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 Datum 
2022-09-20 

Diarienummer 
BRN: 2020:72 

 

Handläggare 
Caroline Ekman Gyllemark 
Tel. 010 – 234 59 61 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon www.mjolby.se Organisationsnummer 
Mjölby kommun Stadshuset 0142-850 00 byggnad@mjolby.se 212000-0480 
595 80 Mjölby Burensköldsvägen 11-13 Telefax   
  0142-851 20   

 

Detaljplan i Mjölby för del av MJÖLBY 43:9 
och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra) 
Samrådsredogörelse  
 

Orientering 
Planen syftar till att möjliggöra byggnation av en ny grundskola inklusive 
idrottshall och bostäder.  
 

Samråd om planförslaget 
Plansamråd genomfördes under tiden 1 april – 13 maj 2021.  
Planförslaget har remitterats till berörda myndigheter och organisationer 
samt grannar enligt fastighetsförteckning upprättad  2021-03-18. 
 
Planen kungjordes i Corren lördagen den 10 april 2021. 
 

Samrådshandlingar 
 Detaljplanekarta i skala 1:1000 med tillhörande bestämmelser, daterad 

mars 2020.  
 Planbeskrivning  
 Behovsbedömning av miljöbedömning 
 Grundkarta  
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Inkomna yttranden 
Totalt har 21 yttranden inkommit enligt nedan: 
 
 

 Inkommande
datum 

Synpunkter Inga 
synpunkter 

Sid 

Myndigheter 

Länsstyrelsen Östergötland  2021-05-12 X  3 

Lantmäterimyndigheten 2021-05-07 X  6 

Trafikverket 2021-05-11  X 9 

Kommunala nämnder/kontor samt bolag etc. 

Miljönämnden 2021-04-22  X 10 

Service- och teknikförvaltningen 2021-05-11 X  10 

LRF 2021-05-12 X  11 

Postnord 2021-04-27  X 12 

Vattenfall 2021-05-12  X 13 

Mjölby Cykelklubb 2021-05-10 X  13 

Hyresgästföreningen 2021-05-10 X  18 

Övriga sakägare 

Yttrande nr 1 2021-05-10 X  18 

Yttrande nr 2 2021-05-12 X  20 

Yttrande nr 3 2021-04-19 X  24 

Övriga inkomna synpunkter     

Yttrande nr 4 2021-04-20 X  24 

Yttrande nr 5 2021-04-15 X  25 
Yttrande nr 6 
 

2021-05-13 X  26 

Yttrande nr 7 2021-05-10 X  28 
Yttrande nr 8 
 

2021-04-09 X  30 

Yttrande nr 9 
 

2021-04-09 X  31 

Yttrande nr 10 2021-04-13 X  31 

Vibogård 2021-04-28 X  33 
 
 

Myndigheter 
Nedan redovisas de yttranden som innehåller synpunkter samt kommunens 
kommentarer till synpunkterna. 
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Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Kommunen har valt en planering av aktuellt markområde som i huvudsak 
hanterar ingående problematik. Kommunen behöver dock anstränga sig för 
att noggrannare anpassa sig till befintliga naturvärden i belysning av att 
detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen, samt komplettera 
dagvattenhanteringen i planen. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ingen överprövning förväntas ske. 
 
Motiv för bedömningen  
 
Rådgivande synpunkter 
Förhållande till ÖP 
Kommunen meddelar att detaljplanen inte överensstämmer med 
översiktsplanen och att ett genomförande av detaljplanen inte medför en 
betydande miljöpåverkan, länsstyrelsen delar de uppfattningarna. 
 
Naturmiljö 
Artskydd 
Planen är fortsatt utformad så att exploatering ska genomföras inom det 
område där den fridlysta knäroten växer. Det strider mot föreskrifterna i 
Artskyddsförordningen. Det är viktigt att kommunen utreder olika 
alternativ för att undvika skada på bestånden av knärot och även om det 
finns andra lämpliga lösningar för att tillgodose planens syfte. Det är bra om 
detta arbete sker parallellt med planprocessen. Utredningen av alternativa 
lösningar är en förutsättning för att kunna hantera en eventuell framtida 
ansökan om artskyddsdispens. 
 
Naturvärden 
Det finns även höga naturvärden i det norra området, främst då knutna till 
gamla tallar. Området är idag utpekat att bli skola och skolgård i plankartan. 
En liten del av området är betecknad med n1 att träd inte får fällas. Däremot 
är det en övervägande del som ska bli skola som innehar höga naturvärden 
som inte föreslås skyddas. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 
omstudera den norra delen av planområdet med hänsyn till naturvärdena. 
Det finns mycket bra underlag i de inventeringar som har genomförts. 
Kommunens utgångspunkt behöver vara att försöka undvika exploatering i 
områden med höga naturvärden och, om det inte går, jobba med skydds- 
och kompensationsåtgärder.  
 
Miljöskydd 
Buller 
I planbeskrivningen anges att en bullerutredning har gjorts. Den finns inte 
med bland planhandlingarna och Länsstyrelsen hade gärna tagit del av den. 
I planbeskrivningen anges att det enligt utredningen är möjligt att klara 
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riktvärden för buller inom hela planområdet. Den pedagogiska 
verksamheten för skolan bör då anläggas 25 m från Bockarpsvägens vägmitt. 
För bostäder i korsningen mellan Bockarpsvägen och Stinsgatan bör 
utemiljön placeras i ljudskugga av de egna byggnaderna. Bullerutredningen 
har utgått ifrån hastigheter som troligen kommer sänkas i samband med 
planläggning vilket skulle innebära att förutsättningarna troligen är bättre 
än vad som redovisas i bullerutredningen. 
 
Förorenad mark 
Enligt planbeskrivningen har kommunen god kännedom om de förorenade 
områdena som ligger både inom och strax utanför detaljplanen. Kommunen 
redovisar de risker som finns med avseende på föroreningarna och de 
åtgärder som både har gjorts och ska göras. Den efterbehandling som krävs 
på plats kommer att genomföras och därmed har länsstyrelsen inga 
ytterligare synpunkter. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen vill påminna om att vi vill kunna se tydligt vilka 
vattenförekomster som är påverkade av planen, med vattenförekomstens 
namn och ID, samt med en bedömning hur planens genomförande påverkar 
möjligheten att följa gällande miljökvalitetsnormer. 
Enligt planhandlingarna är avsikten att dagvattenhanteringen ska lösas med 
särskilda fördröjningsdammar och liknande. Länsstyrelsen ser positivt på 
dessa intentioner. Det är viktigt att utformning och placering samt 
dimensionering av dagvattenlösningarna konkretiseras och att en 
dagvattenutredning tillförs till granskningsskedet. 
 
Kulturmiljö 
Arkeologi, fornlämningar 
En arkeologisk utredning har genomförts i planområdet. Det finns ett flertal 
fornlämningar som behöver förundersökas innan området kan tas i anspråk. 
Länsstyrelsen påminner om att ansökan om förundersökning bör ske i god 
tid innan planeringen slutförs. 
 
Jordbruksmark 
Sett till hushållning med jordbruksmark och sett till livsmedelsstrategins 
syfte att bibehålla produktionsmedel ter sig valet av område för ny 
bebyggelse som lämpligt. 
Länsstyrelsen anser att den särskilda lokaliseringsutredningen på ett 
tillfredsställande sätt återger utrymme och avvägningar för olika möjliga 
lokaliseringar av ny bebyggelse. Därmed uppfylls kraven enligt miljöbalken 
3:4. Hänsynstagande till enskilda arter (artskydd) behöver göras med 
avvägning och så att eventuella negativa effekter i form av exploatering av 
annan mark - som är jordbruksmark - framgår. I planen, sid 34, står att ingen 
jord- eller skogsbruksmark berörs vilket inte är helt korrekt. Någon 
blocklagd (hos Jordbruksverket) jordbruksmark finns dock inte i 
planområdet. 
 
Energihushållning 
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap 3§ att planläggning enligt denna 
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lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Detta kan 
förtydligas i planhandlingen. 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Artskydd 
Inför granskningsförslaget har området beläget söder om Stinsgatan till stora 
delar uteslutits ur planen med hänsyn till knäroten. Den exploatering som 
planeras söder om Stinsgatans förlängning inför granskningsförslaget tar 
hänsyn till orkidén knärot.  

 
Naturvärden 
I granskningsförslaget har kommunen valt att omlokalisera skolan och minska 
bostadsområdet och därmed undviker kommunen att ianspråkta områden med 
höga naturvärden. 
 

 
Ungefärligt planområde inför granskning markerad med streckad röd linje. 
Planerad gång och cykelväg – svartprickad linje. Dagvattendamm – blå cirkel. 
I det sydöstra hörnet planeras en hämta/lämna plats för bilar som delvis 
placeras söder om nuvarande skogsväg.  
 
