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 Datum 
2022-12-20 

Diarienummer 
BRN: 2020:72 

 

Handläggare 
Caroline Ekman Gyllemark 
Tel. 010 – 234 59 63 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon www.mjolby.se Organisationsnummer 
Mjölby kommun Stadshuset 010 – 234 50 00 byggnad@mjolby.se 212000-0480 
595 80 Mjölby Burensköldsvägen 11-13    

 

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

Orientering 
Planområdet är beläget i Eldslösa i Mjölby tätort, cirka 1,5 km från Mjölby 
centrum. Planområdet avgränsas av Sjunningsfält i väster, Bockarpsvägen i 
öster och Måndalens rekreationsområde i norr.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för etablering av en ny grundskola i 
området samt bebyggelse i form av friliggande småhus. 

Granskning av planförslaget 
Granskning av planförslaget genomfördes av under tiden 20 september – 18 
oktober 2022. Planförslaget har remitterats till berörda myndigheter, 
organisationer och grannar enligt fastighetsförteckning upprättad 2 
september 2022.  
 
Kungörelse om granskning annonserades i Östgöta Correspondenten, 17 
september 2022.  
 

Granskningshandlingar 
 Detaljplanekarta i skala 1:1000 (A1) med tillhörande bestämmelser, 

daterad september 2022. 
 Planbeskrivning inklusive undersökning av behov av strategisk 

miljöbedömning (behovsbedömning) 
 Samrådsredogörelse 
 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta  
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Inkomna yttranden 
Totalt har 16 yttranden inkommit enligt nedan: 
 
 

 Inkommande
datum 

Synpunkter Inga 
synpunkter 

Sid 

Myndigheter 

Länsstyrelsen Östergötland  2022-10-18 X  2 

Lantmäterimyndigheten 2022-10-18 X  3 

Trafikverket 2022-10-13  X 7 

Kommunala nämnder/kontor samt bolag etc. 

Miljönämnden 2022-10-07 X  7 

Service- och teknikförvaltningen 2022-10-17 X  9 

Vattenfall 2022-10-14  X 10 

Östgötatrafiken 2022-09-21  X 10 

Organisationer och föreningar 

Hyresgästföreningen 2022-10-13 X  11 

LRF 2022-10-16 X  11 

Privatpersoner 

Yttrande 1   2022-10-18 X  12 

Yttrande 2  2022-10-17 X  13 

Yttrande 3 2022-10-17 X  15 

Yttrande 4  2022-10-18 X  16 

Yttrande 5  2022-10-17 X  17 

Yttrande 6  2022-10-10 X  22 

Yttrande 7  2022-10-17 X  26 
 
 

Myndigheter 
Nedan redovisas de yttranden som innehåller synpunkter samt kommunens 
kommentarer till synpunkterna. 
 

Länsstyrelsen 
Granskning av detaljplan för del av fastigheten 
Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Eldslösa Norra) i Mjölby 
kommun  
 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 
PBL 5:22. Handlingarna utgörs av plankarta, planbeskrivning, 
undersökning om betydande miljöpåverkan, samrådsredogörelse och 
tillhörande utredningar.  
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny skola i planområdet 
samt bostäder i form av villor. Planen syftar till att säkerställa att 
planerade bostäder och skola i så stor grad som möjligt anpassar sig till 
nuvarande terräng och omgivning.  
 
I gällande översiktsplan (2011) är en stor del av planområdet utpekat 
som framtida grönområde på lång sikt, vilket innebär att delar av 
planförslaget inte stämmer överens med gällande översiktsplan. En 
revidering av gällande översiktsplan pågår i och med att en fördjupad 
översiktsplan för Mjölby tätort pågår parallellt med detaljplanen, där 
studeras den mer övergripande framtida grönstrukturen för tätorten.  
Planen handläggs med utökat förfarande.  
 
Sedan samrådet har planen kompletterats med en VA-utredning och 
uppgifter om dess påverkan på gällande miljökvalitetsnormer för 
vatten.  
 
Länsstyrelsens synpunkter  
 
Kontroll enligt kap. 11 PBL  
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte strider mot något av de 
intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§ PBL. 
Länsstyrelsen har således inget att erinra mot planen.  
 
Övrigt  
I samrådet lämnade Länsstyrelsen synpunkter på bland annat 
artskyddet. Kommunen har på ett bra sätt bearbetat detaljplanen till 
granskning med anpassning och hänsynstagande till förekomsten av 
den fridlysta orkidéen knärot, men även till andra naturvärden.  
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen nu inte strider mot förbuden i 
artskyddsförordningen. 

 
Byggnadskontorets kommentar:  
Byggnadskontoret noterar Länsstyrelsen yttrande. 

 
 

 
 

Lantmäterimyndigheten 
 
Detaljplan för Mjölby 43:9 med flera, Eldslösa Norra  
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-09-20) har 
följande noterats:  
 
BESTÄMMELSE OM GENOMFÖRANDETID  
Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL ange en administrativ bestämmelse 
om vilken genomförandetid som gäller för detaljplanen.  
Lantmäteriet har noterat att genomförandetid i plankartan med 
egenskapsbestämmelse är uppdelad mellan allmän platsmark och 
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kvartersmark. I båda fallen är genomförandetiden 5 år. Lantmäteriet ställer 
sig frågande till syftet uppdelningen av allmän plats- och kvartersmark. 
Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL ange en administrativ bestämmelse 
om vilken genomförandetid som gäller för detaljplanen.  

