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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 

http://boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal‐planering/detaljplanering/  

Detaljplanens handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta i storlek A1 i skala 1:500 

 Planbeskrivning och undersökning (detta dokument) 

 Fastighetsförteckning * 

Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga i stadshusets entré, 

Burensköldsvägen 11. Handlingarna finns dessutom på kommunens webbplats 

www.mjolby.se/detaljplanering. Handlingar markerade med * finns inte på 

webbplatsen på grund av GDPR. 

Handläggare 
Frågor om planen kan ställas till planarkitekt Magnus Hultegård 

Telefon: 010 – 234 51 86 

E‐post: magnus.hultegard@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 standardförfarande. Planen befinner sig i 

samrådskedet. Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets 

gång.  
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Sammanfattning  
Detaljplanen berör fastigheterna Nornan 2 (Parkskolan) och del av Mjölby 40:3. 

Båda fastigheterna ägs av Mjölby kommun.  

Parkskolan uppfördes 1895 sedan Mjölby blivit ett växande stationssamhälle 

och är en central och karaktäristiskt viktig byggnad i Mjölby. Sedan mitten av 

1980‐talet då skolverksamheten lades ner, har byggnaden hyrts ut som lokaler 

till föreningslivet. Då skolan inte längre används för någon kommunal 

verksamhet beslutade Kommunstyrelsen i september 2020 att sälja fastigheten.  

Detaljplanen innebär att byggnaden och skolgårdens kulturhistoriska värden 

skyddas samtidigt som användningen av byggnaden ändras från allmänt 

ändamål (skola) till bostadsändamål. För att ge en flexibilitet för framtiden 

föreslås planen även kunna inrymma centrumverksamheter. 

I samband med detaljplanen föreslås en separat gång‐ och cykelväg mellan 

Bockarpsvägen och Parkgatan, vilket överensstämmer med gällande detaljplan 

från 1978 som anger Park, men som aldrig blivit genomförd. 

I planarbetet har en antikvarisk förundersökning respektive en bullerutredning 

tagits fram. Dessa ligger som grund för de planbestämmelser som anges på 

plankartan.  

Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan, antagen 2011.  

Detaljplanen är också förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Någon 

betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå som en följd av planen. 

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). 

Planen har upprättats av Radar arkitektur och planering AB på uppdrag av 

kommunen. Kommunens handläggare är Magnus Hultegård.  

Byggnadskontoret 

Magnus Hultegård     

Planarkitekt 
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Bakgrund 
Parkskolan uppfördes 1895 sedan Mjölby blivit ett växande stationssamhälle. 

Sedan mitten av 1980‐talet då skolverksamheten lades ner, har byggnaden hyrts 

ut som lokaler till föreningslivet. Då skolan inte längre används för någon 

kommunal verksamhet beslutade Kommunstyrelsen i september 2020 att sälja 

fastigheten. Intresse finns av att omvandla skolbyggnaden till bostäder. 

Planens syfte och mål 
Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av Parkskolan till bostäder och 

centrumverksamhet samt att skydda fastighetens kulturmiljövärden. Vidare 

är syftet att anlägga en separat gång‐ och cykelbanan mellan Parkgatan och 

Bockarpsvägen. 

Planen bidrar till att en fortsatt livskraftig användning av Parkskolan, som är 

en central och karaktäristiskt viktig byggnad i Mjölby. Målet med planen är 

att en fortsatt användning anpassas till och bevarar fastighetens 

kulturhistoriska värden. Att byggnaden används, tas omhand och bevaras 

för framtiden. Planen bidrar också till fler attraktiva bostäder och 

centrumverksamheter i centrala Mjölby. Slutligen bidrar planen till ökad 

trafiksäkerhet och orienterbarhet genom en tydligare koppling i gång‐ och 

cykelvägnätet förbi fastigheten. 

 
Plandata 
Planområdet är beläget i centrala Mjölby cirka 400 meter norr om tågstationen i 

korsningen Järnvägsgatan och Bockarpsvägen. Området är ca 3000 m2 stort och 

omfattar fastigheten Nornan 2 och del av Mjölby 40:3 som båda ägs av Mjölby 

kommun.  
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Tidigare 
ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Mjölby kommun, antagen av 

kommunfullmäktige 2011‐08‐23, § 73. Översiktsplanen anger området som 

fastställt område med detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Visionen i översiktsplanen är att Mjölby utvecklas som centralort med service, 

handel och kommunikationer. Förtätning och ombyggnad bygger vidare på 

rådande kvaliteter och områdeskaraktärer. Mjölby stadskärna stärks genom 

utformning och fysiska åtgärder. 

Översiktsplanen anger riktlinjer för goda livsmiljöer, som bland annat anger att 

bebyggelsens karaktärsdrag ska tas tillvara och utvecklas. Kulturmiljöer ska 

förvaltas för kommande generationer. Kvaliteter och karaktärsdrag angivna i 

kommunens byggnadsinventering ska bevakas. Byggnader och platser med 

höga kulturhistoriska värden bör skyddas vid detaljplaneläggning. 

Detaljplanen bedöms ligga i linje med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser etc.  
Området omfattas av detaljplanen Förslag till ändring 

av del av stadsplanen för Kv. Vasaorden och Nornan m.fl. 

som vann laga kraft 1978‐11‐28.  

Kvartersmarken är planlagd för Allmänt ändamål. 

Byggnadshöjden är satt till 12 m. Fastigheten 40:3 är 

planlagd som allmän plats Park.  

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått 

ut.  

Kommunala beslut i övrigt  
Kommunstyrelsen beslutade 2020‐09‐30 § 162 att sälja 

fastigheten Mjölby Nornan 2 och gav Byggnads‐ och 

räddningsnämnden i uppdrag att pröva en ändring av 

gällande detaljplan för att möjliggöra en ombyggnad 

till bostadsändamål. 

Byggnads‐ och räddningsnämnden i Mjölby kommun beslutade 2021‐02‐16 § 

25, att ge byggnadskontoret i uppdrag att inleda planarbete för Detaljplan i 

Mjölby för Nornan 2 (Parkskolan). 

Gällande detaljplan från 1978. Planområdets ungefärliga 

avgränsning är markerat med röd linje. 
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser om 

hushållning med mark‐ och vattenområden samt om miljökvalitetsnormer.  

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. 

Kommunens bedömning är att marken är lämpad för föreslagen användning. 

Riksintressen 
Planområdet ligger i Mjölby stad och omfattas inte av några riksintressen. 

Planen bedöms inte heller få påverkan på några riksintressen.  

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

måste tas. Planen berör inte något sådant område. 

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
I Miljöbalkens 5 kapitlet behandlas miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt 

styrmedel som används förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag 

normer för buller, luft och vattenkvalitet. Planen bedöms inte överskrida några 

miljökvalitetsnormer. 

Förordnanden etc. 
Norr om skolbyggnaden inom fastigheten Nornan 2 står en lind som är av 

sådan storlek att den bedöms utgöra ett särskilt skyddsvärt träd enligt 

naturvårdsverkets definition. Trädet föreslås skyddas i detaljplanen. Om 

åtgärder som riskerar att skada eller påverka trädet negativt så ska samråd ske 

med Länsstyrelsen enligt MB 12kap 6§. 