En gång- och cykelväg planeras från Bockarpsvägen genom delar av Måndalen 
ner genom planområdet fram till skolan. Den blir ett gent stråk till och från 
skolan och kommer bli en viktig nord-sydlig länk i den östra delen av Mjölby 
där bl.a. Vifolkavallens fritidsområde ligger. Dess utformning anpassas så att 
påverkan på naturvärden minimeras. Likaså placeras en dagvattendamm i den 
västra kanten av planområdet och en mindre hämta/lämna plats i 
planområdets sydöstra kant.  
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Buller 
En kompletterande bullerutredning har genomförts i samband med 
granskningsförslaget. Byggnadskontoret ser till att utredningen bifogas 
granskningsutskicket till Länsstyrelsen. Till sakägare brukar kommunen inte 
skicka med utredningar utan dessa finns att hämta på kommunens hemsida för 
planen alternativt via kontakt med planhandläggare. 
 
Förorenad mark 
Noteras. Vidare kan läggas till att kommunen i samråd med länsstyrelsen har 
utfört kompletterande provpunkter söder om redan utförda provpunkter i 
samband med framtagandet av granskningsförslaget. Detta för att med 
säkerhet säkerställa att inga föroreningar finns inom planområdet. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvattenfrågan har hanterats vidare under granskningsskedet. 
Byggnadskontoret lägger till namn och id för den vattenförekomst som 
kommer påverkas av planen. Vidare kommer beskrivning göras av hur planen 
kan komma att påverka miljökvalitetsnormer för vatten i diskussionen för 
dagvattenhanteringen.  
 
Arkeologi/fornlämningar 
Byggnadskontoret har inför granskning ansökt och genomfört 
förundersökningar i planområdet.  
 
Jordbruksmark 
Byggnadskontoret rättar till felet. 
 
Energihushållning 
Byggnadskontoret förtydligar detta. 

 

Lantmäterimyndigheten 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-04-01) har 
följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE OM GENOMFÖRANDETID SAKNAS  
Enligt planbeskrivningen föreslås en genomförandetid om 5 år. Det saknas 
dock en administrativ bestämmelse om detta i planförslaget. Kommunen ska 
enligt 4 kap 21 § PBL ange en administrativ bestämmelse om vilken 
genomförandetid som gäller för detaljplanen. När en sådan bestämmelse 
saknas blir planens genomförandetid enligt 4 kap 23 § PBL 15 år från den 
dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft.  
 
ERSÄTTNING FÖR MINSKANDE AV GA SAMT REDOVISNING AV GA I 
GRUNDKARTAN  
Bockarpsvägen utgör idag en gemensamhetsanläggning, Bockarp ga:1. Del 
av vägen avses genom planen övergå till kommunal förvaltning.  
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Gemensamhetsanläggningen behöver som en följd av planförslaget 
omprövas och minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a 
§ anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av 
en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det 
uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler 
som inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning 
minskas i omfattning. Det nämns vidare ingenting om att en 
omprövningsförrättning enligt anläggningslagen behöver genomföras för att 
upphäva del av gemensamhetsanläggningen. Detta behöver åtgärdas samt 
att det behöver framgå vem som ansvarar för att initiera och bekosta en 
sådan omprövningsförrättning.  
Bockarp ga:1 redovisas inte heller i grundkartan. Detta behöver åtgärdas.  
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNNG SAKNAS  
Lantmäteriet noterar att planförslaget endast omfattar mark som ägs av 
kommunen. Det är dock viktigt att planens konsekvenser samt 
grundläggande förutsättningar för planens genomförande beskrivs på ett 
tydligt sätt så att berörda kan förstå innebörden av planen. Det bör 
exempelvis framgå mer tydligt och på ett mer samlat sätt att 
lantmäteriförrättningar för avstyckning av nya fastigheter enligt planen 
måste ske. Med tanke på nuvarande indelning i fastigheter framstår det 
också som sannolikt att fastighetsregleringar behöver ske för att genomföra 
planen. Detta framgår inte heller i nuvarande planförslag.  
Det noteras vidare att det saknas u-områden för planerade nya 
allmännyttiga ledningar. Om nya ledningar avses förläggas enbart i gatu- 
eller naturmark är det lämpligt att detta framgår av planbeskrivningen. Det 
ska också påpekas att det ofta är lämpligt att planen kompletteras med u-
områden även för befintliga ledningar. Av fastighetsförteckningen framgår 
att exempelvis Vattenfall är innehavare av servitut för kraftledningar inom 
planområdet (05-IM4-33/1179.1 och 05-IM4-43/246.1). Om befintliga 
ledningar ligger inom kvartersmark och avsikten inte är att de ska flyttas är 
det ofta lämpligt att planen förses med u-område även för befintliga 
ledningar.  
Det anges på sidan 28 i planbeskrivningen att inga 
gemensamhetsanläggningar föreslås men att sådana kan bildas vid behov. 
Samtidigt anges i andra avsnitt i planbeskrivningen (exempelvis sid 23 och 
26) att gemensamhetsanläggningar föreslås eller kan vara ett alternativ 
beträffande avfallshantering och parkering. Här vill Lantmäteriet poängtera 
att det saknas g-områden och prickmark inom de planerade 
bostadskvarteren varför det får anses oklart var gemensamhetsanläggningar 
skulle kunna lokaliseras. Skrivningen bidrar till oklarheter och behöver 
kompletteras.  
 
ANG. HÄNVISNING TILL LAGRUM FÖR PLANBESTÄMMELSE  
Lantmäteriet noterar att lagrumshänvisningarna saknar uppgift om att det 
är PBL som det hänvisas till. I nuvarande förslag hänvisas endast till kapitel 
och paragraf.  
 
Delar av planförslaget som kommunen bör se över  
 
E1 OMRÅDE PLANLAGT UTAN TILLGÅNG TILL VÄG  
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I planens sydvästra del finns område E1 för ändamålet transformatorstation. 
Det noteras att E1-området inte har direkt tillgång till gata och enbart allmän 
plats Natur omgärdar kvartersmarken. Vid en eventuell framtida ansökan 
om avstyckning av området kan detta innebära ett problem då det normalt 
inte är möjligt att bilda servitut för väg över allmän plats. Planförslaget bör 
ses över i denna del. Om nuvarande utformning behålls bör det av 
planbeskrivningen framgå hur tillträde till- och fastighetsrättsligt 
genomförande av E1 området kan lösas.  

 
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
 
SKA MARKANVISNINGSAVTAL TECKNAS?  

I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. 
Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 
3 st PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av 
ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. 
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
markanvisningsavtalet.  
 
GRADTECKEN FÖR PLANBESTÄMMELSE OM MINSTA TAKVINKEL  
Ska det inte vara ett gradtecken vid siffran för denna planbestämmelse?  
 
För Lantmäteriet  
Rickard Persson 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Administrativ bestämmelse om genomförandetid 
Vi noterar detta och för in en sådan bestämmelse i plankartan. 
 
Ersättning för minskande av GA samt redovisning av GA i 
grundkartan 
Byggnadskontoret ser över informationen kring gemensamhetsanläggningar 
och omprövningsförrättningar inför granskning. Gemensamhetsanläggningen 
Bockarp ga:1 berörs inte av granskningsförslaget i och med att planområdet 
har minskats ner.  
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Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Byggnadskontoret lägger till en fastighetskonsekvensbeskrivning till 
granskningsförslaget. 
 
Hänvisning till lagrum för planbestämmelse 
Byggnadskontoret ser över lagrumshänvisningarna inför granskningsförslaget. 
 
E1 område 
E1 området ses över vad gäller tillgänglighet från gata. 
 
Markanvisningsavtal 
I granskningsförslaget av planbeskrivningen kompletterar Byggnadskontoret 
information kring markanvisningsavtal. 
 
Gradtecken för planbestämmelse om takvinkel 
Gradvinkeln har ersatts med ett o i plankartan.  

Trafikverket 
 
 Trafikverket har inget att erinra. 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Noteras. 
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Kommunala nämnder/kontor och bolag etc. 

Miljönämnden 

Bakgrund 
Miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Mjölby 43:9 med flera fastigheter i norra 
Eldslösa, Mjölby. 

Sammanfattning 
Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för 
Mjölby 40:7 med fler fastigheter. Planen syftar till att utreda möjligheten till 
att exploatera området med bostäder och en skola samtidigt som områdets 
viktigaste natur- och rekreationsvärden bevaras i så stor mån som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling med diarienummer BRN 2020:73 
 
Beslut 
Inför granskning bör skolan och skolgårdens placering preciseras så att: 
 

1. Konstaterade markföroreningar kan efterbehandlas så att marken 
blir lämplig för planerat ändamål. 

 
2. Naturvärden utredas och kompensationsåtgärder tas fram 

 
3. Hänsyn tas till resultat från fortsatta bullerutredningar, särskilt 

om risk finns för bullervärden som överskrider riktvärden vid 
utomhusytor.  

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Inför granskning har skolans placering ändrats och föreslås inte längre ligga 
på mark med markföroreningar. Nya markprover har tagits på ytan som 
föreslås bli planlagd för bostäder. Detta för att med säkerhet kunna utesluta att 
några föroreningar finns i marken även söder ut sett från de provpunkter som 
tagits. Planområdet har inför granskningen ändrats vilket innebär att endast 
lite mark med naturvärden tas i anspråk. Naturvärden har utretts i en 
naturvärdesinventering av Calluna (2019) där naturvärden är lokaliserade 
norr om aktuellt planområde. En fördjupad naturvärdesinventering har även 
genomförts för delar av planområdet av Enviroplanning. Eventuella 
kompensationsåtgärder kopplat  till naturvärden föreslås i 
genomförandebeskrivningen till detaljplanen.  
 