 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSKARTA TILL 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 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 i nuvarande planförslag. 
Lantmäteriet noterar att en fastighetskonsekvensbeskrivning har upprättats 
inför granskningsförslaget. Beskrivningen av åtgärderna kan däremot 
lämpligen illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där förändringar i 
fastighetsindelning med plankartan som bakgrund redovisas. 
Fastighetskonsekvensbeskrivningen bör även innehålla ett utkast till 
redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på 
fastighetsnivå.  
 
MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN INNEHÅLLET REDOVISAS INTE  
I planbeskrivningen anges att markanvisning är tänkt att ske i 
planområdets östra del, men inget ytterligare anges om innehållet.  
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 
markanvisningar, 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.  
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. 
lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna.  
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR UPPSAMLINGSYTA VID SKYFALL 
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Lantmäteriet noterar att ytan i mitten av område för bostäder är planlagt 
som markreservat för gemensamhetsanläggningar med ändamål 
uppsamlingsyta vid skyfall. Lantmäteriet har vid genomgång av 
handlingarna inte lyckats finna vem som ansvarar för att initiera och 
bekosta anläggningsförrättning vid gemensamhetsanläggningens bildande, 
vilka fastigheter som förväntas ingå, samt hur man avser att säkerställa 
förvaltningen av anläggningen.  
 
TEKNISK ANLÄGGNINGS UTANFÖR PLANOMRÅDE  
Lantmäteriet har vid genomgång av plankarta noterat att område för 
teknisk anläggning än planlagd utanför planområdet längst med 
Stinsgatan. För område runtom E-området gäller detlajplan: För 
sjunningsfält i mjölby, akt: 0586-P2017/2. Lantmäteriet noterar att E-
området även är planlagd i gällande plan och ställer sig frågande till dess 
funktion i nuvarande planförslag. Vidare menar Lantmäteriet att 
planläggning av en teknisk anläggning utanför planområdet kan leda till 
att området i framtiden ”kommer bort” i händelse av att gällande plan 
runtom anläggningen ändras eller upphävs. Lantmäteriet ställer sig med 
det frågande till hur kommunen med planförslaget avser att säkra 
tillbehövliga vägar för att ta sig till den tekniska anläggningen. 
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Plankarta DP: för Mjölby 43:9 med flera 

 
Plankarta DP: För sjunningsfält i mjölby (0586-P2017/2) 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Bestämmelse om genomförandetid 
Som lantmäteriet har noterat finns det i plankartan två bestämmelser för 
genomförandetid, en för allmän plats och en för kvartersmark. Detta beror på 
att byggnadskontoret har använt Boverkets planbestämmelsekatalog BFS 
2020-10-01, i vilken Boverket har valt att ta bort genomförandetid som 
administrativ bestämmelse. Det går dock fortfarande att använda den äldre 
bestämmelsen men bestämmelsen är nu uppdelad mellan allmän plats och 
kvartersmark, något Byggnadskontoret inte kan styra. 
 
Fastighetskonsekvenskarta till fastighetskonsekvensbeskrivning 
saknas 
Mjölby kommun gör bedömningen att detta inte behövs och ingen 
fastighetskonsekvenskarta upprättas.  
 
Markanvisningsavtalets innehåll redovisas inte 
Byggnadskontoret har lagt till information kring markanvisningsavtal. 
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Gemensamhetsanläggning för uppsamlingsyta vid skyfall 
Byggnadskontoret lägger till information kring vem som ansvarar för att 
initiera och bekosta anläggningsförrättning vid gemensamhetsanläggningens 
bildande, vilka fastigheter som förväntas ingå samt hur man avser säkerställa 
förvaltningen av anläggningen. 
 
Teknisk anläggning utanför planområde 
E-området i aktuell detaljplan ligger öster om E-området i detaljplan för 
Sjunningsfält. Befintlig teknisk anläggning har inte den kapacitet som krävs 
vid utbyggnad av skola och fler bostäder, vilket är anledningen till att 
kommunen planlägger för en teknisk anläggning för detaljplan Eldslösa Norra. 
Byggnadskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar valt att placera 
denna bredvid den befintliga för att samordna de två tekniska anläggningarna. 
Den planerade tekniska anläggningen, liksom den befintliga, ligger direkt an 
mot Stinsgatan vilket ger god tillgänglighet till anläggningarna. 

 

Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra. 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Byggnadskontoret noterar Trafikverkets yttrande. 

 

Kommunala nämnder/kontor och bolag etc. 
 

Miljönämnden 
Miljönämnden har nedanstående synpunkter med granskning av förslag 
till detaljplan för Eldslösa Norra, del av Mjölby 43:9 och 40:7 med fler, i 
Mjölby kommun: 
 

1. Konstaterades markföroreningar kan efterbehandlas så att marken 
blir lämplig för planerat ändamål. 
 
Revidering efter samråd: Planförslaget har anpassats till kända 
markföroreningar. 
 
Miljönämndens synpunkt: Föroreningarnas utbredning i den 
intilliggande så kallade ”rundeln” är väl avgränsat genom flertalet 
provtagningar. Två punkter med föroreningar är identifierade och 
behöver efterbehandlas. 
 

