunen 

ses utpekat planområde dock som mer lämpat att exploatera då andra 

platser har större sammanhängande ytor med jordbruksmark. 

Området finns upptaget i kommunens översiktsplan som 

verksamhetsområde.  

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

Kommentar: Inget riksintresse berörs. 

X 

Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 

avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: 

Planområdet omfattas delvis av riksintresse för planerad ny 

sträckning av väg 50. Då väg 50 nu är utbyggd bedöms detaljplanen 

inte påverka riksintresset.     

X Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: 

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvarets militära 

del. Riksintressena som omfattas är influensområde för luftrum för 

Malmens flygflottiljflygplats respektive Karlsborgs övningsflygplats, 

samt stoppområde för höga objekt. Inom dessa riksintresseområden 

föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas 

byggnader och andra byggnadsverk över 45 meter från marknivån 

inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter utanför 

sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa 

riksintressen.   

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena.  

Beskrivning  

Planen bedöms innebära påverkan genom att oanvänd jordbruksmark 

tas i anspråk. Markområdet är dock sedan länge utpekat i kommunens 

översiktsplan. En utförligare alternativanalys bifogas under rubriken 

Lokaliseringsutredning nedan.  

 

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
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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: 

Föreslaget dagvattenstråk bör kunna ha stor möjlighet att samla 

vatten vid extremregn. Gatorna fungerar som sekundära 

avrinningsvägar. Risken för översvämning och stående vatten 

kommer att bedömas i kommande dagvattenutredning och eventuella 

skyddsbestämmelser förs in i planen i granskningsskedet. Risken för 

ras och skred bedöms i genomförd geotekniskt utredning som låg. 

Området bedöms i övrigt inte vara utsatt för extrema naturhändelser. 

Närmare analyser bedöms inte vara nödvändiga. 

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

tåg- och flygolycka) 

Kommentar: 

Planområdet ligger i anslutning till farligt gods-leder för väg. 

Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar ett bebyggelsefritt 

avstånd från vägtransportled för farligt gods på 40 meter. 

Riskhanteringszonerna har i planen reglerats med prickmark. 

X 

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: 

Framtida verksamheters påverkan på  yttre miljöer prövas genom 

tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.  

Planområdet är utsatt för buller från väg. För användningen 

verksamheter, industri och räddningsstation finns inga riktlinjer för 

buller. Bullerpåverkan på kringliggande bostäder från den 

tillkommande trafiken kommer att utredas närmare i 

granskningsskedet. 

X Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Kommentar: 

Den tillkommande trafiken kommer att utredas närmare i 

granskningsskedet. De öppna gaturummen har en positiv effekt på 

luftkvaliteten.  

X Miljökvalitetsnorm för vatten 

Kommentar: 

Vattnets föroreningsbelastning kommer att utredas i samband med 

dagvattenutredningen. Rening av dagvattnet kommer troligtvis att 

behövas för att inte riskera att överskrida miljökvalitetsnormen för 

vatten.  
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Planens påverkan  

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

för miljön.  

Beskrivning  

Förutom översvämningsrisken bedöms området inte vara särskilt 

utsatt för extrema naturhändelser. Hänsyn tas till 

översvämningsrisken vid kommande dimensionering av 

dagvattenstråk samt höjdsättning och rekommenderade golvnivåer. I 

kommande utredningar ska även risk påverkan på miljökvalitetsnorm 

för vatten, utomhusluft och buller utredas. Den enda olycksfaktorn 

bedöms vara närheten till led för farligt gods. Detta hanteras med 

skyddszoner baserade på riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms 

län.      

Planförslaget bedöms sammantaget ha liten till måttlig påverkan på 

risker för människors hälsa och miljön. 

 

Sammanvägd bedömning 

Påverkans totaleffekt  

Kan planen antas medföra påverkan 

på kulturvärden?  
Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på naturvärden?  
Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på sociala värden?  
Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på materiella värden?  
Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 

på risker för människors hälsa eller för 

miljön?  

Ingen Liten Måttlig Stor 

Bedömning 

Planförslagets huvudsakliga påverkan avser framför allt 

ianspråktagande av jordbruksmark. Med hänvisning till 

lokaliseringsutredningen bedöms exploateringen dock befogad. 