För övrigt bedöms detaljplanen inte direkt eller indirekt beröra några 

förordnanden så som Natura2000, natur‐ och kulturreservat, strandskydd 

etcetera.  
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Detaljplanens innebörd 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet omfattar Parkskolan som uppfördes 1895. Byggnaden består av en 

volym om två våningar samt indragen vindsvåning och är uppförd med 

tegelfasader och tak av skiffer. Sedan skolverksamheten upphörde i mitten av 

1980‐talet har byggnaden använts som föreningslokaler. Byggnaden är 

välbevarad med fönster och många andra element och detaljer i original.  

Angränsande till planområdet ligger flera bostadshus av varierande karaktär. 

Närområdet präglas av en blandad bebyggelse med bostäder och service där 

flera byggnader har lokaler i bottenvåningen. 

Planförslaget innebär att byggnaden kan användas för bostäder eller för 

centrumändamål. I bestämmelsen Centrum ryms exempelvis kontor, butik, 

tillfällig övernattning (hotell/vandrarhem) och andra verksamheter som har 

behov av att ligga centralt.  

Vidare innebär planförslaget att byggnaden inte får rivas genom bestämmelsen 

r1, samt att byggnadens kulturhistoriska värden både exteriört och interiört 

skyddas genom bestämmelsen q1 och q2. Se mer under rubrik Utformning och 

gestaltning.  

För att tillgänglighetsanpassa byggnadens östra entré föreslås en granitramp, 

därutöver får inga tillbyggnader tillkomma. Granitrampen tillåts uppföras 

inom prickmark med bestämmelsen f1.   

Parkskolans sett från Bockarpsvägen. Den gamla skolgården till väster i bild präglas av en öppenhet vilket gör 

att Parkskolan är synlig och läsbar i stadsbilden. Sedan bilden togs har kommunen varit tvungna att ta ner 

det större trädet som står till vänster om byggnaden i bild. Foto från Street Smart (2018). 
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Ovan och nedan redovisas två möjliga fördelningar av markytorna norr och öster om befintlig byggnad vad 

gäller parkering och komplementbyggnader. Möjlighet till bullerskyddad uteplats i den nedre illustrationen är 

endast ett skissförslag som måste studeras mer i detalj så att riktvärden för buller vid uteplats uppnås. Den 

tidigare skolgården samt den större linden skyddas i detaljplanen. Längs med fastighetsgränsen i öster 

placeras en gång‐ och cykelväg som sammanbinder Bockarpsvägen i söder med Parkgatan i norr.  
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Ny bebyggelse 
Planen omfattar ingen ny bebyggelse inom Nornan 2, förutom 

komplementbyggnader. Stora delar av fastigheten föreslås omfattas av prickad 

mark, dvs marken får inte förses med byggnad, vilket syftar till att bibehålla 

den öppna skolgårdskaraktären i väster och värna viktiga siktlinjer från 

järnvägen, Järnvägsgatan och Bockarpsvägen för byggnadens läsbarhet i 

stadsbilden (Fredrikssons arkitektkontor, 2020‐11‐30).  

Komplementbyggnader tillåts endast på byggnadens baksida i norr och öster 

inom mark som redan är hårdgjord och styrs av så kallad plus‐prickad mark på 

plankartan. Mark där komplementbyggnader får placeras utgår också från var 

befintliga ledningsstråk är placerade. I sydost föreslås endast 

komplementbyggnader av lättare konstruktion, exempelvis cykelförråd med 

skärmtak, med hänsyn till ledningsstråken. Detta styrs av planbestämmelsen b1.  

 

Konsekvensen av detaljplanen är dels att en plats som tidigare varit allmänt 

tillgänglig blir privatiserad. Detaljplanen ger samtidigt ett skydd av 

kulturmiljön för framtiden, med ett levande innehåll och möjlighet till varsamt 

underhåll. 

Utformning och gestaltning 
Ombyggnad av befintlig byggnad ska anpassas till och genomföras på ett sätt 

som skyddar värdebärande karaktärsdrag i fastighetens exteriör, interiör och 

utemiljö, i enlighet med den antikvariska förundersökningen (Fredrikssons 

arkitektkontor, 2020‐11‐30).  

Exteriör 
Byggnadens ursprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av 

volym, proportioner, takform, taktäckningsmaterial, fasaders material och 

detaljer samt fönster och ursprungliga entrépartier med detaljer ska bevaras, 

underhållas och får inte förvanskas. Detta styrs i plankartan med bestämmelsen 

q1.  

Vidare så är både utseende och material på detaljer så som fönster och tak 

viktiga för att inte byggnadens kulturhistoriska värden ska förvanskas.  

Interiör 
I interiören läggs särskild vikt vid att den centrala korridoren på bottenplan, 

vindfången samt trapphuset, dess rumslighet, takhöjd samt golv och trappa av 

cementklinker och kalksten ska bevaras, underhållas och inte får förvanskas. 

För att läsbarheten och upplevelsen av byggnadens tidigare funktion som skola 

ska kunna urskiljas ska klassrummens ursprungliga takhöjd och bärande 

väggar bibehållas. Ursprungliga profilerade snickerier, de putsade taken med 

stucklister ska bevaras. Där så inte är möjligt ska dessa ersättas med 

motsvarande utformning. Byggnadens interiör skyddas i plankartan av 

bestämmelsen q2.  

 

För att möjliggöra för en god boendemiljö vad gäller buller så kan åtgärder 

behöva göras för ljudreduktion. Detta innebär att det kan bli aktuellt att sätta in 

extra fönster, vilket i så fall ska ske på byggnadens insida.  
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Komplementbyggnader 
Komplementbyggnader ska harmoniera med miljöns och byggnadens karaktär, 

vilket styrs med bestämmelsen f1 ‐ komplementbyggnaderna ska harmonisera med 

huvudbyggnaden vad gäller form, färg och materialverkan. Komplementbyggnad får ha 

en byggnadshöjd om maximalt 3 meter. Komplementbyggnader kan utgöra 

exempelvis carports, miljörum och cykel‐ och barnvagnsförråd. Harmonisera 

innebär att komplementbyggnaden inte ska sticka ut i sitt utseende i 

förhållande till Parkskolan. Exempel på detta är att använda träfasader i dova 

färger i exempelvis röda och svarta toner, likande den färgskalan befintlig 

byggnad har. Motsatsen till att harmonisera är att kontrastera. Klara färger bör 

undvikas, liksom tillförandet av exempelvis tegel av annan färg eller utförande 

som kontrasterar till den som Parkskolan är uppförd med. 

Utemiljö  
Tillgänglighetsanpassning, ramp och räcken ska harmoniera med miljöns och 

byggnadens karaktär. En granitramp får uppföras på byggnadens östra sida för 

tillgänglighetsanpassning av entrén. 

Vid bygglovgivning 
Vid omvandling av byggnaden till bostads‐ och centrumändamål ska 

varsamhet hanteras genom en tät dialog med kommunens bygglovavdelning 

och följande punkter utifrån den antikvariska förundersökningen (Fredrikssons 

arkitektkontor, 2020‐11‐30) vara vägledande: 

 

 Inför bygglov eller bygganmälan bör den antikvariska 

förundersökningen kompletteras med en konsekvensbedömning i syfte 

att klarlägga om föreslagna åtgärder bedöms uppfylla Plan‐ och 

bygglagens krav på varsamhet och förbud mot förvanskning. 