2. Naturvärden utredas och kompensationsåtgärder tas fram. 
 
Revidering efter samråd: 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. 
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Miljönämndens synpunkt: Planförslaget har anpassats till 
befintliga naturvärden. För att detta ska få effekt måste 
naturvärdena även beaktas vid genomförande och förvaltning. 
I planförslaget står om planerade kompensationsåtgärder i den 
västra kanten mot befintliga radhusbebyggelsen i form av 
återplantering av ett eller flera skogsbryn intill den damm som ska 
byggas för dagvattnet. Syftet med denna kompensation är 
minimera den indirekta påverkan som en damm innebär. 
Samt att kompensationsåtgärder kommer delvis att vidtas för 
denna avverkning i form av nyplantering, omhändertagande av 
virke lokalt i form av död ved och balansstockar m.m. Markslag 
från skog till exploaterad mark kommer att ändras och bli bebyggd 
miljö. 
Beskrivning av ansvar för befintliga naturvärden under 
genomförandetiden samt ansvar och medel för 
kompensationsåtgärder saknas i genomförandebeskrivningen. 
 

3. Hänsyn tas till resultat från fortsatta bullerutredningar, särskilt om 
risk finns för bullervärden som överskrider riktvärden vid 
utomhusytor. 
 
Revidering efter samråd: Planhandlingarna har kompletterats med 
information om trafik och buller.  

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Byggnadskontoret kompletterar genomförandebeskrivningen med ansvar för 
naturvärden under genomförandetiden samt förtydligar ansvar och medel för 
kompensationsåtgärder.  
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Service- och teknikförvaltningen 

Beslut 
Tekniska nämnden har nedanstående synpunkter i samband med 
granskning av förslag till detaljplan för Elslösa Norra, del av Mjölby 43:9 
och 40:7 m.fl, i Mjölby kommun: 
 
Avfall 
Tekniska nämnden önskar att texten om avfall på sida 39 förtydligas med 
kursiv text nedan: 
 
”Gator och vändplaner dimensioneras så att angöring och hämtning av 
avfall kan ske på ett trafiksäkert sätt samt att det kan utföras enligt Mjölby 
Kommun avfallsföreskrifter. 
 
Enbostadshusen föreslås ha egna sopkärl. På skolfastigheten ska 
avfallshantering ske i sydvästliga hörnet där även resterande leveranser till 
skolan ska ske.” 
 
Gata/Park 
Tekniska nämnden anser att fastighetsgräns kring trafikanläggningen som 
hör till skolfastigheten borde tydliggöras. 
 
Transformatorstation på Stinsgatan är utpekad i planen. Den finns även 
med i detaljplanen för Sjunningsfält. Är det meningen att den ska vara med 
i denna detaljplan? 
 
Dagvattendammens utformning behöver detaljstuderas för att säkerställa 
att gångstigar och naturvärden kan beaktas. 
 

Johan Cöster 
Förvaltningschef 
 

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Avfall 
Byggnadskontoret lägger till föreslagen text kring avfallshantering. 
 
Gata/Park 
Gällande efterfrågan om ett förtydligande av fastighetsgränsen för 
trafikanläggning som tillhör skolfastigheten så ingår detta inte i planen utan 
utreds inom kommunen efter att planen vunnit laga kraft.  
 
Den transformatorstation, E-område, som är planlagd i denna detaljplan är 
placerad bredvid den befintliga som tillhör Sjunningsfält. E-området för 
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aktuell detaljplan har placerats bredvid befintligt E-område för att få en 
samordnad teknisk anläggning i området. E-området i denna detaljplan är en 
egen teknisk anläggning som syftar till att täcka upp det utökade behovet i och 
med utbyggnad av skola och villorna i detaljplanen.  
 
Dagvattendammens utformning studeras närmare i detaljprojekteringen som 
pågår. I detaljprojekteringen tas hänsyn till naturvärden, särskilt knärot. 
Befintlig stig kommer att tas med som en förutsättning i detaljprojekteringen. 
Dock kan det bli så att dragningen i anslutning till dammen behöver dras om 
för att säkerställa att både damm och passage blir bra.  
 

Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Mjölby 43:9 m.fl. 
(Eldslösa norra) och lämnar följande yttrande. 
 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. 
 
Vattenfall Eldistribution har inget att erinra. 

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Byggnadskontoret noterar yttrandet. 
 

Östgötatrafiken 
Hej. 
 
Mjölby kommun har översänt granskningsförslag till Detaljplan för 
del av Mjölby 43:9 (Eldslösa Norra). Syfte med detaljplanen är att 
möjliggöra för etablering av en skola i området, samt möjliggöra för 
bebyggelse i form av både villor, radhus och flerbostadshus. 
Kommunen önskar yttrande senast 2022-09-18. Östgötatrafiken har 
tagit del av rubricerad remiss och tackar för möjligheten att lämna 
yttrande. Vår bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär 
någon påverkan på kollektivtrafik varför vi avstår att lämna yttrande. 
 
Med vänlig hälsning 
Fredrik Sunnergren 
AB Östgötatrafiken 
Box 1550 
581 15 Linköping 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Byggnadskontoret noterar yttrandet. 
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Organisationer och föreningar 
 

Hyresgästföreningen 
Tyvärr ska det enbart byggas villor på området och inga hyresrätter vilket 
är tråkigt. 
Boende i området är bekymrade över trafiken till och från grundskolan och 
idrottshallen. Även om ni har ändrat skolans placering och tillfartsväg. De 
tycker att en skola inom det området innebär att de flesta föräldrar måste 
köra sina barn till skolan och idrottshallen vilket kommer att öka trafiken 
väsentligt. 
Nu går de flesta barnen i området i grundskola på Vasaskolan och förskola 
på Östergården, men de ska inte vara kvar. 
 