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten, luft och buller kommer att 

utredas under planens granskningsskede.  

Kan planens omfattning medföra betydande miljöpåverkan? 

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

betydande?  

Beskrivning Planläggningen innebär att en exponerad plats i Mjölby ändrar 

karaktär, vilket innebär att allmänhetens behov av information är 
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viktig. Traditionellt samråd och granskning kommer att genomföras 

där allmänheten och andra berörda parter får yttra sig.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers 
miljöpåverkan?  

Beskrivning 
Planförslaget påverkar inte några kommunala eller regionala planers 

miljöpåverkan. 

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

Beskrivning 
Planen påverkar inte genomförandet av gemenskapens 

miljölagstiftning. 

Slutsatser och fortsatt arbete  

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Någon 

miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.  

Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Anna Lennartsson.  

Arbetet har skett i samarbete med: Jenny Asp Andersson, miljöchef och Torbjörn Karlsson, 

brandinspektör Mjölby kommun. 
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Lokaliseringsutredning  

Jordbruksmark 
I miljöbalkens 3 kapitel § 4 regleras förutsättningarna för att ianspråkta 

jordbruksmark: 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 

kap 4 § MB). 

Även i kommunens översiktsplan från 2011 anges att brukningsvärd 

jordbruksmark ska ses som en viktig samhällsresurs vid planläggning. För att 

motivera att den planerade exploateringen trots detta föreslås på 

jordbruksmark i det aktuella planområdet, har följande lokaliseringsutredning 

upprättats.   

Mjölbys tillväxt och befintliga verksamhetsområden 
Mjölby tätort har ett mycket gott läge för transporter och resor. Södra 

Stambanan, järnvägen norrut på godsstråket, motorväg E4, riksväg 50  och 

riksväg 32 sammanstrålar alla i Mjölby. Dessa svarar för höga reseantal och 

stora volymer av godstransporter. Detta ger ett gott läge för både 

arbetspendling och lokalisering av verksamheter.  Planering för ombyggnation 

av riksväg 32 för högre trafiksäkerhet pågår. 

Mjölby kommun har haft en hög befolkningstillväxt med en påtaglig ökning av 

bostadsefterfrågan under de senaste åren. Befolkningstillväxten var den 

procentuellt största i Östergötland under år 2019 och inom kort väntas 

befolkningen passera 28 000 invånare med prognos mot mer än 30 000 invånare 

år 2025.  

Kommunen har hög efterfrågan på verksamhetsmark. Det senast anlagda 

verksamhetsområdet Norra Lundby industriområde har sålts, bokats eller 

reserverats till ca 75% inom loppet av ett år. En stor del av den mark som ingår i 

det aktuella planområdet är redan idag uppbokad. Likaså har Viringe handels- 

och industriområde fyllts på med verksamheter under de gångna dryga två 

åren.  

Kommunen gör därför bedömningen att det inom kort kommer att råda brist på 

verksamhetsmark i Mjölby tätort och att efterfrågan sannolikt kommer öka över 

tid. Att möjliggöra fler ytor för verksamheter bedöms därför vara av väsentligt 

samhällsintresse.   

Bedömningskriterier 
Ett antal bedömningskriterier har tagits fram för att tydligt redovisa 

kommunens ställningstagande för valet av lokalisering. 

Lokaliseringsalternativen har bedömts utifrån dessa och jämförts för att visa på 

den mest lämpliga lokaliseringen.  

MB 3 kap. 4 § anger att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk 

om det väsentliga samhällsintresset inte kan tillgodoses på ett från allmän 
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synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I förarbetet 

till miljöbalken, proposition 1985/86:3 , specificeras hur skrivningen ska tolkas. 

Med uttrycket ”tillfredsställande” menas enligt förarbetet att lokaliseringen ska 

vara fullt godtagbar ur samhällsbyggnadssynpunkt, bland annat att den 

alternativa lokaliseringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt 

ekonomiskt rimlig.  