Enligt bullerutredning blir bullerökningen acceptabel och riskerar inte 
överskrida riktvärden för buller. 

 

Service- och teknikförvaltningen 
Byggnads- och räddningsnämnden har gett service- och teknikförvaltningen 
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möjlighet att lämna synpunkter vid samråd för Mjölby 43:9 m.fl. (Eldslösa 
norra).  
Service- och teknikförvaltningen fastighetsavdelningen har inte inkommit 
med några synpunkter i ärendet. Avdelningarna Gata/park och VA och 
avfall har invändningar i det här skedet.   
VA-enheten kan bekräfta att projekt pågår för att utreda VA-utbyggnaden 
för området. Ytterligare information förväntas kunna levereras under 
granskningstiden, hösten 2021. 
Avfallsenheten har följande förslag:  
Tidigare har det funnits en återvinningsstation (åvs) på Skogsvägen, men 
den togs bort för ca. 5-6 år sedan och ny lokalisering har ännu inte tagits 
fram. Då det saknas en åvs i närområdet, det är ganska långt för dem som 
bor i detta område till en åvs, föreslås att en åvs planeras in. Ett bra läge för 
en åvs skulle vara utmed vägen i den norra delen där det planeras för en 
skola (Fig.1.). 

 
Figur 1. Markering visar på förslag till placering av en åvs. 
 
Platsen skulle då kunna få ljus från gatubelysning.  Med föreslagen placering 
kan åvs:en serva både dem som är bosatta längre norrut och de som bosätter 
sig i det nya området.  
I övrigt är avfallshanteringen inkluderad på ett tillfredsställande sätt i 
samrådshandlingarna.     
 
Service- och teknikförvaltningen 
 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Avfallsenheten 
Området där föreslagen placering är utpekad har höga naturvärden, detta gör 
att platsen bedöms vara mindre lämplig för en ÅVS. För kännedom pågår en 
fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort. Där finns en ambition att föreslå 
områden i Mjölby tätort som kan vara lämpliga för någon form av 
återvinningsstationer.  
 

LRF 
Lantbrukarnas Riksförbunds kommungrupp i Mjölby, nedan kallad LRF, 
har tagit del av granskningshandlingar för detaljplan för Eldslösa Norra. 
Vi vill inkomma med följande synpunkter och medskick: 
 



 

 Samrådsredogörelse 12 (35) 
 

 

Byggnation på jordbruksmark 
Byggnation av jordbruksmark är LRF principiellt emot, men LRF ser att det 
är föreslagna lösningar är inte ianspråktar brukningsvärd åkermark utan 
mera lågproduktiv mark och skog.  
 
Bebyggelse 
Inga synpunkter 
 
Planlösningar för trafik 
Eftersom att det finns åkermark och jordbruk innanför i Bockarp, vill LRF 
understryka vikten av att i trafikplaneringen beakta framkomlighet för 
jordbrukets maskiner. Det finns olika sätt att skapa säkrare trafikflöde för 
oskyddade trafikanter och för att sänka den genomsnittliga hastigheten, än 
den numera alltför vanliga lösningen att göra smalt och omöjliggöra en 
närings utövande. Tidig dialog med LRF bör ge goda förutsättningar att hitta 
lösningar som möter många avvägningar.  

Dagvatten                                                                                                      
Dagvatten från den aktuella planytan måste planeras och hanteras på ett sätt 
så att det inte påfrestar eller försvårar omkringliggande jordbruks- och 
skogsmarkers avvattning, inte minst i perspektivet av ett förändrat klimat 
med kraftigare nederbörd 

LRF vill här vara extra tydlig med att vatteninfrastrukturen måste planeras i 
samråd med de dikningsföretag som finns i området och är kritiska till att 
sådan kontakt hittills varit obefintlig. Berörda dikningsföretag måste anses 
som högst relevanta sakägare i sammanhanget.  

För LRFs kommungrupp i Mjölby, ordf Jörgen Bäck  
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Planlösning för trafik 
Utformning av vägar inom planområdet och i anslutning till befintliga vägar 
kommer ske med hänsyn till säkerhet och tillgänglighet. Då Bockarpsvägen 
inte planläggs i granskningsförslaget innebär planen ingen förändrad 
framkomlighet för jordbrukets maskiner.  
Dagvatten 
Utformning av dagvattenhanteringen kommer genomföras med hänsyn till 
omkringliggande markers hantering. En VA-utredning har tagits fram i 
samband med samrådsskedet och uppdaterat under granskingsskedet av AFRY 
där förslaget för dagvattenhanteringen inom planområdet har utretts med 
hänsyn till ett 10-årsregn. För att inte kraftiga regn ska orsaka problem till 
omkringliggande områden föreslås bland annat ett breddavlopp söderut för att 
hindra det befintliga bostadsområdet lokaliserat sydväst om planområdet, det 
vill säga Sjunningsfält.  
Inga dikningsföretag finns inom planområdet. 
 

Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
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posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska 
godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I 
denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Noteras. 
 

Vattenfall 
Hej! 
 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för del av Mjölby 43:9 och 
lämnar följande yttrande. 
 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har 
därför inget att erinra. 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Noteras. 
 
 

Mjölby cykelklubb 
Mjölby cykelklubbs styrelse och dessa cirka 300 medlemmar önskar lämna 
följande synpunkter till pågående samråd för detaljplan för del av Mjölby 43:9 
m.fl (Norra Eldslösa) som pågår från den 1 april till den 13 maj 2021. 
https://www.mjolby.se/37453.html  
Nedan följer Mjölby CK synpunkter på planförslaget.  
 
1. Mjölby CK uppfattar aktuell samrådshandling för detaljplan Eldslösa som 
svåröverskådlig i sin uppbyggnad pga. kartornas utformning i 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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planbeskrivning och illustrationskarta. Tex illustrationskarta borde ha 
ortofoto som baskarta för att man geografisk skall kunna lokalisera sig och 
förstå planförslagets utformning och konsekvenser på vår verksamhet. På sikt 
borde Mjölby kommun använda sig av ett mer digitaliserat underlag som ex. 
Linköpings kommun Linköpingkarta eller Norrköpings kommuns 
Norrköpingskartan använder sig av för att man som berörd fastighetsägare 
eller boende i kommunen verkligen skall förstå planförslaget utformning och 
konsekvenser.  

2. När markanvändningen läggs fast i kommunens planer är det av stor vikt 
att man tar hänsyn till naturområden, rekreation- och friluftsliv som ett 
viktigt samhällsintresse och blir en del av samhällsplaneringen. Enligt 
antagen översiktsplan från 2011 är riktlinjen att platser med höga 
naturvärden skall undantas från exploatering och värdefull tätortsnära natur 
bevaras och utvecklas och att den biologiska mångfalden bevaras. Och att 
Mjölby kommuns invånare ska ha god tillgång till en god livsmiljö med rika 
naturupplevelser. Översiktsplanen riktlinje är även att stödja föreningslivet 
utvecklingsmöjligheter och sätta stort fokus på folkhälsofrågor. Vi förstår att 
kommunen är i behov av bostadsbyggande men föreslår ändå att ingen 
exploatering görs i värdefulla naturmiljöer som används för rekreation, 
frilufts- och föreningsliv.  
 
Mjölby CK och dessa ca 300 medlemmar anser inte att planförslaget tar 
tillräcklig hänsyn till översiktsplanens intentioner. Planförslaget föreslår att 
promenadstråk planeras att bevaras i området men Mjölby CK anser inte att 
denna planering ersätter värdet av dagens användning som 
rekreationsområde för boende och föreningslivet som nyttjar området.  
Mjölby CK anser utöver detta att samrådhandling för detaljplan del av Mjölby 
43:) (Eldslösa Norra) inte tagit hänsyn till vår verksamhet som bedrivs inom 
planområdet genom att man föreslår bostäder och tillåter gallring på del av 
vår mountainbike bana i den sydöstra delen. Mjölby CK bedriver 
träningsverksamhet med många barn- och ungdomar inom området, delvis 
på mtb-banan men även inom stora delar av planförslagets område. Vår 
verksamhet bedrivs även i Måndalen med cykling i och runt lejonbacken samt 
omkring den gamla fotbollsplanen där man i planförslaget föreslår en skola. 
Med anledning av detta önskar vi att inga bostäder inom det sydöstra område 
uppförs så att vår pågående verksamhet kan fortgå och för att bibehålla vår 
mtb-banan intakt, se bifogad bild 1. Dels för att bibehålla MTB-spåren för vår 
verksamhet, övriga kommuninvånare och för att undvika framtida störning 
till framtida bebyggelse. Området använda idag som samlingspunkt för vår 
verksamhet och mtb-banans start och målområde är lokaliserat precis här där 
man föreslår bostadsbyggnation med högsta nockhöjd 12m. Vi är bekymrade 
att vår MTB bana på sikt inte kommer att kunna användas alls och mycket av 
klubbens barn- och ungdomsverksamhet som idag bedrivs inom mtb-banan 
men även inom området som planförslaget i sin helhet och att vi inte heller 
här kommer att kunna bedriva verksamhet om det sker en exploatering enligt 
planförslaget.  
 