Monica Johansson 
Ordförande 
Hyresgästföreningen Mjölby (Boxholm, Ödeshög) 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Det pågår andra detaljplaner inom kommunen där flerfamiljshus är aktuella, 
bland annat området Svartå strand.  
 
Både Stinsgatan och delar av Bockarpsvägen föreslås få ökad trafiksäkerhet. 
Trafiksäkerheten kommer att studeras vidare för delar av Bockarpsvägen och 
den del av Stinsgatan som inte ingår i detaljplanen. Bland annat föreslås att 
flera korsningar fram till skolan höjs upp så att gående och cyklister blir 
prioriterade och trafiksäkerheten i korsningarna höjs.  
 
Skolans läge är planerad så att så många barn som möjligt inom den östra 
delen av tätorten ska ha nära till skolan så att det finns goda förutsättningar 
att gå och cykla till/från skolan.  

  
 

LRF 
Lrf Mjölby kommungrupp tycker att det är bra att vatten frågan tas upp 
och att man tänker på vatten kvalliten och inte bara kvantiteten. 
I övrigt har vi inga synpunkter. 
Angående Bokarpsvägen hoppas vi att vi får vara med och ha åsikter om 
utformningen på denna. 
 
LRFs kommungrupp i Mjölby 
 

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Byggnadskontoret noterar att LRF är positiva till hur planen hanterar 
vattenfrågan.  
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Bockarpsvägen ingår inte i detaljplanen, utan endast infart till en dropzon 
(hämta/lämna plats) samt delar av en gång- och cykelbanan planeras i 
anslutning till Bockarpsvägen. 

 

Privatpersoner  
 

Yttrande 1 
 
Synpunkter på planförslaget Eldslösa Norra från HSB Tallkotten 
 
Vi önskar vara delaktiga när förslaget arbetas fram betr. Dagvattendamm, 
dike. 

- Placering av damm, hur stor? 
- Placering av dike, hur långt? 
- Vad händer med alla vackra tallar? 
- Säkerheten för alla våra små barn? 

 
Vårt önskemål är att vattendamm och dike placeras så långt bort från vårt 
område som möjligt, samt att stigen är kvar som har funnits här i minst 70 
år. Stigen används flitigt vid hundpromenader, träning, cykling och 
ridning. 
 
Stinsgatan behöver rätas med tanke på ökad trafik, den skarpa svängen vid 
stenmuren gör att bilar kommer nära/ibland upp på trottoaren. Finns även 
önskemål om farthinder i området, då man upplever hög fart. 
 
Mjölby den 16 oktober 2022 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Byggnadskontoret noterar att HSB Tallkotten vill vara delaktiga i 
utformningen av damm och dike. Det är inte möjligt att placera dammen och 
diket längre in i skogen. Främst på grund av den fridlysta orkidén knärot som 
växer i skogen, men även på grund av naturliga markförhållanden. Dammen 
kommer att placeras längst ner i dagvattensystemet, till ett läge där det idag 
sker en naturlig avrinning. Läget är i den planerade naturytan mellan 
befintliga bostäder (HSB Tallkotten) och befintlig skog där den fridlysta 
orkidén knärot växer. Vidare föreslås ett dike att löpa mellan damm och skogen 
söderut, där en naturlig avrinning från diket kan ske. Dammen och dikets 
exakta placering, storlek och utformning bestäms i detaljprojekteringen som 
görs efter att detaljplanen är färdig. Dammen och diket förväntas rymmas 
inom den yta som föreslås för dagvattendamm och dike. Ambitionen är att 
damm och dike ska utformas så att anläggningen ser naturlig ut och passar in 
i den naturliga skogsmiljön. Nederbörden avgör hur mycket vatten som 
kommer att stå i dammen. När det är torrt kommer det stå mindre vatten och 
när det har regnat kommer det stå mer vatten. Befintlig stig finns med som 
underlag när damm och dike detaljprojekteras så att en passage/förbindelse i 
skogen säkerställs även efter att damm och dike finns på plats. Tallar kommer 
att behöva tas ner när damm och dike anläggs. Kommunens utgångspunkt är 
att så få tallar som möjligt tas ner då de är viktiga för knäroten som växer 
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längre in i skogen. Ett växtförslag för hur ytorna kan återplanteras vid damm 
och dike kommer att tas fram. Vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för 
att säkra dammen och diket kommer studeras vidare i detaljprojekteringen av 
damm och dike.  
 
Trafiksäkerheten kommer att studeras vidare för den del av Stinsgatan som 
inte ingår i detaljplanen. Bland annat föreslås att flera korsningar fram till 
skolan höjs upp. På så sätt skapas en mer trafiksäker miljö till/från skolan. 
Stinsgatan är medvetet utformad att inte vara helt rak, syftet är att hålla nere 
hastigheter på gatan. Trafikmätningar som är utförda av kommunen visar att 
det har effekt, hastigheterna på gatan är låga. Utrymmet att mötas där 
Stinsgatan svänger är tillräckligt brett, förutsatt att hastigheten på mötande 
fordon är låg.  
 

 

Yttrande 2  
En Naturvärdesinventering, Mjölby Eldslösa, avseende fåglar har gjorts av 
Calluna – dokumentet saknar datum och berör både S. och N. Eldslösa. 
Finns ytterligare artskyddsutredning för Fåglar och NVI, måste den utökas 
med en sådan även för Fladdermöss inom området. 
 