Utifrån detta samt riktlinjer för verksamheter i den gällande översiktsplanen 

utvärderas lokaliseringsalternativen utifrån följande kriterier:  

 Stöd i gällande översiktsplan 

 Markytans storlek, vilken bör vara minst ca 30 ha och helst kunna 

utökas i framtiden  

 Befintlig markanvändning 

 Markägoförhållanden  

 Möjlighet att ansluta området till bil-, gång- och cykelväg 

 Närhet till E4, riksväg 50 och riksväg 32  

 Markens lämplighet för exploatering av verksamheter och industri i 

förhållande till riksintressen, natur- och kulturvärden samt sociala 

värden 

Lokaliseringsalternativ 
Mjölby kommuns gällande översiktsplan antagen 2011 pekar i Mjölby tätort ut 

ett antal områden som lämpliga för verksamheter samt verksamheter på längre sikt. 

Några av dessa är mindre än 10 ha stora. De utesluts ur 

lokaliseringsutredningen, då ett av bedömningskriterierna är att platsens 

exploaterbara yta ska vara jämförbara med det aktuella planområdets yta, 

vilken är ca 30 ha. Då återstår områdena V7 Hulje västra, V10 Lärketorp och V9 

Albacken.  

 

Figur 16 Karta från gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011. Föreslagna 

verksamhetsområden markerade med lila färg. Föreslagna verksamhetsområden på längre sikt 

markerade med lila ram. 
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Utöver de tre områdena från har också ett område väster om Viringe och ett 

område söder om Viringe  tagits med som lokaliseringsalternativ med hänsyn 

till deras närhet till de större vägarna och till befintligt verksamhetsområde i 

Lundby. De fem lokaliseringsalternativen är markerade i bilden nedan.  

  

Figur 17. De fem lokaliseringsalternativen markerade i rött: 1. Hulje västra (aktuellt 

planområde). 2. Lärketorp. 3. Albacken. 4. Viringe västra. 5. Viringe södra  

Valet av lokaliseringsalternativ är baserat på föreslagna verksamhetsområden i 

den gällande översiktsplanen och på de diskussioner kring övrig mark nära de 

större vägarna som föregått planläggningen av Hulje västra. 
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Beskrivning av valda lokaliseringsalternativ 
Här redovisas de översiktliga planeringsförutsättningar för de olika 

lokaliseringsalternativen som ligger till grund för valet av lokalisering.  

Alt. 1: Hulje västra 

Området är ca 30 ha stort och kommunalt markköp pågår. På sikt kan möjlighet 

att utöka området söderut finnas om marken kan köpas in av kommunen. 

Området har en strategisk placering med närhet till trafikplatser som ansluter 

till både riksväg 50, riksväg 32 och E4. Närheten till de större vägarna erbjuder 

också gott skyltläge. Området finns utpekat i gällande översiktsplan. Området 

består av brukningsvärd jordbruksmark och platsen är idag öppen med 

utblickar mot nordväst, bland annat mot Omberg.   

 

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. 1  

Stöd i gällande 

översiktsplan 

Ja  

Markyta kring 30 

ha? Möjlighet att 

utöka ytan i 

framtiden? 

Ca 30 ha tillgängligt idag. Eventuellt kan ytan utökas till 56 ha i 

framtiden.  
 

Befintlig 

markanvändning 

Jordbruksmark  

Markägare Kommunalt markköp pågår  

Möjlighet till 

angöring  

Angörs från E4 via rv 50 och länsväg 942. Beläget 1,8 km från 
påfart E4 och 0,5 km från påfart rv 50 via passage av en 3-

vägskorsning från motorvägarna. Gång- och cykelförbindelse 
finns.  

 

Närhet till större 

vägar 

Ja. Närhet till rv 50, rv 32 och E4. Skyltläge mot rv 50 och E4.    

Övrig lämplighet 
(riksintressen, risk, 

natur, kultur, sociala 
värden) 

Inga större kända naturvärden. Fornlämningar finns. Närhet till 

ca tio bostäder, men dessa åtskiljs av kringliggande vägar. 
Verksamheter som kan tänkas medföra störning på människors 
hälsa och miljö ska undvikas i öster. VA-ledningar finns inom 

området.  
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Alt 2: Lärketorp 

Området är 44 ha stort och skulle eventuellt kunna utökas norrut i framtiden. 