 

 I ett framtida ombyggnadsprojekt bör kontroll av certifierad sakkunnig 

avseende kulturvärden (KUL) genomföras. Den sakkunnige bör 

medverka redan i projekteringen och då upprätta en kontrollplan med 

kontrollpunkter som ska kontrolleras under projektering‐ och 

byggskede. Kommunen bör begära in kontrollplanen samt efter 

avslutat projekt ett slutintyg som styrker att åtgärderna har utförts i 

enlighet med kontrollplanen samt uppfyller Plan‐ och bygglagens krav 

gällande varsamhet och förvanskningsförbud. 

 

 Enligt 6 kap. 5 § punkt 7 Plan‐ och byggförordningen (2011:338) krävs 

det anmälan för ”underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt 

bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har 

beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket PBL eller 

motsvarande äldre föreskrifter”. Detta är en viktig kontrollfunktion 

som bör förhindra att byggnaden underhålls på ett sådant sätt att det 

kulturhistoriska värdet minskar. Kommande fastighetsägare bör 

uppmärksammas på anmälningsplikten. Särskilt viktigt att tänka på vid 

kommande underhåll är att den starkt värdebärande naturstenen 

kräver stenkonservatorskompetens alternativt en stenhuggare med stor 

vana av att arbetet med kulturhistoriskt värdefull sten. Underhåll och 

läggning av takskiffer kräver också särskilt kompetens. Utvändiga 

snickerier bör målas med linoljefärg. 
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Tillgänglighet  
Tillgänglighetsanpassning av entré ska göras i enlighet med krav att inte 

förvanska byggnadens kulturhistoriska värden. Vägledning för utformning 

finns i Antikvarisk förundersökning av Parkskolan (Fredrikssons 

arkitektkontor, 2020‐11‐05). En granitramp tillåts inom prickmark vid 

huvudbyggnadens entré i öster. 

Tillgänglighetsanpassning i form av en hiss mellan våningsplanen bör vara 

invändig, då ingrepp i stomme är att föredra framför ett utvändigt hisstorn.  

Omfattning av lovplikten 
För att skydda den äldre linden norr om byggnaden anger planförslaget ändrad 

lovplikt med bestämmelsen: Marklov krävs även för fällning av träd. 

Naturmiljö 

Natur, park och rekreation 
Planförslaget innebär inte att några gröna ytor tas i anspråk för ny bebyggelse 

eller någon negativ påverkan på naturvärden.  

Väster om byggnaden ligger den tidigare skolgården, vars öppenhet och 

siktlinjer mot Parkskolan föreslås bevaras både med prickmark respektive med 

bestämmelsen om att marken inte får hårdgöras eller användas för parkering 

(n2). Norr om byggnaden finns även en större lind som är skyddsvärd och 

omfattas av bestämmelsen n1. Linden får inte fällas annat än av 

säkerhetsmässiga skäl eller av naturvårdsskäl, vilket ska bedömas av 

kommunekologen eller motsvarande sakkunnig. Schaktning och anläggning får 

inte påverka linden och dess rotsystem. Om trädet måste tas ner krävs marklov 

(a1).  

I och med planförslaget blir trädgården privat och kommer att tillhöra de 

boende inom fastigheten.  

Vidare finns ett par större träd och en mindre grönremsa utmed den cykelväg 

som föreslås i detaljplanen. Dessa placeras inom allmän plats Cykel och ligger 

inom kommunens ansvar.  

 

Vy från nordost på Parkskolans östra och norra fasad. Här anas den gröna remsan längs den planerade GC‐

vägen till vänster. Trädkronan från den stora linden norr om byggnaden sticker upp ovanför 

grannfastighetens carport till höger. Foto från Street Smart (2018). 
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Mark och geoteknik  
Jordartskartan från SGU visar att planområdet ligger på postglacial finsand. Då 

marken redan är bebyggd och inga nya större byggnader föreslås bedöms ingen 

fortsatt utredning behövas.  

Kulturmiljö och arkeologi 
Parkskolan är utpekad som byggnad av mycket högt kulturhistoriskt värde i 

Mjölby kommuns kulturmiljöinventering utförd 2020. Värderingen motsvarar 

särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § Plan och bygglagen. 

Byggnaden får inte förvanskas och ändringar ska göras varsamt.  

Som underlag till detaljplanen har en antikvarisk förundersökning tagits fram 

av Fredriksson arkitektkontor, 2020‐11‐15. Den antikvariska förundersökningen 

beskriver och preciserar fastighetens kulturhistoriska värden samt ger 

vägledning och rekommendationer för hantering av dessa värden i planarbetet, 

ombyggnad och förvaltning av fastigheten.  

I Parkskolan synliggörs det sena 1800‐talets folkskoleideal i byggnadens väl 

tilltagna storlek, i dess påkostade fasader och byggnadsmaterial samt i dess 

framträdande läge i stadsbilden. Interiört berättar den mycket generösa 

takhöjden, de stora fönstren och den relativt välbevarade planlösningen om 

dåtidens pedagogiska och hygieniska idéer. Byggnaden är ett av få exempel i 

Mjölby på den tidiga nationalromantiskt inspirerade tegelarkitekturen och har 

därmed stor lokal betydelse. Byggnaden har genom dess monumentala 

utformning och framträdande läge i stadsbilden ett mycket stort 

stadsbildsmässigt värde. 

Den ursprungliga planlösningen som i relativt hög grad är bevarad har ett stort 

kulturhistoriskt värde. Planlösningen med de stora salarna placerade kring 

centrala korridorer har förmåga att berätta om byggnadens ursprungliga 

funktion som skola. Rummens mycket väl tilltagna takhöjd bidrar starkt till 

interiörens sekelskifteskaraktär. Likaså samtliga ursprungliga detaljer som 

profilerade snickerier, cementklinker och putsade tak med stuckatur, typiska 

för det sena 1800‐talet. 

Från järnvägens öppnande på 1870‐talet till sekelskiftet 1900 fördubblades 

Mjölbys folkmängd. Parkskolan uppfördes som ett svar på denna 

befolkningstillväxt. Idag står skolbyggnaden som ett monument över 

stationssamhället Mjölby. 

Fastighetens kulturhistoriska värden återfinns i byggnadens exteriör och 

interiör, men också i utformningen av den omgivande tomten och dess 

synlighet i stadsbilden. Planförslaget skyddar dessa olika aspekter, läs mer 

under rubriken Bebyggelse på sid 8‐9.   

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Offentlig och social service 
Planområdet har genom sin centrala placering god tillgång till innerstadens 

serviceutbud. Östergårdens förskola, ligger 400 meter från planområdet. 