Vad gäller skoltomten vill man i förslaget ”bevara stora träd i möjligaste 
mån” under byggtiden. Man vill ”tillvarata mindre träd, ungplantor, 
undervegetation och jordens fröbank för senare etableringar”, alltsammans 
är mycket viktigt. För att säkerställa att träden bevaras bör man för 
skoltomten, men även för tomterna på bostadsområdet, införa ett marklov 
för de mest värdefulla träden – tallar m.fl. Det är mycket viktigt att bevara 
skogskaraktären i hela planområdet för framtiden. 
 
Grönstråket mellan skoltomten och bostadsområdet är relativt smalt och 
upptas i söder av infartsgatan till bostäderna, vilket gör att skogsstigen inte 
fortsätter och det ser trångt ut. Den gröna delen vid infartsgatan kan 
breddas om villahörntomten minskas något, så att större utrymme skapas 
för gående genom skogen. 
 
Den föreslagna sträckningen av ”genvägen”, den 500-550 m lång, 
asfalterade GC-vägen från Bockarpsvägen genom den kuperade skogen till 
skolområdet är ett stort och oacceptabelt intrång och har en mycket stor, 
negativ påverkan på skogens naturvärden, Klass 2 och den går också för 
nära fotbollsplanen. Det går inte att ”anpassa” som förslaget ser ut och 
nivåskillnaderna är påtagliga och problematiska. Dessutom känns den 
väldigt osäker och otrygg både dagtid och under den mörka delen av 
dygnet, särskilt för barn – det finns ingen bebyggelse eller annat nära intill 
där människor rör sig. En så lång, asfalterad och belyst GC-väg med en 
totalbredd på 3,3 m, (3m + 0,3m stödremsor) är inte lämplig i skogen. 
 
Det är möjligt att följa Bockarpsvägen längre söderut med en GC-väg som 
går in på den plana yta (där skoltomten tidigare föreslogs) och vidare mot 
höjden med tallarna ovanför skola/bostäder, men även här är 
nivåskillnaderna ett problem. 
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Det enklaste är givetvis att GC-vägen följer Bockarpsvägen fram till 
befintlig och tänkt återvändsgata (mittemot skjutbanan) in mot 
planområdet – den har inga stora nivåproblem, belysningen påverkar inte 
det känsliga djurlivet lika mycket och för att få ett ”vänligare” uttryck kan 
ex. vis stenmjöl användas som ytskikt. Den känns inte heller lika otrygg. 
 
Vi vet inte hur skolans upptagningsområde är tänkt eller om elever som 
bor i den norra delen av Vasastaden ska gå i den nya skolan och vilka som i 
så fall ska gå på Vasaskolan. Det påverkar behovet av föreslagen 
”genväg”/GC-väg från Bockarpsvägen. 
 
En omarbetning av GC-vägens sträckning är nödvändig beroende på 
ovanstående. 
 
En alternativ placering för dagvattendammen, oberoende storlek, bör tas 
fram. Dammen måste ses som en risk med hänsyn till alla barn som rör sig 
i området: boende, från skolan och daghemmet, m.fl. 
 
Det är också oklart hur mycket av skogen som måste avverkas pga 
dammen och hur gångstigen (bakom Tryffelvägen) från Måndalen mot 
Rothemsvägen, påverkas. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning för hela planområdet verkar saknas, 
alternativt har inte presenterats i materialet. 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Kommunen gör bedömningen att de naturvärdesinventeringar som är gjorda 
för planområdet och angränsande områden ger tillräckligt underlag för att gå 
vidare med planläggning. Det har inte gjorts en särskild artskyddsutredning 
för fåglar då planområdet bedöms ha en liten påverkan på naturvärden 
inklusive fåglar. Ingen ytterligare artskyddsutredning/inventering bedöms 
behöva göras.  
 
I detaljplanen föreslås marklovplikt för större tallar inom skoltomten, detta för 
att undvika att tallar tas bort utan en särskild anledning. Ambitionen är att så 
många tallar som möjligt bevaras på skoltomten så att karaktären av en skola i 
skogen bevaras.  
 
Grönstråket som återfinns i planområdets västra kant bedöms vara tillräckligt 
brett, ca 30 m. Det stämmer att Stinsgatan skär av stråket, men stråket/stigen 
fortsätter efter gatan söderut förbi planerad damm och dike. Att stråket 
varierar i bredd beror på att det har anpassats både till befintliga fastigheter 
och planerad skoltomt.  
 
En gång- och cykelväg genom Måndalen till/från skolan bedöms vara 
genomförbar. Hur den ska anläggas genom naturen kommer att studeras 
vidare. Gång- och cykelvägen kommer anpassas så att intrånget på värdefull 
natur kommer bli så litet som möjligt. Vidare kommer hänsyn tas till 
nivåskillnader, så de blir så små som möjligt för de gående och cyklister som 
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kommer röra sig genom skogen. Alternativ gång- och cykelväg i bebyggd miljö 
kommer att finnas via Finnstugatan-Hargsvägen-Stinsgatan. Alternativet att 
dra gång- och cykelvägen längs med Bockarpsvägen anser kommunen vara ett 
mindre bra alternativ då det är en längre sträcka till/från skolan. Kommunen 
gör bedömningen att gena gång- och cykelstråk ökar möjligheterna att fler 
väljer att gå och cykla.  
 