Området finns utpekat i gällande översiktsplan och består idag av 

jordbruksmark. Skyltläge finns mot E4. Angöring från E4 kan ske från 

trafikplats Mjölby östra. Trafiken leds då söder om E4 via Vetagatan under E4 

under befintlig viadukt.  

Området omfattas av riksintresse för naturvård, Mjölbyfältet. Omfattande 

bebyggelse ska därför enligt beskrivningen av riksintresset undvikas. 

Översiktsplanens inriktning är dock att riksintresset vid Lärketorp bör 

omprövas, då det kan bedömas sakna de kvaliteter som utgör riksintresset i 

övrigt.       

 

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. 2  

Stöd i gällande 

översiktsplan 

Ja  

Markyta kring 30 

ha? Möjlighet att 

utöka ytan i 

framtiden? 

44 ha. Ev. möjlighet att utöka i framtiden.  

Befintlig 

markanvändning 

Jordbruksmark  

Markägare Privat  

Möjlighet till 

angöring  

Angöring sker från väg 968 som har full höjd 4,70 under 
motorväg med ca 6,5 m bredd. Gång- och cykelförbindelse finns 

inte. Området kan anslutas till järnväg, men har begränsat 
utrymme för lokal rangerbangård.  

Beläget 2 km från motorvägspåfart via passage av två 3-
vägskorsningar. Befintlig angöringsväg skulle förmodligen 

behöva breddas. 

 

Närhet till större 

vägar 

Närhet till E4. Skyltläge mot E4.   

Övrig lämplighet Siltig jord med osäker stabilitet. Området ingår i ett större 
riksintresseområde för naturmiljövården baserat på geologiska 
landformer, där platsen ändå bör kunna prövas. En liten del i 

söder omfattas av eklandskap. Inga fornlämningar har 
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(riksintressen, risk, 
natur, kultur, sociala 

värden) 

registrerats, men ett par tänkbara boplatslägen kan kräva 
arkeologisk utredning. Verksamheter som kan tänkas medföra 

störning på människors hälsa och miljö (Slomarps bostäder) ska 
undvikas. Närmaste VA-ledningar finns i Slomarp på andra 

sidan järnvägen. 

 

Alt 3: Albacken 

Området är ca 17 ha och utpekat enligt översiktsplanen som 

verksamhetsområde på längre sikt. Området skulle eventuellt kunna utökas, 

dock förestås i översiktsplanen bostäder precis söder om området. Idag består 

området av skogsmark. Viss närhet till E4 finns här, men inte till de andra 

större vägarna. Angöring kan enligt översiktsplanen ordnas via 

Egebytorpsvägen under viadukt vid järnvägen. Vissa naturvärden finns och 

området ligger nära rekreationsområdet vid Vifolkavallen.  

 

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. 3  

Stöd i gällande 

översiktsplan 

Ja  

Markyta kring 30 

ha? Möjlighet att 

utöka ytan i 

framtiden? 

Nej. Ca 17 ha, eventuellt möjligt att utöka.   

Befintlig 

markanvändning 

Skogsmark  

Markägare Kommunalt och privat markägande  

Möjlighet till 

angöring  

Området kan angöras från E4 vid trafikplats Mjölby östra. 
Angöring föreslås i översiktsplanen via Egebytorpsvägen under 
viadukt vid järnvägen. Viadukten har dock fri höjd på endast 3,4 

m och en bredd på 6 m. Ny angöringsväg från Egebytorpsvägen 
skulle behöva anläggas. Denna skulle då öka bullret vid 

bostäderna vid Egebytorpsvägen. Gång- och cykelförbindelse 
finns inte. Ombyggnation krävs därmed delvis. 
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Beläget 1,5 km från motorvägsavfart via passage av fyra 3-
vägskorsningar samt korsning vid ny angöringsväg. 

Närhet till större 

vägar 

Viss närhet till E4.  

Övrig lämplighet 
(riksintressen, risk, 

natur, kultur, sociala 
värden) 

Området ingår i Hålaskogens grusavlagringar som är ett lokalt 

geologiskt intresse enligt kommunens naturvårdsprogram. 
Exploatering rekommenderas inte enligt naturvårdsprogrammet.  