Närmaste skolor är Vasaskolan (F‐3), och Lagmansskolan (ÅK4‐9), ligger inom 

600 meters promenad. 
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Sociala aspekter  
Parkskolan är en välkänd byggnad i Mjölby vars karaktärsdrag är viktiga att 

bevara även ur sociala aspekter för igenkänning och förståelse för stadens 

historia. Konsekvensen av att byggnaden omvandlas till bostadshus är att 

fastigheten privatiseras. En annan konsekvens är att byggnaden under senare 

tid har använts för föreningsliv, vilka behöver hitta nya lokaler för sin 

verksamhet.  

För att bevara och underhålla byggnaden krävs ekonomiska medel, i annat fall 

riskerar byggnaden att stå i förfall.    

Jämställdhet och mångfald 
Byggnadens placering i Mjölby innebär ett tillskott på bostäder i ett centralt 

läge med närhet till stadens serviceutbud. Här finns god kollektivtrafik och 

utbyggda gång‐ och cykelbanor. Närheten till service och rekreation inom gång‐ 

och cykelavstånd och tillgång till god kollektivtrafik ger tillkommande bostäder 

förutsättningar för hållbara transporter, en jämställd rörlighet och ett 

välfungerande vardagsliv.  

Barnperspektivet 
Den nya gång‐ och cykelvägen som tillskapas bidrar med en tydligare, tryggare 

och mer trafiksäker möjlighet att röra sig till fots och cykel i området, vilket 

särskilt gynnar barn och ungdomars rörelse. 

Trygghet  
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 

attraktiva, tillgängliga och trygga.  

Gator och trafik 

Gatunät och biltrafik 
Planområdet ligger intill Järnvägsgatan och Bockarpsvägen, med befintlig infart 

till fastigheten Nornan 2 från Bockarpsgatan. Planförslaget innebär endast en 

mindre justering av infarten för att möjliggöra att den separeras från gång‐ och 

cykelvägen mellan Bockarpsvägen och Parkgatan. Planförslaget innebär att en 

mer trygg och tydlig uppdelning sker mellan trafikslagen.  

Historiskt fortsatte Lagmansgatan vidare norrut till Parkgatan förbi Nornan 2, 

varpå grannfastigheten Niklas Eskil 1 har sin infart över Nornan 2. 

Planförslaget innebär att Niklas Eskil 1 fortsatt ska kunna köra över fastigheten 

Nornan 2. Där infarten korsar cykelvägen anger plankartan därför 

bestämmelsen GATA.  

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet ansluter till stadens gång‐ och cykelvägnät som är väl utbyggt i 

närområdet. Längs Bockarpsvägen finns en separerad gång‐ och cykelbana som 

ansluter till både Järnvägsgatan och Lagmansgatan. Parkskolan nås också 

norrifrån via en gång‐ och cykelväg från Parkgatan, vilken slutar mitt i 

kvarteret och cyklister fortsätter över fastighetens infart och parkering för att 

komma vidare till Bockarpsvägen. Markering och skyltning saknas.  

Planförslaget innebär att en ny gång‐ och cykelväg placeras utmed 

fastighetsgräns i öster inom planbestämmelsen CYKEL respektive GATA. 
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Cykelvägen placeras till största delen inom kommunens fastighet Mjölby 40:3. 

Fastigheterna föreslås regleras utifrån plankartans gränser. Läs mer under 

kapitlet Genomförande på sid 19.  

Planförslaget innebär att det skapas en mer sammanhängande och trygg gång‐ 

och cykelväg mellan Bockarpsvägen och Parkgatan.  

En mindre sektion av den södra muren/kantstenen som omfattar den 

ursprungliga skolgården kan i söder behöva tas bort till förmån för den nya 

gång‐och cykelvägen samt viss förflyttning av infarten till fastigheten. Påverkan 

på murens utsträckning bör minimeras. 

Kollektivtrafik 
Planområdet har en mycket god tillgång till kollektivtrafik. Mjölby resecentrum 

ligger ca 400 meter, eller 5 minuters promenad, söderut. Stationen trafikeras av 

Östgötapendeln med förbindelser till Norrköping, Motala och Tranås, samt av 

regionala och lokala busslinjer. Närmaste busshållplats är Järnvägsparken på 

Järnvägsgatan, 100 meter sydväst om fastighetens infart, som trafikeras av de 

flesta av busslinjerna som avgår från resecentrum. 

Detaljplanens genomförande medför inga ändringar i kollektivtrafiksystemet. 

Parkering och angöring 
På fastigheten finns idag en hårdgjord parkeringsyta med knappt 30 

parkeringsplatser. Sex av dessa nyttjas enligt ett nyttjandeavtal av 

Bostadsbolaget för tandläkarmottagningen i grannfastigheten. En dialog om 

avtalet förs mellan kommunen och Bostadsbolaget. Övriga p‐platser används 

av boende, besökare och verksamma i närområdet utan avtal.  

Utifrån ett antagande om att det tillskapas cirka 7 lägenheter omfattande totalt 

cirka 900 kvadratmeter bruttoarea (BTA) bedöms cirka 9 parkeringsplatser att 

krävas. Vid en kombination av bostäder och centrumverksamheter kan behov 

av fler än 9 parkeringsplatser uppstå, men bedömningen är att behovet inte 

kommer att uppgå till mer än antalet parkeringsplatser som ryms inom 

fastigheten idag.  

Bedömningen är att det går att lösa parkering inom kvartersmark inom mark 

som redan är hårdgjord. I illustrationerna på sid 9 redovisas två olika förslag på 

placering av parkering. Parkering är inte tillåten att ske på den tidigare 

skolgården, för övrigt styrs inte parkeringens placering i detaljplanen. 

Parkering hanteras vid bygglovgivning.  

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, men en kortare beskrivning och 

bedömning av nedan stående miljöaspekter har bedömts behövas.  
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Buller 

Bullerförordningen 
Buller från trafik styrs i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Enligt riktvärdena i förordningen gäller att buller från väg 

vid ett bostadshus fasad inte ska överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå för 

bostäder större än 35 kvadratmeter. För bostäder som är mindre än 35 

kvadratmeter gäller 65 dBA. De maximala ljudnivåerna på den bullerdämpade 

sidan bör inte överstiga 70 dBA. 

Om riktvärdena inte går att uppnå så finns regler och krav på hur 

bostadsrummen behöver anpassas. Vid ombyggnad av en befintlig byggnad så 

som Parkskolan gäller att minst ett bostadsrum i varje bostad bör vara vänt mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad. 

Även för uteplats vid bostäder finns det riktlinjer. Förordningen anger att 

bullret inte ska överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå. 

Bullerutredning 
Planområdet är utsatt för buller främst från järnvägen, men också från 

vägtrafik. En bullerutredning med avseende på trafikbuller har genomförts i 

samband med planarbetet av Efterklang, 2021‐03‐12. Utredningen baseras på 

kommunens och Trafikverkets prognoser för trafikmängder år 2040. 

Utredningen visar på att den västra fasaden mot Järnvägsgatan är den mest 

utsatta fasaden. Ekvivalent ljudnivå beräknas här uppgå till 64 dBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration från bullerutredning som visar ekvivalenta ljudnivåer beräknad för år 2040 (Efterklang,2021‐03‐

12). I beräkningen har möjligheten för en skyddad uteplats testats i form av en komplementbyggnad med 

bullerskärmar vilket redovisas norr om befintlig byggnad i bilden.   