Bild 1 Sydöstra området som påverkar vår mtb-bana. 
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3. Mjölby CK anser även att det är viktigt att större områden för rekreation- 
och friluftsliv bibehålls inom Måndalens område och anser att planförslaget 
bör begränsa sig i den norra delen för planerad skola så långs som möjligt åt 
öster och att "fotbollsplanen" med omkringliggande skogsområde inte 
bebyggs, se bild 2. Vi är även bekymrade att de promenadstråk som planeras 
att bevaras och de planerade cykelvägar i området kan komma att försvåra 
vår verksamhet då vi kommer vilja att förflytta oss mellan Måndalsområdet i 
väster och mtb bana i Öster.  
 
Bild 2 Norra området i planförslaget  

 
 
 
4. Inom den nedlagda långskyttebanan har vi fört en dialog med Mjölby 
kommun om möjligheten att skapa ett avtal mellan Mjölby kommun och 
Mjölby CK för att kunna nyttja området som teknikområde för mer teknisk 
cykling och undrar hur detta planförslag förhåller sig till detta? Vår önskan är 
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att kunna anlägga ett teknikområde för cykling inom långskyttebanans 
område.  

5. Naturvärdesinventering omfattar inte den del av detaljplanen som är 
planerad i den södra delen för Eldslösa norra. Detta är en brist eftersom det 
försvårar att göra en helhetsbedömning av planförslagets konsekvenser.  
 
6. För att visualisera var kommuninvånarna väljer att motionera på 
mountainbike så bifogar vi Strava Heatmap. Detta visualiserar och ger en bra 
bild över att man cyklar mest. Vi tycker att detta ger en ganska tydlig bild och 
kan vara en bra input till kommunen om att man cyklar väldigt mycket på 
Keas bana som påverkas av planförslaget. 
https://www.strava.com/heatmap#14.03/15.14703/58.32041/hot/all  

 
 
Med Vänlig Hälsning Mjölby Cykelklubbs styrelse och dess ca 300 
medlemmar 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
1. Byggnadskontoret är tacksamma för konstruktiv kritik kring hur vi 

porträtterar och framställer detaljplaner så att allmänheten bättre och 
enklare kan förstå och ta del av planförslagen. Det finns verktyg som 
Byggnadskontoret kan titta närmare på, bland annat så kallade 
StoryMaps. Vi tar detta vidare och ser vad vi kan göra.  

2. Inför granskning har planområdet ändrats för att bland annat undvika 
höga naturvärden som finns söder om Stinsgatan och norra Måndalen där 
skoltomten i samrådsförslaget låg. Vidare, då planområdet har förändrats 
inför granskning kommer inga bostäder planeras söder om skogsvägen 
som leder fram till Keas bana.  

3. Skolområdet i norr har flyttats till en plats strax öster om Sjunningsfält, 
intill Stinsgatan. Området där fotbollsplanen ligger kommer inte 
exploateras. En gång- och cykelbana kan bli aktuell till planområdet med 
anslutning till skolan från Bockarpsvägen. Denna gång- och cykelbana 
utreds vidare, men planläggs inte som helhet i detaljplanen.  
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Ungefärligt planområde markerat med streckad röd linje. Gång- och 
cykelbana illustreras med svartprickad linje. 

 
4. Frågan kring hur Mjölby CK kan komma att nyttja långskyttebanan 

behandlas inte inom ramen för denna detaljplan, utan får hanteras separat 
mellan Mjölby CK och Mjölby kommun.  

5. Det är lite oklart vilket område som Mjölby cykelklubb menar inte är 
inventerat, men de delar av planområdet som bedömts i behov av 
naturvärdesinventering har inventerats. Skogen söder om Stinsgatan är 
inventerad sedan tidigare. En översiktlig inventering utförd av Calluna 
2019 visar enligt kartbilden att efter justering av planområdet endast en 
liten del av det stora rekreationsområdet väster om Bockarpsvägen 
kommer att bebyggas och spridningssambanden i stort är intakta.  
 

 
Calluna (2019). Kartan visar spridningssamband mellan 
barrskogsområden. Planområde inringat i gult. 

 
6. Tack för heatmap kartan. Keas bana kommer i granskningsförslaget inte 

påverkas av detaljplanen. 
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Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen har inget att erinra mot förslaget. Vi vill dock 
understryka att vi ser det som positivt att planen innehåller tankar på en 
blandning av villor, radhus och flerbostadshus, vilket skapar förutsättningar 
för att även kunna bygga hyresrätter. 
  
Hyresgästföreningen region Sydost 
  
  
Urban Gunnarsson, ordförande 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Inför granskning har exploateringsgraden minskats ned och inga 
flerfamiljshus planeras. Endast ett tjugotal villatomter möjliggörs i området. 
Vi hänvisar till detaljplanerna för Svartå strand och eventuellt Eldslösa Södra 
i Mjölby för planläggning av flerfamiljshus. 

 

Övriga sakägare 
 

Yttrande nr 1 
Synpunkter gällande detaljplanen för Norra Eldslösa i Mjölby 
  
Vi anser att det är oerhört viktigt att områdets gröna karaktär bibehålls och 
att de stora naturvärdena beaktas och integreras i den kommande planen. 
Grönområden i tätorter och städer möjliggör och förstärker den biologiska 
mångfalden och skapar naturliga stråk för djur och växter att ta sig fram. 
Därav så vill vi trycka på att den befintliga breda stigen i norr - sydlig 
riktning öster om Murkelvägen upp mot Måndalen enligt förslaget i 
detaljplanen bibehålles i befintligt skick. I anslutning till stigen måste även 
de angränsande gröna områdena behållas. Vidare ser vi också att det tänkta 
området får en lägre exploateringsgrad och att planförutsättningarna 
integreras med områdets naturvärden. 
 
I de 17 globala målen som antogs 2015 för Agenda 2030 så har kraven på att 
det ska finnas tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga 
grönområden. Vidare så fastställs det även att städer och områden ska 
planeras utifrån hållbarhet, bevarande av ekosystem och biologisk mångfald. 
Därav så vill vi trycka på att området idag, med Måndalen, strövområdena 
och naturvärdena uppfyller målen i Agenda 2030 för Mjölby och att planen 
förhåller sig till detta.   
  
Därav mycket viktigt att bevara det gröna stråket från Stinsvägens 
förlängning upp till Måndalen. Det är viktigt att den naturstig som finns 
behålls i sitt befintliga skick och får inte beläggas utan förblir en naturstig. 
  
Därmed lämpar det sig heller inte för någon belysning ”ute i skogen”. 
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Det är också viktigt att den gångväg som idag finns i Murkelvägens 
förlängning upp till Måndalens förskola behålls i sitt befintliga skick och inte 
belägges. 
  
Gällande skolans placering önskar vi i första hand att den ska bli på  Eldslösa 
Södra. 
Detta känns mer lämpat i ett kommunikationshänseende. Placeringen blir i 
så fall intill befintlig ringled samt med redan angjorda cykelvägar och en 
säker tunnel under vägen. Det blir också en naturlig väg när man som 
förälder lämnar sina barn med bil för fortsatt väg till sitt jobb på t ex Toyota, 
eller vidare på väg ut på 32an eller E4an. 
  
Om skolan ändå ska placeras på Eldslösa Norra bör den placeras i direkt 
anslutning till Bockarpsvägens förlängning. 
 
Om skolan föreslås att placeras inom det område som nu på kartan är 
anvisat för bostäder (gult område) är vår önskan och uppfattning att den ska 
hamna så långt in på Stinsvägens förlängning som möjligt, ungefär i höjd 
med skyttebanan eller ännu närmare Bockarpsvägen. 
  
Angöring till skolan bör då främst ske från Bockarpsvägen då den gatan är 
mer anpassad för en ökad trafikmängd. Stinsvägen i dess nuvarande 
utformning, som en lokalgata i ett villaområde, kommer sannolikt att 
belastas alldeles för hårt av den ökade trafikmängd som en skola skulle 
innebära. Liksom AFRYs trafikutredning håller vi med om att det är positivt 
ur en trafiksäkerhetssynpunkt att de olika flöden till skola och bostäder inte 
blandas. Därav blir det naturligt att skolans angöring blir från 
Bockarpsvägen medan bostädernas angöring kan ske från båda hållen, för att 
hålla nere trafiken på Stinsgatan.  
  
En idrottshall som byggs i anslutning till skolan ska gärna placeras öster om 
själva skolbyggnaden, då den kommer att vara mer frekvent besökt och 
innebära än mer biltrafik, även senare kvällar och helger. Detta för att inte 
störa omgivande bostäder som alldeles nyligen etablerats på Murkelvägen 
och Stinsvägen (Tryffelvägen). 
 
Ett alternativt förslag till placering av skolan kan annars vara Måndalens 
koloniområdet.  
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Då planområdet inför granskning har minskats ner och genom mindre andel 
föreslagen bebyggelse och omlokalisering av skolan undviker kommunen att 
ianspråkta områden med höga natur- och rekreationsvärden.  
 