Dammen kommer att placeras längst ner i dagvattensystemet, till ett läge där 
det idag sker en naturlig avrinning. Läget för dammen har alltså anpassats 
efter hur vattnet naturligt rinner. Läget är i den planerade naturytan mellan 
befintliga bostäder (HSB Tallkotten) och befintlig skog där den fridlysta 
orkidén knärot växer. Vidare föreslås ett dike att löpa mellan damm och skogen 
söderut, där en naturlig avrinning från diket kan ske. Dammen och dikets 
exakta placering, storlek och utformning bestäms i detaljprojekteringen som 
görs efter att detaljplanen är färdig. Dammen och diket förväntas rymmas 
inom den yta som föreslås för dagvattendamm och dike. Ambitionen är att 
damm och dike ska utformas så att anläggningen ser naturlig ut och passar in 
i den naturliga skogsmiljön. Nederbörden avgör hur mycket vatten som 
kommer att stå i dammen. När det är torrt kommer det stå mindre vatten och 
när det har regnat kommer det stå mer vatten. Befintlig stig finns med som 
underlag när damm och dike detaljprojekteras så att en passage/förbindelse i 
skogen säkerställs även efter att damm och dike finns på plats. Tallar kommer 
att behöva tas ner när damm och dike anläggs. Kommunens utgångspunkt är 
att så få tallar som möjligt tas ner då de är viktiga för knäroten som växer 
längre in i skogen. Ett växtförslag för hur ytorna kan återplanteras vid damm 
och dike kommer att tas fram. Vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för 
att säkra dammen och diket kommer studeras vidare i detaljprojekteringen av 
damm och dike.  
 

Yttrande 3  
Hej, 
 
Vi som bor på vägen x har lite synpunkter på det nya området bakom oss. 
 
Först och främst så är det så klart lite tråkigt att få en sådan stor byggnad 
bakom oss, när vi byggde så var området bakom oss grönområde på 
långsikt.  
 
Har ni tänkt att kompensera oss längs skoltomten som ni gjorde med dom 
andra när vårat område samt förskolan byggdes. Tex mer mark? 
 
Så har ni tänkt att plantera buskar/häck längs skolgården för att dämpa ner 
ljud bilden i området? 
 
En annan synpunkt är varför har ni valt att ha vägen till det nya 
bostadsområdet i en vändplan för hämtning o lämning av barnen, är det 
inte mycket bättre att dom får sin tillfartsväg från Bockarpsvägen det är ju 
kortare sträcka också.  
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Sen finns det ett några önskemål för förbättring av stinsgatan, göra om 
kurvan som är aningen skarp, ska cykelvägen kanske förhöjas både på 
murkelvägen och vattugatan för att förhöja säkerheten och sen göra 
stinsgatan till en huvudled 
 
Hoppas ni funderar lite på våra synpunkter och hör gärna av er om ni har 
några frågor eller funderingar!  
 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Mellan befintliga fastigheter utmed Murkelvägen och skolans tomt planläggs 
ett naturstråk. Stråket syftar till att säkerställa att gångstråket som finns där 
idag kan vara kvar och att det ska finnas ett respektavstånd mellan befintliga 
fastigheter längs Murkelvägen och skolan. Då stråket är av stort allmänt 
intresse och nyttjas av många är det viktigt att det är tillräckligt brett så att 
känslan av att röra sig i natur kvarstår. Detta medför att kommunen gör 
bedömningen att marken som återstår mellan befintliga fastigheter och 
skoltomt behövs för att freda allmänhetens passage mellan skola och bostäder. 
Ingen kompensation utöver avståndet mellan skola och bostäder, som är väl 
tilltaget, tillkommer för närboende.  
 
Skolgården kommer att kompletteras med ny växtlighet och även befintlig 
kommer att bevaras där det är möjligt.  
 
Angöringen till nya bostadsområdet planeras via Stinsgatan, detta för att 
undvika att verksamhetens trafik kör in på den nya villagatan.  
 
Kurvan på Stinsgatan är medvetet gjord för att hastigheten ska hållas nere. 
Den kommer att vara kvar. Förslaget om att höja upp gång- och cykelbanan 
delas av kommunen och åtgärder kommer vidtas i samband med att skolan 
byggs. 
 

 

Yttrande 4  
Hej,  
 
jag har några synpunkter att framföra gällande ovan detaljplan: 
 

1. hur försäkrar man att dagvattendammen som planeras inte 
kommer att orsakar en extrem ökning av myggor som kommer att 
lägga ägg i det långsamt rinnande vatten?  

2. hur planerar man att skydda barn från BRF Tallkotten som 
kommer att få en mycket högre risk kopplad till ökad trafik på 
Stinsgatan. Det nämns att övergången från Murkelvägen ska 
förbättras men inget om övergången (som saknas redan idag) för 
barn från Tryffelvägen. "Den tredje platsen som utredningen har 
studerat är den bostadsgatan som gång- och cykelvägen längst 
med Stinsgatan korsar (Murkelvägen). Här kommer skolbarnen 
korsa den mindre bostadsgatan och korsningspunkten bör ges en 
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tydlig utformning för att tydliggöra gång- och cykelvägen, se cirkel 
B i Figur 6. Passagen i cirkel B är också särskilt viktiga om en 
droppzon anläggs i direkt anslutning till Stinsgatan enligt förslag i 
Figur 9." Man bör se över trafiken som kommer ut ur tryffelvägen, 
både biltrafik men gående och cykeltrafik. 

3. Det står att "Stinsgatan är redan idag utformad med hög 
trafiksäkerhet och har goda förutsättningar att hantera den ökande 
trafiken". Som boende på område och som kör dagligen ser inte 
riktigt hur man har räknat denna trafiksäkerheten. Även utredare 
skriver: "Detta kan skapa viss trafiksäkerhetsproblematik framför 
allt i morgontrafik på Stinsgatan med många olika trafikantslag 
och många korsande trafikrörelser." (Punkt 8. Droppzon vid 
Stinsgatan (hämta/lämna)).  