Med genomtänkta planlösningar kan lägenheter planeras i enlighet med 

trafikbullerförordningen avseende de ekvivalenta bullernivåerna. Avsteg enligt 

1a) i kapitel 2 i förordningen får göras då planen gäller en befintlig byggnad 

som planeras få ändrad användning och därför omfattas av ändring så som 
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avses i 9 kap 2 § Plan och bygglagen. Lägenheter som planeras behöver därmed 

utformas så att minst ett boningsrum har fönster som är vänt mot 

bullerskyddad sida.  

På plan 1 (bottenvåningen) saknar byggnaden fönster mot öster där 

ljudnivåerna är som lägst, varpå genomgående lägenheter med bostadsrum 

mot ljuddämpad sida inte är möjligt. På grund av de höga kulturhistoriska 

värdena bedömer kommunen också det som olämpligt att ta upp nya fönster i 

fasaden. På byggnadens nordöstra sida där de ekvivalenta ljudnivåerna 

understiger 60 dBA kan en lägenhet större än 35 m2 placeras. För övriga delar 

av bottenvåningen måste lägenheterna vara mindre än 35 m2.  

 

På plan 2 – 3 kan genomgående lägenheter planeras eftersom den ekvivalenta 

ljudnivån på den skyddade sidan understiger 55 dBA (Efterklang, 2021‐03‐12).  

Med dessa lösningar kvarstår dock frågan om maxbullernivåerna där 

trafikbullerförordningen inte ger samma möjlighet till avsteg för befintliga 

byggnader utan minst hälften av bostadsrummen bör klara högst 70 dBA 

nattetid. Bullerutredningen indikerar att våning 2 och 3 ligger över riktvärdena 

vad gäller de maximala ljudnivåerna på den skyddade sidan, 71‐72 dBA 

respektive 72‐73 dBA i jämförelse med 70 dBA som är bullerförordningens 

rekommendation. De höga maxvärdena är en följd av att ljudet från godståg 

reflekteras från kringliggande byggnader och studsar mot Parkskolans östra 

fasad. Cirka 25‐30 godståg beräknas gå förbi fastigheten på natten, alltså 3‐4 per 

timme mellan klockan 22:00 och klockan 06:00. Värt att notera är att 

bullermodellen inte tar hänsyn till vilken typ av fasad byggnaderna i modellen 

har utan räknar med en slät hård yta vilket innebär att beräkningarna utgår från 

att ljudet studsar maximalt. En skrovlig yta så som exempelvis en tegelfasad 

reflekterar inte lika mycket ljud. 

 

Vad gäller uteplats finns möjlighet att skapa en gemensam skyddad uteplats 

inom fastigheten, exempelvis i anslutning till ny komplementbyggnad. Det 

krävs dock att uteplatsen blir ordentligt skärmad för att uppnå ekvivalenta 

nivåer på max 50 dBA.  

 

På plankartan regleras buller med bestämmelsen m1 – Byggnaden är bullerutsatt. 

Där ekvivalenta ljudnivåer på den bullerutsatta sidan överstiger 60 dBA ska minst ett 

bostadsrum per lägenhet ha öppningsbart fönster som är vänt mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad. I de lägen där så inte är möjligt får endast 

lägenheter mindre än 35 kvm placeras. Bullerbestämmelsen gäller alltså för 

bostadsändamål, men planen möjliggör även för centrumändamål som inte 

omfattas av samma riktlinjer vad gäller buller. 
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Vy från nordost visar ekvivalent ljudnivå vid norra och östra fasaden. Våningar inramade i rött markerar 

möjlighet för genomgående lägenheter. I beräkningen har möjligheten för en skyddad uteplats testats i form av 

en komplementbyggnad med bullerskärmar vilket redovisas i bilden. Illustration från bullerutredning 

(Efterklang 2021‐03‐12). 

Byggnadskontorets avvägning 
Bullerutredningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna på den skyddade sidan 

klaras, men att utomhusvärdena vid fasad inte klaras avseende 

maxbullernivåerna nattetid för minst hälften av bostadsrummen i enlighet med 

förordningens inriktning. Maxbullernivåerna är även för den tystaste sidan 1‐3 

dBA högre än riktvärdet och överskrids ett stort antal gånger i förhållande till 

inomhusriktvärdena som endast får överskridas 5 gånger per natt för att 

säkerställa en god nattsömn. 

Byggnadskontorets bedömning är att det är nödvändigt att man klarar 

inomhusvärdena 30 dBA ekvivalent respektive 45 dBA maximal ljudnivå då 

dessa påverkar människans hälsa på lång sikt. Bullernivåerna är så höga att det 

kommer krävas särskilda åtgärder för att klara inomhusvärdena, men att 

sådana lösningar finns på marknaden. Byggnadskontorets bedömning är att det 

går att hitta anpassningar på byggnadens insida för att nå ljudreduktion, utan 

att byggnadens kulturhistoriska värden går förlorade. Exempelvis kan det 

behövas ett extra fönster som placeras på insidan av byggnaden.  

Det är också angeläget att klara utomhusriktvärdena så långt möjligt. Dock 

bedöms det viktigaste vara att man klarar utomhusvärdena dagtid, dels så att 

man kan ordna en uteplats där samtal inte störs av buller, dels så att man kan 

ha fönster öppna t.ex. för vädring utan att man störs inomhus. Kontoret gör 

också bedömningen att det vore rimligt att avstegen för befintliga byggnader 

omfattade såväl ekvivalenta nivåer som maximalnivåerna, särskilt som dessa 

avser utomhusbuller nattetid. De maximala bullernivåerna vid den tysta sidan 

överstiger endast med ett par decibel utomhusriktvärdet för maximal 

bullernivå nattetid. Byggnadskontorets bedömning är att det är nödvändigt att 

hitta användningar av den före detta skolan som ger stabila hyresintäkter för att 

det ska vara möjligt att långsiktigt bevara byggnadens höga kulturmiljövärden. 

En användning av byggnaden för bostadsändamål väger därför tungt i 

kontorets bedömning av att de föreslagna avstegen från riktvärdena bör vara 

rimliga, då det förbättrar möjligheten att bevara skolan och dess 

kulturhistoriska värden.  
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Lukt 
Eventuellt kan det förekomma lukt från ASM Foods på Kyrkogatan, cirka 600 

meter sydväst om planområdet. Företaget tillverkar bakverk, mejeriprodukter 

och godis. Kommunen bedömer att avståndet är relativt stort och att ingen 

olägenhet föreligger. 

Risk 
Planförslaget ligger i närheten av järnvägen där transport av farligt gods går.  

Utifrån Länsstyrelsen i Stockholms faktablad Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods (2016:6) bör bostäder ligga 

med ett avstånd på minst 50 meter från järnväg där farligt gods transporteras.  

 

Befintlig byggnad, tillika byggrätt, ligger cirka 70 meter från järnvägen, varpå 

risken vid eventuell urspårning vid järnvägen anses acceptabel. Ändringen av 

innehåll från Allmänt ändamål (skola) till bostäder innebär inte heller att 

byggnadens användning ändrar kategori utifrån risksynpunkt. Både skola och 

bostäder ingår i så kallad känslig verksamhet (zon C i Länsstyrelsens faktablad). 