Stinsgatan är redan idag en trafiksäker gata och är väl anpassad för att kunna 
hantera ökad  mängd trafik genom dess utformning där oskyddade trafikanter 
är separerade från övrig trafik. Ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder planeras i 
Stinsgatans korsningar.  
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Den stig ni beskriver kommer vara kvar i dess naturliga form, men en viss 
mindre justering kan bli aktuell. En grön buffertzon mellan kvartersmark 
Skola i detaljplanen och bostäderna längs Murkelvägen kommer att finnas. 
Flertalet tallar eftersträvas att vara kvar där det är möjligt, bland annat på 
planerad skolgård för att behålla karaktären. Planområdet har sedan 
samrådsförslaget ändrats till att endast lokaliseras i södra delen i anslutning 
till Stinsgatan och exploatering längs med Bockarpsvägen i nordost är inte 
längre aktuellt. Kvartersmarken för bostäder har minskats ned och inför 
granskningen kommer detaljplanen medge runt ett 20-tal villatomter som är 
anpassade efter den kuperade terrängen och dess omgivning. Skoltomten 
föreslås inför granskning att placeras öster om den befintliga stigen som går 
upp mot Måndalen, intill Sjunningsfält. Att placera skolan längst i öster mot 
Bockarpsvägen bedöms inte vara genomförbart på grund av delområdets stora 
nivåskillnader och läget bedöms inte heller vara förenligt med planens syfte att 
eftersträva en bebyggelse som anpassas till den kuperade terrängen.  
 
Skolans utformning kommer ta särskild hänsyn till tallar inom skoltomten, 
men även naturlig växtlighet som ger karaktär till skolan och planområdet i 
stort. Vidare eftersträvar planförslaget att behålla mycket av den befintliga 
kuperade terrängen inom området i stort. 
 
Vad gäller skolans placering i Mjölby tätort anses det mer lämpligt med en 
mer centrerad lokalisering som detaljplanen Eldslösa Norra ger. Den aktuella 
lokaliseringen innebär att det blir ungefär lika långt fågelvägen för barn 
boende i norra tätorten som det blir för barn boende i södra tätorten till den 
nya skolan. Detta skapar bra förutsättningar för barn att nå skolan med cykel 
eller till fots, vilket är något kommunen vill uppmuntra. 

 

Yttrande nr 2 
Härmed lämnas följande synpunkter på planförslag 43:9 

1. Generellt tycker vi att förläggning av skola i Södra Eldslösa är bättre 
än i Norra Eldslösa eftersom Eldslösaleden samt cykel och 
gångbanor redan finns på plats i Södra Eldslösa. 
Där finns förutsättningar för en bättre trafiksituation. 
 

2. Vi vill att man utreder trafiksituationen Stinsgatan- Bockarpsvägen- 
Edlundsgatan vid en skolbyggnation i Norra Eldslösa. Hur tänker 
man gällande gång och cykelvägar, privata utfarter på 
Bockarpsvägen, genomfartstrafik från Eldslösa? 
 

3. Eftersom man nu tittar på en ev. skolplacering närmare ”kalhygget” 
vill vi ej ha en genomfart från Stinsgatan till Bockarpsvägen. Då 
antar vi att angöring till skolan blir via Stinsgatan. 
 
 

4. Ingen bullerutredning gjord för boende utmed Bockarpsvägen, 
många hus ligger nära. I Detaljplanen sid 24 under ”Buller” skriver 
man att ”Pedagogisk verksamhet för skolan får börja först 25 från 
Bockarpsvägens vägmitt, men de som har sitt hus 5 - 25 meter från 
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vägen ska dom få bullerskydd bekostade av kommunen? 
 

5. Vi anser att man måste ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen i 
området inte bara inom detaljplaneområdet.  Hur kommer trafiken 
och cyklandet att gå i området? 

 

6. Punkt 4.1 i Trafikutredningen: Man har använt Trafikverkets 
alstringsverktyg och inte beräknat flödet utifrån väghållarens egna 
kunskaper? eller vilken metod har man använt? 
 

7. Punkt 4.1.1 Trafikalstring från skola o sporthall, här gör man en 
bedömning av att alla barn i åk 3-6 går eller cyklar alltså inga av 
dessa barn blir skjutsade. Detta tror vi absolut inte stämmer (bra 
vision men inte realistisk). Man säger också att 50% av barnen i åk F-
2 cyklar i sällskap med förälder. Detta är också en bra vision men 
långt från sanningen. 
  

8. I de beräknade 900 fordon per dygn är då skoltrafik samt all trafik 
till sporthall (uthyrning kvällar och helger) inräknade? Ex uthyrning 
en timma till innebandylag 20 barn, alla skjutsas. 
  

9. I punkt 5 Trafikutredningen skriver man om nya angöringar. Här 
vill man angöra skolan från Bockarpsvägen för att slippa passage av 
trafik genom nya bostadsområdena men då blir det ju trafik genom 
de befintliga bostadsområdena, är det bättre?? 

 

10. Punkt 6:2 i Trafikutredningen här pratar man om breddning av 
Bockarpsvägen samt i punkt 10.1 Genomfartsgator pratar man om en 
vägsektion på 10.45 meter. Så bred är inte Bockarpsvägen i övre 
delen idag. 
 

11. De som ej får cykel- o gångbara på sin sida på Bockarpsvägen ska de 
ha utgång från sina fastigheter mitt i gatan? 
 

12. Om man nu planerar för ett nytt vårdboende vore det väl mycket bra 
att lägga detta tillsammans men en ny skola på Södra Eldslösa så kan 
mycket samordnas. 

13. Från början var inte Norra Eldslösa detaljplanerat område, görs detta 
nu om för att man ”råkade” hugga ner fel skog? 
 

14. Fastighetsägare i ett ”nytt” område där man bygger nya hus och 
radhus mm borde ha mer ”förståelse” eller att man tänkt tanken att 
det faktiskt kan komma att växa upp nya byggnader lättare som 
skola, dagis mm. Då Mjölby östra (området runt Bockarpsvägen) är 
ett gammalt område med äldre hus kanske boende här har köpt sina 
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hus för man just inte vill bo i ett ”nybyggt” område med exempelvis 
skolor etc.. 
 

15. Utfart och grindar utmed Bockarpsvägen men även garage. Hur ska 
man kunna nyttja det om man ex har ett farthinder precis utanför. 
  

16. Möjligen kan man även ifrågasätta var barnen som går på 
Vasaskolan och Lagmansskolan ska ha sina friluftsdagar och 
gymnastiklektioner. Idag samlas de ofta i Måndalen för att sedan 
springa och orientera i området där det planeras för skolbygge. 
Rekreationsområdet Måndalen blir ju vid ett skolbygge mer en 
ordinär fotbollsplan mitt i bebyggelsen 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
1. Vald placering av skolans läge i Mjölby har tagits med hänsyn till att så 

många barn som möjligt ska få nära till skolan och ha goda 
förutsättningar att gå och cykla till skolan.  

2. Inför granskning har skolans läge ändrats till en lokalisering intill 
Stinsgatan. Stinsgatan är redan idag en trafiksäker gata och är väl 
anpassad för att kunna hantera ökad mängd trafik genom dess utformning 
där oskyddade trafikanter är separerade från övrig trafik. Ytterligare 
trafiksäkerhetsåtgärder planeras i Stinsgatans korsningar. Vad gäller 
planområdets effekter på Bockarpsvägen och Edlundsgatan så avser 
kommunen att ansluta skolan för boende norrifrån via en gång- och 
cykelväg som förlängs på Bockarpsvägen från Finnstugatan. Gång- och 
cykelvägen kommer gå igenom skogen mot skolan och Stinsgatan. 
Korsningen vid Sommarhemsvägen/Bockarpsvägen föreslås i 
trafikutredningen att säkras upp. Vidare kommer det i 
granskningsförslaget vara möjligt att angöra med bil via Bockarpsvägen 
genom att en hämta/lämna plats för bilar tillskapas i  den sydöstra delen 
av planområdet. Ytterligare korsningar utmed Bockarpsvägen kan bli 
aktuella att göra trafiksäkerhetsåtgärder på. Kommunen får titta vidare på 
hanteringen av privata utfarter och planerat gång- och cykelstråk utmed 
Bockarpsvägen, men området ingår inte i planområdet utan hanteras 
utanför planen. Om ytterligare åtgärder behöver göras på Edlundsgatan 
får utredas vidare inom kommunen.  

3. Inför granskning föreslås inte Stinsgatan bli genomfartsgata till 
Bockarpsvägen. Det kommer bli en angöring från Stinsgatan där en 
parkering och en droppzon (hämta/lämna plats) blir tillgänglig för trafik 
till skolan, och en droppzon (hämta/lämna plats) planeras läggas längs 
med planområdets sydöstra planområdesgräns tillgänglig från 
Bockarpsvägen.  