Området är även en del av eklandskapet. Området ligger nära 
rekreations- och idrottsområdet vid Vifolkavallen. Verksamheter 
som kan tänkas medföra störning på människors hälsa och miljö 

ska undvikas med hänsyn till bostäderna vid Egebytorpsvägen. 
Närmaste VA-ledningar finns vid Alsnäsvägen.  

 

 

Alt 4: Viringe västra 

Området väster om Viringe har stor närhet till alla de större vägarna och har ett 

mycket gott skyltläge mot E4. Området består av både skog och jordbruksmark. 

För att inte belasta Viringes med för stora trafikflöden kräver exploatering att 

en ny angöringsväg ordnas från rv 32.  

Det markerade området avgränsas av E4 i norr och riksintresse för naturvård, 

Ljunaområdet, i söder. Möjligheterna att utvidga området är därför begränsade. 

Expansion på andra sidan E4 skulle kräva att den befintliga passagen under E4 

byggs om. Inom området finns två bostadshus. Fornlämningar finns i väster. 

Området finns inte utpekat som verksamhetsområde i den gällande 

översiktsplanen, men har förekommit i diskussioner i kommunen.  

 

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. 4  

Stöd i gällande 

översiktsplan 

Nej  

Markyta kring 30 

ha? Möjlighet att 

utöka ytan i 

framtiden? 

Ja, ca 27 ha. Området avgränsas i söder av riksintresse för 
naturvård, Ljunaområdet. Under förutsättning att passage 
under E4 vidgas skulle området kunna utökas norrut.  
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Befintlig 

markanvändning 

Skogs- och jordbruksmark.   

Markägare Privat  

Möjlighet till 

angöring  

Ny angöringsväg från rv 32 skulle behöva anläggas. Beläget 1,4 

km från påfart E4 via en cirkulationsplats samt 3-
vägskorsning/cirkulationsplats för ny angöringsväg. Beläget 0,7 

km från rv 32 via ny angöringsväg. Gång- och cykelförbindelse 
finns inte. 

 

Närhet till större 

vägar 

Ja. Närhet till rv 50, rv 32 och E4. Skyltläge mot E4.    

Övrig lämplighet 
(riksintressen, risk, 

natur, kultur, sociala 

värden) 

Fornlämningar (hålvägar) finns. Två bostäder finns inom 

området. Verksamheter som kan tänkas medföra störning på 
människors hälsa och miljö behöver därför undvikas i öster. 

Närmaste VA-ledningar finns i Viringe.  

 

 

Alt 5. Viringe södra 

Området är utpekat på grund av dess närhet till rv 32, E4 och till Lundby 

industriområde. Området är stort, men skulle vid exploatering eventuellt 

behöva inskränkas på grund av naturvärden och fornlämningar i området. 

Exploatering har inte stöd i gällande översiktsplan, där området är utpekat som 

pågående markanvändning, rekreation. Ett motionsspår löper genom en del av 

området.  

 

SAMMANSTÄLLNING AV ALT. 5  

Stöd i gällande 

översiktsplan 

Nej.   

Markyta kring 30 

ha? Möjlighet att 

utöka ytan i 

framtiden? 

Ja, 47 ha.   
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Befintlig 

markanvändning 

Till största del skogsmark, inslag av jordbruksmark i väster.   

Markägare Kommunalt och privat markägande  

Möjlighet till 

angöring  

Enskild väg löper från rv 32 genom området. Den skulle behöva 

förstärkas eller kompletteras med annan angöringsväg. Gång- och 
cykelförbindelse finns inte. 

Beläget 1,2 km från påfart E4 via passage av två 
cirkulationsplatser och 3-vägskorsning/cirkulationsplats vid ny 

angöringsväg.  

 

Närhet till större 

vägar 

Ja.   

Övrig lämplighet 
(riksintressen, risk, 
natur, kultur, sociala 

värden) 

Området omfattas till stor del av riksintresse för naturvård, 
Ljunaområdet. Enligt beskrivningen av riksintresset ska 

bebyggelse undvikas för att bibehålla naturvärdena. Flera 
områden inom området finns också utpekade i kommunens 
naturvårdsprogram för naturvärden i form av tallskog, 

blandsumpskog och artrik flora. Rödlistade arter finns. Ett 
motionsspår korsar området. Fornlämningar finns i den södra 

delen. Närmaste VA-ledningar finns i Viringe. 