Utifrån detta föreslås inga åtgärder vad avser risk och ingen särskild 

riskutredning bedöms nödvändig. 

Klimatanpassning 
Stora delar av fastigheten består idag av gräsytor som genom planförslagets 

bestämmelser inte får hårdgöras. Planförslaget bedöms därför inte innebära 

någon utvidgning av hårdgjorda ytor. Planens genomförande bedöms inte 

påverka områdets förmåga att hantera ökad nederbörd och skyfall. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp (VA) 
Fastigheten är ansluten till allmänna vatten‐ och avloppsledningar via 

upprättade förbindelsepunkter från Järnvägsgatan. Mjölby kommun är 

huvudman för vatten‐ och avloppsnätet. Inga förstärkningar bedöms behövas i 

VA‐nätet till följd av genomförandet av denna detaljplan.  

Planförslaget fastställer u‐områden för befintliga ledningar inom fastigheten 

Nornan 2.  

Dagvatten 
Planförslaget innebär inte någon ökning vad gäller andel hårdgjord yta i 

området. Fastigheten är ansluten till ledningar för dagvatten med 

anslutningspunkt utmed Järnvägsgatan. Inga särskilda åtgärder bedöms 

behövas.  

Vatten till brandsläckning 
Brandpost finns utmed Bockarpvägen.  

Fjärrvärme/fjärrkyla 
Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Fjärrvärmeledningarna korsar 

fastigheten i nordsydlig riktning i den östra delen. Ledningarnas läge bekräftas 

med u‐område i plankartan.  

El, tele och opto 
Fastigheten är ansluten till befintligt elnät.  
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Skanova och Telenor äger ledningsstråk inom planområdet. Skanova har även 

ett teleskåp inom befintlig parkeringsyta på fastigheten Mjölby 40:3. 

Optoledningarna som ansluter till fastigheten tillhör Mjölby‐ Svartådalen 

Energi AB.  

Planförslaget fastställer u‐områden för befintliga ledningar inom fastigheten 

Nornan 2. Om flytt av ledningar är nödvändigt till följd av planförslaget ska 

fastighetsägaren ta kontakt med ledningsägaren. 

Avfall 
Ingen förändring av avfallshanteringen för området föreslås. Kommunens 

riktlinjer angående avfallshantering ska följas.  

Avvägningar och hänsyn till motstående intressen 
Det allmänna intresset av att byggnaden fortsatt kan bevaras och fyllas med 

innehåll har bedömts väga tyngre än allmänhetens intresse av att själva kunna 

vistas på den före detta skolgården och skolbyggnaden. 

Vidare ställer byggnadens kulturhistoriska värden särskilda krav då 

användningen föreslås övergå från skola till bostäder. Avvägningen som gjorts i 

detaljplanen är att kulturmiljöintresset väger tyngst. Inga tillbyggnader eller 

ombyggnader för att exempelvis öppna upp fönster för att få en bättre 

boendemiljö tillåts. Särskilda krav ställs även på byggnadens inre för att 

förhindra att byggnaden förvanskas.  

Samtidigt är platsen påverkad av buller från framförallt järnvägen, med krav på 

placering av rum för att skapa tyst sida. Då byggnaden inte har några fönster på 

bottenplan åt det håll där bullervärdena är som bäst gäller det att vara kreativ 

vid planlösning vid bygglov. Planen möjliggör även för att 

centrumverksamheter för att ge en flexibilitet inför framtiden.  

Även vad gäller möjlighet att skapa tyst uteplats har flera avvägningar gjorts. 

Då skolgården och upplevelsen av byggnaden från Järnvägsgatan och 

Bockarpsvägen väger tungt föreslås uteplats placeras norr eller öster om 

Parkskolan. Kommunens bedömning är att det går att skapa en god uteplats 

där ljudvärdena uppnår kraven i lagstiftningen genom exempelvis placering av 

komplementbyggnader och eventuellt plank.  
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Genomförande av 
detaljplanen 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande. Planprocessen 

beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan, vilken kan förändras 

under planarbetets gång som en följd av oförutsedda händelser. 

Samråd  Sommaren 2021 

Granskning  Hösten 2021 

Antagande  Vintern 2021 

Laga kraft, tidigast  Årsskiftet 2021/2022 

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 
Mjölby kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det 

innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden.  

Kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och skötsel av kvartersmark.  

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

finns inom planområdet. Förändringar och eventuell flytt av ledningar bekostas 

av exploatören.  

Avtal  
En avsiktsförklaring/avtal för försäljning av fastigheten Nornan 2 finns 

upprättat mellan Mjölby kommun och en intressent. Markanvisning skedde 

genom annonserad försäljning i konkurrens. Mjölby kommun har därefter 

upprättat köpeavtal med intressent som vill uppföra bostäder inom fastigheten.  
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Hyresavtal med studieförbund kommer att övergå till ny ägare.  

Mjölby kommun har avtal med ägaren till Nornan 1 (Bostadsbolaget i Mjölby 

AB) om 6 parkeringsplatser, vilket kommer att sägas upp. 3 platser bör kunna 

beredas inom Nornan 3; övriga hänvisas för gatuparkering på Parkgatan som är 

14,5 m bred och lågt utnyttjad av parkering. Ingen parkering får ske vid 

vändplan.  

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsägare 
Nornan 2 ägs av Mjölby kommun, med avsikt att säljas. Mjölby 40:2 ägs av 

Mjölby kommun. Nornan 1 ägs av Mjölby fastighetsbolag AB. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Kommunen ansvarar för att ansöka och bekosta fastighetsförrättning i samband 

med genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsbildning 
Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastighetsreglering att ske 

mellan fastigheten Nornan 2 och Mjölby 40:2 vad avser gränsdragning 

mellan kvartersmark och allmän plats. Regleringen sker utan ersättning.  

Sydöstra hörnet av fastighetens Nornan 1 har en hörnavskärning, där 

cirka 20 m2 från Nornan 2 ska kunna tillfalla Nornan 1; alternativt regleras 

som servitut. Regleringen sker utan ersättning.  

Servitut 
Servitut för in‐ och utfart ska bildas till förmån för bostadsfastigheten 

Niclas Eskil 1 över Nornan 2. Niclas Eskil 1 avsöndrades 1907‐02‐16 då det 

fanns en väg intill fastigheten, vilket även fanns i den äldre detaljplanen 

fastställd 1934. Vid framtagandet av en ny detaljplan 1978 genomfördes 

inte fastighetsbildning med gång‐ och cykelväg eller bildande av servitut. 

I nuläget sker in‐ och utfart över Nornan 2 utan formell rättighet.  

Enligt bilden till höger kan cirka 20 m2 av nordöstra hörnet av fastigheten 

Nornan 2 tillfalla Nornan 1. Alternativt kan servitut för parkering bildas. 

Ledningsrätter samt övriga rättigheter 
Planområdet omfattar en befintlig ledningsrätt för fjärrvärme genom 

fastigheten Nornan 2, 0586‐99/27.1. 

Planförslaget säkerställer denna ledningsrätt samt ledningsrätt för 

befintliga ledningar med u‐områden. Möjlighet att bilda ledningsrätt ges 

inom på plankartan markerat med u.  