4. Inför granskning har en bullerutredning tagits fram. 
5. Inför granskning har trafiklösningen förändrats på flera sätt. Skolans nya 

läge innebär en ändrad fördelning av trafik, där Stinsgatan blir 
huvudgata för trafik till skolan och till de villor som föreslås. 
Bockarpsvägen kommer få ta en del av den trafik som ska till/från skolan, 
men den bedöms vara mindre än på Stinsgatan. En gång- och cykelväg 
planeras gå till skolan genom Måndalen från Bockarpsvägen. 
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6. Detta är något otydligt i metodbeskrivningen men båda metoderna har 
använts. Trafikverkets alstringsverktyg har applicerats på skolans 
verksamhet, och väghållarens d.v.s. kommunens kunskapsunderlag 
används för bostadsområdenas alstring av trafik.  

7. Underlag i form av antalet elever och typ av skolverksamhet i 
trafikutredningen till detaljplanen har tagits fram från 
utbildningsförvaltningen i kommunen. Alstring av trafik har gjorts 
utifrån alstringsverktyget och därefter utifrån den bedömning kring 
trafikmönster som legat till grund för det parkeringstal som kommunen 
har för denna verksamhet. Antaganden i detta avsnitt är förankrat hos 
utbildningsförvaltningen. Antagandena ses också som en del av 
kommunens vision om hur barn och föräldrar kan komma att röra sig till 
och från skolan. Se gärna kommunens vision och värdegrund Vision 2025 
– Världsvan och hemkär på kommunens hemsida. En ny vision är på gång 
att lanseras, men ambitionen om att människor i Mjölby kommun ska resa 
hållbart kan inte antas bli lägre i och med den. 

8. Det som är inräknat i trafikmängd 900 på Bockarpsvägen år 2040 baseras 
på kommande antal bostäder, antal elever plus personal samt leveranser, 
och trafik till och från sporthallen. Trafiktalen är uträknade med 
Trafikverkets alstringsverktyg som är baserat på trafikflöden från liknande 
”fall” och ger en uppskattning på hur det kan bli i aktuellt område. 

9. Inför granskning har angöring till/från planområdet behandlats vidare.  
10.  Punkt 10.1 handlar om ett förslag på en breddad gatusektion på 10,45 

meter i och med ökat användningsbehov som konsekvens av 
samrådsförslaget. I granskningsförslaget planläggs inte Bockarpsvägen 
längre. 

11. Frågan om behov av gång- och cykelbana längs Bockarpsvägen har utretts 
vidare inför granskningsskedet. Behov finns. Men mer ingående hur 
gång- och cykelvägen ska anläggas och med vilka mått utmed 
Bockarpsvägen projekteras vidare utanför detaljplanen.  

12. Vad gäller skolans placering i Mjölby tätort anses det mer lämpligt med 
en mer centralt lokaliserad skola som detaljplanen Eldslösa Norra ger. 
Den aktuella lokaliseringen innebär att det blir ungefär lika långt 
fågelvägen för barn boende i nordöstra tätorten som det blir för barn 
boende i sydöstra tätorten till den nya skolan. Detta skapar bra 
förutsättningar för barn att nå skolan med annat färdmedel så som cykel 
eller till fots vilket är något kommunen vill uppmuntra. 

13. Eldslösa Norra är ett planområde som ligger väldigt tätortsnära och 
tillgängligt för många. Området har många fördelar både för nya bostäder 
och en grundskola, därför planläggs detta område.  

14. Bor man i en tätort kan man inte förvänta sig att närliggande 
oexploaterade områden alltid kommer förbli oexploaterade. Mjölby 
kommun är en tillväxtkommun och behov av mark för bostäder och 
verksamheter finns kontinuerligt.  

15. Om farthinder blir aktuellt utmed Bockarpsvägen utreds vidare när gång- 
och cykelväg projekteras mer ingående. 

16. Inför granskning har planförslaget ändrats och lokalisering av skolan blir i 
anslutning till Stinsgatan i planområdets södra del. Även ytan för 
bostäder har minskats ner och föreslås ligga öster om skolan. Detta 
möjliggör att Måndalen även fortsättningsvis kan användas till 
friluftsdagar, gymnastiklektioner m.m.  
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 Yttrande nr 3 
Hej! 
Jag bor i tryffelvägen 2A och ni har plan att bygga en skola och ett 
bostadsområde. En av de största byggnaderna ligger exakt framför mitt och 
min grannes hus, jag skulle hoppas att byggnaden skulle vara till vänster om 
vägen och därmed skulle ni bevara den vackra skogen men om det inte går 
vi hoppas vi bara att ni lämnar skogen och gröna avståndet mellan mitt hus 
och byggnaden. Ett avstånd på hundra meter om det är möjligt. 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Inför granskningsförslaget är de byggnader du menar, söder om Stinsgatan, 
inte längre aktuella för planläggning i detaljplanen. Enbart bebyggelse norr 
om Stinsgatans förlängning föreslås.  
 

Övriga inkomna synpunkter 

Yttrande nr 4 
Beskrivning: Blev förskräckt o ledsen när jag tog del av byggplanerna längs 
med Bockarpsvägen o MÅNDALEN i Mjölby tätort!! 
Frågan är, om planerare, tjänstemän och naturansvariga i kommunens tjänst, 
verkligen har tänkt över detta ordentligt, och inte bara tänker i skattepengar. 
Jag tror inte de ansvariga, vad gäller Detaljplanen och Måndalens 
Friluftsområde, inte är medvetna om hur mkt området betyder för alla 
åldrar: 
Östergården och Måndalens förskolor, Vasakolans frilufts- och 
Idrottsverksamhet, Mjölby Orienteringsklubb, Mjölbys 
Mountainbikecyklister i alla åldrar och inte minst för Lagmansskolans 
Idrotts och --Fril.undervisning. 
Till detta alla Joggare, Svamp o-Bärplockare och alla Hundägare, mm mm. 
Man kanske måste ha bott i Mjölby en längre tid, för att förstå detta. 
Jag förstår, att kommunens invändning mot mina farhågor är, att det INTE 
kommer att påverka olika verksamheter så mkt.  
Det tror inte jag o flera kommuninvånare med mig. Just att området är rel. 
tyst, kuperat med naturlig skog, intressant flora, djurliv och TILLRÄCKLIGT 
STORT, gör det så värdefullt. 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Efter samrådet har skoltomten lokaliserats söder om Måndalen på ett kalhygge 
med ungskog. Kalhygget bedöms inte ha några nämnvärda naturvärden. 
Skolan hamnar således inte i norr längs Bockarpsvägen. Anledningen är flera, 
men tre viktiga aspekter till omlokaliseringen är att skydda naturvärdena i 
Måndalen från ny bebyggelse, freda friluftslivet i Måndalen och undvika att 
förlägga skolan på markföroreningar vid rundeln och de nordöstra delarna. 
 



 

 Samrådsredogörelse 25 (35) 
 

 

 
Ungefärligt planområde är markerat med streckad röd linje. Gång och 
cykelbanans ungefärliga dragning är svartprickad.  

 
Yttrande nr 5 
I bakgrunden av planbeskrivningen framgår att: 
 
"I Mjölby finns en hög efterfrågan på nya bostäder och i synnerhet villatomter. 
Dessutom är Mjölby tätort i behov av en ny grundskola i samband med att tätorten 
växer befolkningsmässigt. I planen föreslås ungefär 30 villor och ett 50-tal andra 
bostäder. Dessutom möjliggörs en skoltomt på cirka 2.8 hektar i planområdet." 
 
Det stämmer att det finns en hög efterfrågan på villatomter i Mjölby tätort, 
närmare bestämt ca 500 personer står i tomtkö. Att i en kommande detaljplan 
planera för 30 villatomter (ca 6% av den totala tomtkön) bedöms inte vara 
försvarbart. Speciellt med tanke på antalet detaljplaner som är pågående i 
detta nu samt med tanke på de generellt långa ledtiderna för framtagande 
och antagande av detaljplaner. 
 
Vi vet även att det pågår ett detaljplaneprocess för Mjölby 40:7 m.fl Eldslösa 
södra, där det planeras för 65 villatomter. Tillsammans medför dessa två 
planer till ca en femtedel av den totala efterfrågan. 
 
Det ska även tilläggas att Mjölby kommun växte med 202 personer från år 
2019 till 2020 enligt scb. Kommunen har växt med ca 200 personer i snitt de 
senaste 10 åren. För en fortsatt befolkningstillväxt och inflytt till kommunen 
behövs tillgängliga prisvärda villatomter. En fortsatt befolkningstillväxt ger 
ett gott skatteunderlag till kommunen vilket främjar dess möjlighet till 
utveckling och förbättrad service. 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Det stämmer att kommunens tomtkö överskrider 500 personer. Det innebär att 
varje detaljplan som kan producera villatomter är värdefulla. Det finns inte 
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möjlighet att hitta ett enskilt markområde som skulle täcka samtliga 
efterfrågade villatomter, utan kommunen behöver arbeta med flera olika 
detaljplaner i Mjölby och andra tätorter.  

 

Yttrande nr 6 
 
Diverse synpunkter och reflektioner över samrådsförslag till  
Detaljplan för del av Mjölby 43:9 m.fl. (Norra Eldslösa)  
Måndalen och skoltomten  
 
Javisst gör det ont – när staden växer!  
Nu är Måndalen i farozonen – och det gäller ett område,  
som enligt 2011 års Översiktsplan, klokt nog,  
försågs med beteckningen: ”Grönska, lång sikt”!!  
Så synd att även Måndalen hotas av tillväxthäxans hunger.  
 