 
Det var min synpunkter. Hoppas att de bidrar till pågående arbetet.  
 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Vattenmängden i dammen kommer att variera. Risken att antalet myggor ökar 
är inget som kommunen kan styra över.  
 
Kommunen gör bedömningen att det är möjligt att korsa Stinsgatan för barn 
på Tryffelvägen utan att några särskilda trafiksäkerhetsåtgärder behöver 
vidtas. Men kommunen tar det i beaktande och ser över den korsningen 
tillsammans med övriga när trafiksäkerhetsåtgärder planeras.  
 
Kommunen vidhåller bedömningen att Stinsgatan är utformad med hög 
trafiksäkerhet och har goda förutsättningar att hantera den ökande 
trafikmängden. Med de ytterligare åtgärder som föreslås kommer Stinsgatan 
ha en mycket hög trafiksäkerhet.  

 

Yttrande 5  
Vi önskar framföra våra synpunkter på detaljplaneförslaget för ”Norra 
eldslösa". 
 
Vi tycker lokaliseringen av planområdet är rimligt, och förstår även att en 
skola i området gör att man får många hushåll med litet avstånd till skolan. 
Dock föreslår vi att placeringer av skolan bör ändras, och anser att vi har 
stöd i plan- och byggnadslagen för detta. Vårt förslag är att skolan placeras 
i den östra delen av planområdet. Om detta bedöms omöjligt med tanke på 
större höjdskillnader jämfört med den västra delen, föreslår vi att skolan 
helt uteslut ur planområdet och att det endast blir småhusbebyggelse kvar. 
 
Trafik.  
-Även om Stinsgatan är 5,5m bred i teorin, så gränsar den direkt till 
fastigheter längs nästintill hela sträckan, med trottoar enbart på en sida. 
Det finns relativt höga murar, och också häckar i direkt angränsning till 
körbanan längs stora delar av gatan. Detta gör att gatan i praktiken är 
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smalare än 5,5 m. Det finns även flera skarpa kurvor längs sträckan. 
Sammantaget gör detta att 2 bilar inte kan mötas vissa delar av sträckan. 
-En fastighet har sin utfart precis efter infarten från hargsvägen.  
-Infarten från hargsvägen är en fyrvägskorsning med flera olika lösningar 
för att sänka hastigheten (väggupp, trafikhinder), vilket gör det svårt att 
mötas när man svänger in/ut hargsvägen-stinsgatan. 
-Det finns en fyrvägskorsning stinsgatan-vattugatan strax efter infarten 
från hargsvägen. 
 
Ovanstående utgör redan idag ett problem med risk för olyckor i trafiken. 
Vid en ökning om ca 800 trafikförseelser per dag, där många kommer vara 
koncentrerade på morgon och em, ökar risken för trafikolyckor betydligt. 
Om skolan skulle placeras i östra delen av planområdet skulle 
huvudinfarten till skolan istället vara via Bockarpsvägen, och då skulle tex 
varutransporter aldrig behöva köra på den betydligt smalare Stinsgatan. 
Skolbarn som skjutsas till skolan via södra eldslösa, kan släppas av vid en 
vändplan nära skolan på Stinsgatans västra del, men att gatan är stängd för 
genomfart. 
 
Om skolan placeras mer i öster, skulle man kunna använda den plana 
marken öster om backarpsvögen till parkering. Man skulle då komma ifrån 
problemet att 30-60 p-platser vid skjutbanan sannolikt är alldeles för lite för 
en skola + idrottshall av denna storlek. 
 
Bevara områdets karaktär. 
Om skolan placeras i den västra delen av området finns stor risk att den 
blir som en stor genomgående mur i området. Enligt ritningarna verkar 
skolan bli ca 60m lång åt vardera håll, med den västra delen liggandes 
längs med hela västra angränsningen av området. Med tanke på höjden 
(14-18m hög, och utöver detta även placerad på högre mark än 
angränsande bebyggelse) skulle den skymma utsikten mot skogen när man 
vistas i området. Att man ser talarnas silhuett mot himlen är påtaglig del av 
områdets karaktär, vilket till stor del skulle gå förlorad med 
skolbyggnaden längst i väster, jämfört en placering mer centralt och 
österut.  
Även promenad via det "gröna stråket" skulle kännas som att gå längs en 
hög mur, istället för som nu en skön promenad i naturen. Till skillnad om 
det låg småhus längs samma plats, då området skulle kunna behålla en mer 
öppen karaktär. 
 
Boende på Murkelvägen skulle få en betydande påverkan på solljus, ffa på 
morgon och förmiddag. Solstudien som presenteras är endast beräknad 
från kl 10 på förmiddagen, men tidigare på dagen kommer det bli en 
skuggning från den höga skolbyggnaden. 
 
Buller. 
Skolgårdar genererar höga bullernivåer dagtid. Vi har efterfrågat hur man 
tänker kring utredning av bullernivån för närliggande fastigheter, men det 
finns inget sådant presenterat i detaljplanen.  
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Tillgänglighet 
Även i den östra delen av planområdet finns möjlighet till stora plana ytor 
att anlägga skolgård. Områden med kupering kan användas till att skapa 
fina lekmiljöer, tex rutschkana som ligger direkt på marken istället för en 
klätterställning. Detta skulle till och med kunna öka tillgängligheten och 
minska skaderisker.  
 