Fastighetsplan 
Gällande detaljplan har inga tomtindelningsbestämmelser.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Planarbetet bekostas av Mjölby kommun. Kostnaden täcks av 

försäljningspriset vid försäljning av fastigheten Nornan 2.  

Kartbild som visar de delar 

av Nornan 2 som kan 

justeras över till Nornan 1. 

Området ligger i 

planområdets nordöstra 

hörn. 
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Kommunala investeringar och kostnader 
Genomförandet av detaljplanen medför kostnader för kommunen vad gäller 

iordningsställande av ny gång‐ och cykelväg. Förprojektering sker inför planens 

granskning.  

Ersättning för bestämmelser om rivningsförbud och skydd av 
värdefulla byggnader 
Enligt plan‐ och bygglagen 14 kap. kan fastighetsägare under vissa 

förutsättningar begära ersättning om en detaljplan innehåller bestämmelser om 

rivningsförbud eller skydd av värdefulla byggnader. Kommunen bedömer att 

den nya planen med möjligheterna att använda byggnaden till bostäder och 

centrumverksamheter ger så stora nyttor för fastighetsägaren att de överstiger 

de eventuella olägenheter som skyddsbestämmelserna skulle innebära. I arbetet 

med den aktuella detaljplanen kommer kommunen i avtal med nuvarande om 

tänkt framtida fastighetsägare säkerställa att några ersättningsanspråk inte 

kommer framföras av fastighetsägaren som följd av detaljplanen och dess 

bestämmelser.  
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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 och 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 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 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 
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.  

Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte 

upprättas för ”Detaljplan för Nornan 2 m.fl.”.  

Dock skall en begränsad beskrivning och bedömning av planens inverkan på 

miljön göras för följande aspekter:  

- kulturmiljövärden 

- buller 

- lukt 

- risk 
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Dessa aspekter beskrivs under rubrikerna Detaljplanens innebörd och Miljö‐ och 

riskfaktorer.  

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. 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. 

Orientering 
Planområdet omfattar ca 3000 m2 mark, på fastigheterna Nornan 2 och Mjölby 

40:3, i korsningen mellan Järnvägsgatan och Bockarpsvägen. På Nornan 2 står 

Parkskolan. Detaljplanen innebär en förändrad användning av befintlig 

byggnad från allmänt ändamål (skola) till bostäder och centrum. Planförslaget 

innebär skydd av fastighetens kulturmiljöhistoriska värden, möjliggörande av 

tillkommande komplementbebyggelse samt en ny sträckning av gång‐ och 

cykelväg i planområdets östra del.  

 

Parameter 
 

Här redovisas alla 

intressen som är 

berörda enligt bilaga 2 

och 4 i MKB‐

förordningen 

Platsen 
 

Här beskrivs parameterns 

värden/ och eller brister, 

miljöpåverkan på platsen i 

dag. Omgivningens betydelse 

och sårbarhet. 

Påverkan 
 

Hur påverkas respektive 

parameter av att planens 

genomförs? 

+     0     – 
 

Här antyds 

om påverkan 

är positiv, 

obetydlig eller 

negativ för 

aktuell aspekt 

BMP 
 

Vid 

risk/möjlig 

betydande 

miljöpåverkan 

kryssas denna 

ruta 

 

1. Markanvändning och markförhållanden 

 

Markanvändning 

Planområdet omfattar en 

befintlig äldre byggnad, 

parkeringsyta, gräsytor och 

äldre träd. Fastigheten Nornan 

2 är planlagd för allmänna 

ändamål (skola), men används 

idag för föreningslokaler. 

Detaljplanen innebär att uppförd 

byggnad får en ny användning 

och skyddas med rivningsförbud 

samt krav på bevarande och 

varsamhet. Endast 

komplementbyggnader 

tillkommer inom redan 

ianspråktagen mark. Gräsytor och 

träd på fastighetens västra sida 

skyddas. En gång‐ och cykelväg 

föreslås i områdets östra del inom 

mark som idag används för 

parkering. 

  0     

 

Geologi 

Marken inom planområdet 

består av postglacial finsand. 

(SGUs kartvisare, 2021‐04‐23) 

Detaljplanen innebär inte någon 

utökad byggrätt utöver 

komplementbyggnader.  

  0     

Förorenad mark  Ingen känd förekomst av 

förorenad mark förekommer. 

Detaljplanen bedöms inte innebära 

en negativ påverkan vad gäller 

förorenad mark. 

  0     
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2. Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten 

 

Yt‐ och 

grundvatten 

Inga kända problem med yt‐ 

och grundvattnet förekommer 

idag. 

Detaljplanen bedöms inte få en 

negativ påverkan på yt‐ och 

grundvattenförhållandena i 

området. 

  0     

 

Dagvatten 

Planområdet är till stor del 

redan ianspråktaget och 

anslutet till kommunala 

ledningar för dagvatten. 

Detaljplanen bekräftar befintliga 

byggnader och skyddar delar av 

fastigheten från att hårdgöras. 

Andel hårdgjord yta förväntas inte 

öka. Detaljplanen bedöms inte 

innebära en negativ påverkan på 

dagvatten. 

  0     

 

3. Luft och miljökvalitetsnorm för luft 

 

Luft 

Det finns inga kända problem 

med luftkvalitén i området.  

Detaljplanen bedöms inte innebära 

en negativ påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för luft. 

Stora delar av området är redan 

bebyggt. 

  0     

 

4. Skyddade områden och arter 

 

Riksintressen  

Planområdet berör inga 

områden utpekade som 

riksintressen. 

‐    0     

 

Områdesskydd 

vatten, natur och 

arter 

Planområdet omfattas inte av 

några områdesskydd. 

Norr om skolbyggnaden inom 

fastigheten Nornan 2 står en 

lind som är av sådan storlek 

att den bedöms utgöra ett 

särskilt skyddsvärt träd enligt 

naturvårdsverkets definition. 

Trädet föreslås skyddas i 

detaljplanen. Om åtgärder 

som riskerar att skada eller 

påverka trädet negativt så ska 

samråd ske med Länsstyrelsen 

enligt MB 12kap 6§. 

Planförslaget innebär att linden 

skyddas. Se även punkt 5 nedan, 

Naturvärden och biologisk mångfald.  

  0     

 

Områdesskydd 

kultur 

Planområdet omfattas inte av 

några områdesskydd. Se 

punkt 6 nedan, Kulturvärden 

och arkeologi 

Se punkt 6 nedan, Kulturvärden och 

arkeologi 

  0     
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5. Naturvärden och biologisk mångfald 

 

Naturmiljö 

Planområdet utgörs till stor 

del av ianspråktagen mark. 

Inom området finns flera stora 

träd och gräsytor. 

Tillkommande byggrätter är 

begränsade till komplement‐

byggnader och samlas till 

ianspråktagna, redan hårdgjorda 

ytor. Träd står på gräsytor på den 

tidigare skolgården som ej får 

hårdgöras eller användas för 

parkering. Den äldre linden norr 

om byggnaden skyddas särskilt 

genom skyddsbestämmelse och 

marklov för fällning.    

+       

 

Grönstruktur, 

rekreation och 

friluftsliv 

I närområdet finns möjlighet 

till rekreation bland annat i 

det större skogsområdet i 

öster.  