Nog hade jag noterat att det fanns idéer om skola i närheten av Måndalen – 
men icke av den omfattningen, med sporthall och allt.  
Och nog hade jag i mitt stilla sinne förutsatt att det skulle bli på behörigt 
avstånd, med en rejäl skyddszon.  
 
Själva Måndalen och den långsträckta höjdryggen från vattentornet är ett 
känsligt område, en sammanhängande helhet med mycket höga 
naturvärden.  
 
Den stora skoltomten oroar. Hur mycket kommer att staketas in?  
Grönkorridoren känns smal...  
…alla tallar, stora starka, som står där sen sekler, som tilltalande 
personligheter med sina många märkliga stammar…  
…alla gläntor där jag har hälsat solen om morgonen och månen om natten…  
 
& ja jag vet att Vi är många, som delar liknande upplevelser.  
Här krävs en varsam hand om och när något ska detaljplaneras!  
 
Bostäderna  
Beträffande bostäderna känns förslaget rätt rimligt. Det är i linje med ÖP 
2011 och berör i huvudsak hygge och ungskog.  
Och det låter lovvärt med naturnära flerbostadshus. 
 
Information  
Varför finns i området inte en enda skylt, som visar vad som är på gång?  
Här borde verkligen ha skyltas på plats, så att alla vi,  
som så gott som dagligen rör oss där, fattar omfattningen.  
Det är svårt att tolka planritningarna och förstå var man är någonstans  
– även för en arkitekt och före detta orienterare.  
Tänk vad bra det hade varit med lite fina bilder, som berättar att:  
Såhär kan det komma att se ut just HÄR – om typ 10 år!  
 
För övrigt  
Finns det verkligen plats för 10,45 m bred vägprofil på Bockarpsvägen hela 
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vägen?  
Jag misstänker att det behövs ingrepp på vissa fastigheter.  
…har t.ex. stegat till cirka 9 meter längst upp.  
Nog är det något fel på hänvisningarna till figur 8 och 9 på sidan 15 i 
Trafikutredningen.  
 
Avslutning  
Det som jag här ovan har gett uttryck för handlar mycket om våra 
sinnesupplevelser, som så ofta kommer till korta inför kalla konkreta 
beräkningar  
och irrationella så kallade bedömningar.  
Kanske kan detta bidrag bidra till att sätta lite käppar i hjulen  
så att man kan påskynda långsamhetens utveckling långsiktigt en aning.  
För det är nog vad livet på den här planeten behöver – mer långsamhet 
alltså.  
 
& Ni må förlåta mig somliga rader, ty jag är ganska… både rörd o berörd – o 
rörig ibland.  
 
Mjölby 2021-05-13  
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
En skola är en verksamhet som bör hamna nära där många människor bor. Att 
skjutsa barnen till och från skolan ska gå relativt enkelt och snabbt och barn 
ska även kunna gå och cykla eller ta sparkcykel själva till och från, vilket sätter 
gränser för hur långt bort en skola kan placeras. Inför granskningen har 
skoltomten omlokaliserats och hamnar nu i anslutning till Stinsgatan. På så 
sätt sparas de markområden som bedöms ha höga naturvärden.  
 
Bostäderna 
I granskningsförslaget planeras ett 20-tal villatomter men flerbostadshusen 
utgår då planområdet har minskats ner betydligt. Parallellt med denna 
detaljplan pågår planläggning av flerfamiljshus i Svartå strand i centrala 
Mjölby.  
 
Information 
Under samrådstiden ska skyltar ha varit uppsatta på ett par platser vid 
planområdet. Detsamma kommer ske under granskningsskedet. Vi tar med oss 
idén att illustrera ännu mer i de detaljplaner vi arbetar med.  
 
Övrigt 
Bockarpsvägen utgår i granskningsförslaget, men en gång- och cykelväg 
behöver byggas utmed Bockarsvägen för att göra skolan tillgänglig för gående 
och cyklister från nordöstra delen av Mjölby. Hur denna sektion mer exakt ska 
se ut får utredas vidare.  
 
Vad avser hänvisning till figur 8 och 9 på sida 15 i trafikutredningen har du 
helt rätt att hänvisningen till figur 8 istället borde vara till figur 9, och 
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hänvisning till figur 9 borde vara figur 10. Byggnadskontoret tar detta 
uppmärksammande vidare till AFRY som gjort utredningen. 

 
 

Yttrande nr 7 
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Byggnadskontorets kommentar: 
Inför granskningsförslaget har skolans placering flyttats söderut till 
Stinsgatans förlängning. Skolan hamnar öster om Sjunningsfält. Ett cirka 
tjugotal villatomter planeras öster om skoltomten. På detta sätt bevaras 
naturområden i Måndalen som har höga natur- och rekreationsvärden. Det 
område som nu är aktuellt i detaljplanen bedöms ha låga naturvärden, men är 
del av ett viktigt spridningsstråk för barrskog. Genom att behålla en grön 
korridor mellan Måndalen i norr och söderut mellan befintliga bostäder kan  
en spridningskorridor behållas. Förutom funktion som spridningsstråk 
kommer den gröna korridoren fungera som ett rekreationsstråk för människor 
att röra sig i mellan Måndalen i norr och söderut. Genom Måndalen planeras i 
granskningsförslaget en gång- och cykelväg som ansluter till planområdet 
norrifrån. Den behöver asfalteras, men kommer att anpassas till befintliga 
naturvärden och kommer vid behov anpassas i bredd där värdefulla träd står 
nära. Efter plansamrådet har en kompletterande naturvärdesinventering 
genomförts för de delar som pekats som värdefulla i den första 
naturvärdesinventering som gjordes för ett större område på Mjölby Östra 
(Calluna, 2019).  
 



 

 Samrådsredogörelse 30 (35) 
 

 

 
Calluna (2019) Kartan visar spridningssamband mellan barrskogsområden. 
Ungefärligt planområde inringat i gult. 

 

Yttrande nr 8 
Hej! 
 
Önskar lämna följande synpunkter på ert planförslag gällande Norra 
Eldslösa. 
 
Området är en rullstensås som skapades under senaste istiden.  
Troligen kommer det i framtiden, att bli brist på vatten och lika illa som det 
är att bebygga god åkerjord är det att bebygga detta område då det är en 
reserv för framtida vattenförsörjningen på samma sätt som 
Högbymon fungerar idag. 
 
Åtminstone tidigare har Kommunen värnat området för dess betydelse 
gällande den biologiska biotopen. Är den inte så viktig längre? 
 
Området är också ett viktigt närområde för rekreation, barn åker pulka, 
väldigt många joggar i skogen, andra bara promenerar och vid säsong gott 
om blåbär och svamp. (Vi ska väl inte behöva ta bilen för att komma ut i 
naturen). 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Området som planläggs utgör inte reserv för framtida vattenförsörjning.  
 
Inför granskningsförslaget har skolan flyttats söderut till Stinsgatan och dess 
förlängning, och ca 20 villatomter planeras precis öster om 
skoltomten. På detta sätt bevarar vi de naturområden i Måndalen som har 
höga naturvärden och rekreationsvärden. Det område som nu är aktuellt i 
detaljplanen bedöms ha låga naturvärden, men är ett viktigt 
spridningsstråk för barrskog. Detta bevaras till stora delar genom att 
grönstråket mellan Måndalen och skogen nära Rothemsvägen föreslås få 
bestämmelsen natur i detaljplanen. Stråket är också viktigt att bevara för att 
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människor ska kunna röra sig mellan olika delar av skogen i östra delen av 
tätorten.  
 

Yttrande nr 9 
Hej! 
Jag har tittat lite på detaljplanerna för kommande stadsutveckling av Mjölby. 
Jag vill här påminna och poängtera betydelsen av bockarpsskogen, 
måndalen med omgivning.  
 
Det är en stor lyx att ha en stor skog i anslutning till staden med många 
strövområden, cykelspår, motionsspår osv. Att bygga bort skog förstår jag är 
nödvändigt i vissa lägen men jag kan tycka att friluftsområden bör bevaras i 
största möjliga mån. Området kring måndalen och MOKstugan har en 
otroligt härlig natur att röra sig i med ett speciellt backlandskap. Det skulle 
vara otroligt synd om detta byggdes bort och skogen runtomkring försvann. 
Låt skogen och området stå orört och vara en del av trivsamheten med 
Mjölby. Nära till stigpromenader i Måndalen och nära lite lite mer 
storskogskänsla bortanför kraftledningen. 
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Inför granskningsförslaget har skolan flyttats söderut till Stinsgatan och dess 
förlängning och ett cirka 20 villatomter planeras precis öster om 
skoltomten. Rekreationsområdet Måndalen utgår till stor del, likaså stora delar 
av ytorna söder om Stinsgatans förlängning. På detta sätt bevaras de 
naturområden som har höga naturvärden. Vidare kommer grönstråk bevaras 
från Stinsgatan och dess förlängning och norrut mot Måndalen, för att 
människor ska kunna röra sig mellan Eldslösas 
olika delar. Det ska också läggas till att där villatomter planeras ska markens 
kuperade terräng bevaras i så hög grad som möjligt bibehålla markens 
naturliga terräng som är en del av områdets särart.  