 

Samlad bedömning 
Sammanlagt fem lokaliseringsalternativ har redovisats. Valet av 

lokaliseringsalternativ har gjorts utifrån kommunens gällande översiktsplan 

samt utifrån de diskussioner som föregått beslutet att ta fram ett 

detaljplaneförslag för Hulje västra. Respektive alternativ har prövats mot 

fastställda bedömningskriterier. Tabellen nedan visar en förenklad bild av 

områdenas status i förhållande till bedömningskriterierna. 

Tabell 3. Översikt över lokaliseringsalternativen i förhållande till bedömningskriterierna. Grönt 

innebär att kriteriet är uppfyllt/goda förutsättningar finns för exploatering. Rött innebär att 

kriteriet inte är uppfyllt/förutsättningarna för exploatering är sämre. Gult innebär att kriteriet 

delvis är uppfyllt/förutsättningarna är varierande.  

Bedömningskriterier Alt. 1 
Hulje västra 

Alt. 2 
Lärketorp 

Alt. 3 
Albacken 

Alt. 4 
Viringe västra 

Alt. 5  
Viringe södra 

Stöd i gällande 
översiktsplan 

     

Markyta kring 30 ha? 
Möjlighet att utöka ytan i 

framtiden? 

     

Befintlig 

markanvändning 

     

Markägare      

Möjlighet till angöring       

Närhet till större vägar      

Övrig lämplighet 

(riksintressen, risk, natur, 
kultur, sociala värden) 
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Utredningen visar att tre av alternativen har skyddad natur, antingen i form av 

riksintresse för naturvård eller av naturvärden utpekade i kommunens 

naturvårdsprogram. Lärketorp (alt. 2) och Viringe södra (alt. 5) omfattas båda 

av riksintressen för naturvård och exploatering här rekommenderas inte enligt 

beskrivningarna av riksintresset. Kommunen är öppen för en omprövning av 

riksintressena i dessa delar, men bedömer att Lärketorp och Viringe södra i 

nuläget inte bör planläggas.  

Albacken (alt. 3) omfattar områden med utpekade naturvärden i kommunens 

naturvårdsprogram. Angöring till området kräver ombyggnation av passage 

under järnvägen och avståndet från de större vägarna är relativt stort. 

Dessutom ligger området nära befintliga och framtida bostäder vilket begränsar 

typen av verksamheter och eventuellt ställer krav på bullerskydd. Detta 

sammantaget gör att även Albacken utesluts som alternativ. 

Det lämnar två återstående alternativ, Hulje västra (alt. 1) och Viringe västra 

(alt. 4). Hulje västra är beläget på jordbruksmark medan Viringe västra är 

beläget på skogs- och jordbruksmark. Ur den synvinkeln skulle Viringe västra 

vara mer lämpat för exploatering. Viringe västra är dock ett alternativ som 

bedöms kräva en större investering i ny infrastruktur både i form av gator och 

av VA-nät. Viringe västra begränsas också när det gäller expandering i 

framtiden då området avgränsas av E4 och riksintresse för naturvården. Vidare 

är det oklart om kommunen kan få tillgång till marken, som är i privat ägo. I 

Hulje västra finns redan en stor del av infrastrukturen i form av VA-nät och en 

genomfartsväg. Området är därigenom lätt att angöra från både E4, rv 50 och rv 

32. Hulje västra är också utpekat i gällande översiktsplan som framtida 
verksamhetsområde. Hulje västra bedöms därför vara det bäst lämpade 

området för exploatering.   

Fortsatt arbete  
Underlaget till behovsbedömning och detaljplanen som behöver kompletteras 

efter samrådet:   

 Dagvattenutredning 

 Naturvärdesinventering 

 Fortsatt arkeologisk undersökning 

 Komplettering av geoteknisk utredning i områdets västra del 

 Stickprov markföroreningar 

 Utredning av trafikbuller från tillkommande trafik 

 Utredning av lämplig placering av Räddningsstation 

 Förprojektering 
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