Planförslaget bedöms inte få en 

negativ påverkan på 

grönstrukturen, rekreation och 

friluftsliv i området.  

 

  0     

 

6. Kulturvärden och arkeologi 

 

Historiskt och 

kulturellt 

betydelsefulla 

områden eller 

byggnader 

Planområdet omfattar en 

särskilt värdefull byggnad, 

som avses i 8 kap 13 § PBL. 

Värdebärande delar återfinns i 

exteriör, interiör och 

omgivande utemiljö. 

  

Detaljplanen omfattar skydd och 

rivningsförbud av byggnaden, 

samt skydd för träd av 

kulturhistoriskt värde, vilket 

innebär ett förstärkt skydd i 

jämförelse med idag. Interiört 

bedöms viss negativ påverkan på 

värdebärande delar vara 

oundvikligt vid anpassning för ny 

användning, både för bostäder och 

centrumverksamheter. 

Detaljplanen innebär dock även ett 

förstärkt skydd av byggnadens 

interiör.  

Byggrätter för 

komplementbyggnader anpassas 

för att inte störa viktiga siktlinjer 

och vyer för stadsbilden. Den 

tidigare skolgården mot 

Järnvägsgatan skyddas från 

bebyggelse och hårdgörande.  

+       

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga 

kända fornlämningar.  

‐    0     
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7. Klimat och naturresurser 

 

Klimat och 

klimat‐

förändringar 

Planområdet ligger i ett 

centralt läge i Mjölby som är 

lättillgänglig med hållbara 

transporter och med närhet till 

stadens service. Inom 

planområdet finns större träd 

som erbjuder skugga vid höga 

temperaturer. 

Kommunens bedömning är att ett 

genomförande av detaljplanen inte 

innebär en negativ konsekvens för 

klimatet. Marken är redan till stor 

del ianspråktagen. Vidare innebär 

detaljplanen att större träd och 

grönyta i områdets västra del 

skyddas.  

  0     

 

Naturresurser 

Planområdet ligger centralt i 

staden, är till stor del redan 

bebyggt och marken 

ianspråktagen. 

Kommunens bedömning är att 

markanvändningen som föreslås 

inom aktuell detaljplan är lämplig 

och utgör ett effektivt nyttjande av 

resurser.   

  0     

 

Energi, 

transporter och 

avfall 

Detaljplanen ligger i ett 

centralt läge i Mjölby i ett 

sammanhang där befintlig 

infrastruktur är uppbyggd. 

Planområdets läge ger goda 

möjligheter för hållbara 

transporter. Planområdet har 

möjlighet att utnyttja befintlig 

infrastruktur vad gäller vägar, 

vatten, avlopp, avfallshantering 

etc. vilket bedöms som positivt.   

+       

 

8. Risker och störningar för människa och miljö 

 

Buller 

Planområdet omfattas av 

trafikbuller från järnväg och 

väg. En bullerutredning har 

tagits fram. Utredningen visar 

på att den västra fasaden mot 

Järnvägsgatan är den mest 

utsatta fasaden. Ekvivalent 

ljudnivå beräknas här uppgå 

till 64 dBA.  

 

Lägenheterna som planeras kan 

anpassas för att klara riktvärdena i 

trafikbullerförordningen. 

Anpassningen kan bland annat 

innebära att delar av byggnaden 

endast är lämplig för lägenheter 

som är mindre än 35 

kvadratmeter.  

Då det gäller ändring av en 

befintlig byggnad får även avsteg i 

förordningen göras. Kravet på nya 

lägenheter som är större än 35 

kvadratmeter är att endast ett 

boningsrum behöver vara vänt 

mot bullerskyddad sida.  

En skyddad gemensam uteplats 

bedöms kunna lösas inom 

fastigheten.  

Ett genomförande av detaljplanen 

bedöms inte innebära en påtaglig 

förändring av bullersituationen i 

närområdet. 

  0  ‐   

 

Transport av 

farligt gods på 

väg och järnväg  

Planområdet ligger i närheten 

till järnväg där transport av 

farligt gods går.  

Planförslaget innebär inte att 

någon ny byggrätt tillskapas i 

närheten av järnvägen.  

Befintlig byggnad ligger cirka 70 

meter från järnvägen idag. I 

översiktlig riskutredning för nya 

bostäder i Mantorp (WSP 2018‐06‐

  0     
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26) anges att individrisken är 

acceptabel för bostäder som ligger 

med ett avstånd på än 40 meter 

från järnvägen. Befintlig byggnad, 

tillika föreslagen byggrätt, ligger 

cirka 70 meter från järnvägen 

varpå inga åtgärder anses 

nödvändiga ur risksynpunkt. 

Ändringen av innehåll från 

Allmänt ändamål (skola) till 

bostäder innebär inte heller att 

användningen ändrar kategori 

utifrån risksynpunkt. Både skola 

och bostäder ingår i så kallad 

känslig verksamhet. 

 

Risk från 

verksamhet och 

flyg för 

människor och 

miljö 

Inga kända risker från 

verksamhet och flyg finns i 

eller i närheten av 

planområdet. 

‐    0     

Övriga risker 

störningar för 

människa och 

miljö 

600 meter sydväst om 

planområdet producerar ASM 

Foods bakverk och mejerier 

m.m. Lukt kan förekomma. 

Avståndet till planområdet 

bedöms vara relativt långt och risk 

för olägenhet bedöms vara låg. 

  0     

 

9. Planen 

Planen Ja/Nej Kommentar 

 

Medger planen förutsättningar 

för verksamheter och åtgärder 

med tillstånd eller liknande? 

Nej   

 

Har planen betydelse för andra 

planers och programs 

miljöpåverkan? 

Nej   

 

Har planen betydelse för 

integrering av miljöaspekter, 

miljömål och hållbar utveckling?  

Nej   
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Innebär miljöproblem som är 

relevanta för planen själv? 

Nej   

 

Påverkans gränsöverskridande 

art? 

Nej   

 

10. Sammanvägd bedömning och summering av planens påverkan 

Planen Kommentar 

 

Påverkans omfattning och 

fysiska omfattning? 

Aktuell detaljplan syftar till att ändra användning inom en befintlig byggnad, samt 

att fastlägga en sträcka gång‐ och cykelväg på redan hårdgjord mark. Planen innebär 

därför en mycket begränsad förändring i frågan om påverkan ur miljösynpunkt. 

Planen berörs i huvudsak av kulturvärden och buller. Dessa frågor bedöms hanteras 

på ett adekvat sätt. Kulturvärden tas tillvara genom skyddsbestämmelser i planen. 

Krav på god boendemiljö gällande buller kan uppnås genom anpassning av 

planlösningar samt utformning av en skyddad gemensam uteplats. 

Kommunens samlade bedömning är att genomförandet av 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). 

 

Påverkans sannolikhet, frekvens, 

varaktighet och avhjälpbarhet?  

Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ påverkan vad gäller 

ovanstående frågeställningar. 

 

Påverkans totaleffekt, betydelse 

och komplexitet? 

Detaljplanen förväntas inte innebära någon negativ påverkan vad gäller 

ovanstående frågeställningar. 
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