 

Yttrande nr 10 
Hej, 
Jag har tagit del av detaljplanerna för södra Eldslösa och Måndalen via 
föreningarna för Mjölby ridskola och Mjölby CK. 
 
Jag förstår att det finns grunder för dessa förslag och jag förutsätter att dessa 
planer är mycket väl genomtänkta och grundligt bearbetade, men som bosatt 
i Mjölby med insikt i hur både ridsporten och MTB sporten växer och 
engagerar väldigt många barn/ungdomar och vuxna känns dessa två förslag 
helt orimliga. 
 
Mjölby stad växer vilket vi är glada för men då behöver man också bevara 
det som gör bostadsområden och fritidsaktiviteter attraktiva! 
Måndalen och det området upp mot Bockarp är väldigt välbesökt redan som 
det är idag av en stor mängt invånare som bor i bostadsområden intill och 
även från andra delar av Mjölby. 
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Södra spåret/Lundbyvallen har försämrats avsevärt, skog har skövlats för 
främjande av stora ytkrävande byggnader och gjort naturen en stor otjänst 
och gjort det området mycket mindre attraktivt för både motionärer och 
fotbollsintresserade. 
 
Ska ytterligare redan idag hårt ansträngt naturmiljö försämras och till och 
med tas bort? Hur kan man se det som ett alternativ? En skola gör att 
området befolkas och blir hårt slitet även i kringliggande områden. Det 
skräpas ner, slits, natur störs och tas bort. 
 
Jag har viss insikt i vad man kan göra för att på något sätt försöka förhala det 
snabba förloppet i vår klimatförändring och det är absolut inte att förstöra 
betesmark, ekologisk mångfald, skog eller jordbruksmark. 
Nybyggnation är det man ska undvika så långt det går, det bästa man kan 
göra är att renovera och ta tillvara redan befintliga lokaler och material. 
 
Givetvis är det av väldigt stor vikt att vi har hälsosamma lokaler i skolor för 
våra barn och vår framtid, men det rimmar inte med att stänga 
Lundbyskolan, ha tomma lokaler mitt i stan vid Nordmills etc och sen bygga 
nytt. Något mer klimatsmart måste väl en kommun och stad som Mjölby 
kunna komma upp med! Vi är en stad som växer, javisst men på vilken 
bekostnad? Vill man inte kunna växa på ett hållbart och klimatsmart sätt? 
Kommer våra barn och ungdomar tacka oss för att vi byggde ny skola så 
klimatkrisen och deras framtid försämras i snabbare takt samtidigt som vi 
försämrar för deras fritidsaktiviteter? 
Nej det tror jag inte, utan självklart borde det finnas bättre alternativ!  
 
Och att bygga villor på dessa fina naturområden går ju inte ens att förstå 
fördelen av alls, så många områden i Mjölby där det redan idag byggs villor 
så kan det omöjligt behövas villor på de fina betesmarker som vi har 
förmånen att ha betande hästar på och som i alla fall drar ett litet strå till den 
ekologiska mångfalden. Ej heller i fler skogsområden.  
 
Jag har insikt i att kommuner generellt har svårt att värdera jordbruks, ängs 
och skogsmark. Det byggs lätt villor utan att man egentligen har värderat 
detta riktigt grundligt och verkligen sett över den stora konsekvenser det ger 
när man rubbar befintliga ekosystem. 
Jag hoppas och tror att Mjölby kommun kan gå rätt väg och visa andra 
kommuner hur man växer på ett klimatsmart, hållbart och för invånarna 
attraktivt sätt.  
 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Inför granskningsskedet har planförslaget förändrats, framförallt har 
planområdet minskats ner. Skolan är flyttad söderut till Stinsgatans 
förlängning vid Sjunningsfält. Där finns idag ett kalhygge med ungskog. 
Bostäder i form av cirka tjugo villatomter planeras öster om skoltomten. Inom 
dessa markområden bedöms inga höga naturvärden finnas enligt tidigare 
utförd naturvärdesinventering. Skolan planeras som passivhus vilket 
upprätthåller ett hållbarhetstänk vad gäller energianvändning. 
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Vidare ska skoltomten i stor grad behålla sin naturkaraktär med tallar och 
annan befintlig vegetation. Marken för villatomterna ska behålla sin kupering i 
så hög grad som möjligt för att behålla terrängens karaktär. Genom föreslagna 
justeringar inför granskning undviker kommunen att ianspråkta mark som 
har höga naturvärden, är förorenade, samt ser till så att 
stora grönstråk blir kvar att utnyttja som boende i Mjölby. Se bild nedan för 
aktuellt planområde.  

 
 

Vibogård 
Hej Mjölby kommun! 
 
Som representant för ViBoGård så lämnar vi följande synpunkter på 
detaljplanen, status samrådshandling BRN/2020:93 2020-04-01. 
 

- Vi föreslår att den blivande fastigheten i söder (området för bef. 
Pistolskyttebana) ges en högre maximal nockhöjd på 14,0 m. 
Detta för öka flexibiliteten i planen och möjliggöra andra 
boendeformer än tex. Illustrerade kedjehus / radhus. Tex. 
Flerbostadshus. Vi ser inte att en höjning med 2 m skulle strida mot 
Översiktsplanens intentioner eller mot lägsta flyghöjd i området. 

 
- Vi föreslår att maximal höjd på nya stödmurar ökar till 1,0 m effektiv 

murhöjd. Detta med motiveringen att bef. Terräng är starkt kuperad 
och att detta ökar möjligheten att kunna arbeta med lite högre 
stödmurar. Detta bör realisera en mera effektiv markanvändning och 
enklare hantering av dagvatten (LOD). 

 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Måns Forsell, repr. För ViBoGård 
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Byggnadskontorets kommentar: 
Området söder om Stinsgatan, där pistolskyttebanan ligger idag, har inför 
granskningsförslaget av detaljplanen, till stora delar uteslutits ur detaljplanen. 
Enbart pistolskyttebanan och dess angöring planläggs som trafikområde för 
skolan. Närmast angränsande ytor föreslås få markanvändning naturområde 
för att kunna hantera dagvatten. Stödmurarnas höjd har studerats vidare inför 
granskning och maxnivån kommer att höjas till 0,75 meter. Då syftet med 
detaljplanen är att i så hög grad som möjligt bibehålla nivåskillnader i området 
är en begräsning av höjden på stödmurar av stor vikt.  

 

Ändringar efter plansamråd 
Planhandlingarna har kompletterats enligt nedan. Ändringar och 
kompletteringar av redaktionell karaktär och/eller mindre väsentliga för 
planens sakfrågor framgår inte av denna skrivelse. 

 
- Planhandlingarna har kompletterats med information kring 

dagvattenhantering. 
- Planhandlingar har kompletterats med information om 

markföroreningar. 
- Planförslaget har anpassats till befintliga naturvärden och kända 

markföroreningar. Den södra delen av planområdet, där knärot 
växer, har minskats ner och ingen bebyggelse föreslås där. Måndalens 
värdefulla natur bebyggs inte. 

- Planområdet har mer än halverats i storlek. 
- Skolans läge inom planområdet har flyttats ca 250 m närmare 

Stinsgatan, placeras på tidigare mark föreslagen för bostäder.  
- Andelen bostäder för planläggning har blivit mindre.  
- Skolans tomt har minskats ner och anpassats efter verksamhetens 

behov. 
- Angöring till skolan och bostäder har delvis ändrats.  
- Bockarpsvägen utgår från planområdet. 
- Utformningsbestämmelser har tillkommit för bebyggelsen. 
- Planhandlingar har kompletterats med information om buller 
- Planhandlingar har kompletterats med information om trafik 
- Ett naturstråk i östra delen av planområdet har bytt användning från 

naturområde till bostäder i och med att planområdet minskats ner. I 
samma delområde har mark för bostäder bytt användning till 
naturområde. Naturstråket föreslås alltså vara kvar i östra delen av 
planområdet, men är flyttat västerut mellan föreslagen skola och 
bostäder.  

- Placering av E1 ändras till ett mer tillgängligt läge söder om 
Stinsgatan.  

- Planhandlingarna har kompletterats med en 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 

- Lagrumshänvisningar har setts över. 
- Ytterligare en fastighet i detaljplanens rubrik har lagts till då 

planområdet ändrat utbredning.   
 



 

 Samrådsredogörelse 35 (35) 
 

 

Synpunkter som inte tillgodoses  
Följande synpunkter har kommit in under plansamrådet men har inte kunnat 
tillgodoses. 
 

- Att helt undvika exploatering i skogen. 
- Att skolan planläggs i en annan del av Mjölby 
- Att skolan och idrottshallen planläggs närmare Bockarpsvägen 
- Att angöring till skolan enbart ska ske via Bockarpsvägen 
- Att avståndet mellan befintlig bostad och ny bebyggelse blir 100 

meter. 
- Att höja maxnivå för stödmurar till 1 meter för bostäderna. 
- Lokalisering av ÅVS i planområdet. 

 
 
Caroline Ekman Gyllemark och Maria Högberg 
Planarkitekter 
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