Om småhustomterna placeras i den västra delen, blir det lättare för 
kommunen att uppfylla tillgänglighetskraven för dessa. Även kostnad för 
gatuanläggning skulle minska, och det skulle bli betydligt enklare att 
anlägga ledningar för vatten och avlopp. 
 
Dagvatten 
Fastigheterna på murkelvägen ligger lägst i en tydlig sänka, med 
sluttningar både åt väster och öster. Om man tar bort stora delar av 
vegetationen i det föreslagna planområdet, finns det då inte en tydlig risk 
för att ökade mängder vatten hamnar på fastigheterna på Murkelvägen?  
I detaljplaneförslaget finns inritat en dagvattendamm söder om Stinsgatan. 
Vi tycker inte att en dagvattendamm precis intill en skola, samt i 
anslutning till ett radhusområde, känns som ett säkert alternativ för 
dagvattenhantering. 
 
Att betänka är också att den tänkta detaljplanen strider mot gällande 
översiktsplan. Vi anser då att man bör ta extra hänsyn till boende i 
området. Det är en betydlig skillnad på "grönområde på lång sikt" jämfört 
med en skola för 600+ elever som granne. Boende i området har köpt tomt i 
tron på att gällande översiktsplan kommer att följas. Flertalet av 
fastighetsägarna hat före tomtköp kontaktat tjänstemän på kommunen, och 
blivit lovade att inget skulle byggas i området inom många år, om ens 
någonsin. 
 
Enligt detaljplaneförslaget saknas naturvärden i området, vilket till stora 
delar beror på: 
-Kommunen lät avverka skog som var planerad att behållas på lång sikt, 
inklusive att man då tog bort den fridlysta knäroten från området. Ingen 
verkar veta vem som egentligen fattade beslutet om avverkningen? 
-Kommunen har sedan avverkningen inte gjort någonting för att hålla de 
populära gångstigarna genom området öppna, utan sly har obehindrat fått 
växa och låtit merparten av stigarna växa igen. Hade kommunen istället 
planterat ny skog och samtidigt hållt undan sly, hade det redan nu varit 
betydligt mycket finare natur som ansetts mer värd att bevara. 
 
Ett observandum är att inventeringarna av naturvärden mer verkat 
fokusera på intilliggande områden, och mindre specifikt på det nu för 
detaljplaneförslaget aktuella området. 
 
Den nuvarande utvecklingen i Mjölby kommun, med stora mängder 
narkotika bland ungdomsgäng som håller till på skolgårdar och vid 
idrottshallar oroar stort. En skola placerad i ett lugnt område i utkanten av 
stan, men samtidigt endast 15 min promenad från resecentrum, kan vara 
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den perfekta platsen för tilltagande kriminalitet, inklusive droghandel. 
Med samtidig aktivitet i idrottshallen på kvällstid riskerar skolan att bli en 
populär plats för ungdomar att vistas sena kvällar och helger. 
 
För att sammanfatta en lång text: Vårt förslag är att placera skolan från 
mitten och ut mot den östra delen av planförslaget. Den västra delen 
bebyggs med småhus. Trafik till skolan ffa via Bockarpsvägen, men med 
möjlighet att släppa av barn via Stinsgatan längst in mot skolan. 
 
Vi uppskattar kommunens ambition att bygga en ny, modern skola! Vi 
anser dock själva skolan vara fel placerad i området, och att 
detaljplaneförslaget tar för lite hänsyn till närboendes synpunkter. 

 

Byggnadskontorets kommentar: 
Skolbyggnaden är stor och behöver planläggas på en yta som är så plan som 
möjligt, därför är det östliga läget, som är betydligt mer kuperat, inte 
genomförbart. Tillgängligheten för barn bedöms vara god i föreslaget läge för 
skolan, då stora delar av tomten är relativt plan. Att placera en ny grundskola 
i anslutning till Sjunningsfält bidrar till att många barn som bor på Mjölby 
östra får nära till skolan. Tillgängligheten till småhusen bedöms 
tillfredsställande utifrån rådande nivåskillnader likaså möjligheten att anlägga 
ledningar för vatten och avlopp. Längd gata bedöms bli lika oavsett läge för 
småhusen inom planområdet.  
 
Trafiksäkerheten kommer att studeras vidare för den del av Stinsgatan som 
inte ingår i detaljplanen, men Stinsgatan är redan idag utformad med hög 
trafiksäkerhet och ytterligare åtgärder föreslås i flera korsningar. Bland annat 
föreslås att flera korsningar fram till skolan höjs upp. På så sätt skapas en mer 
trafiksäker miljö till/från skolan. Stinsgatan är medvetet utformad att inte vara 
helt rak, syftet är att hålla nere hastigheter på gatan. Trafikmätningar som är 
utförda av kommunen visar att det har effekt, hastigheterna på gatan är låga. 
Utrymmet att mötas där Stinsgatan svänger är tillräckligt brett, förutsatt att 
hastigheten på mötande fordon är låg.  
 
Sammantaget bedöms Stinsgatan ha goda förutsättningar att hantera den 
tillkommande trafiken. Med de ytterligare åtgärder som föreslås kommer 
Stinsgatan ha en mycket hög trafiksäkerhet.  
 
Antalet parkeringar är framräknat utifrån skolans behov och bedöms vara 
tillräckligt.  
 
Skolans och bostädernas utformning kommer att anpassas till närliggande 
skogsmiljö. Detta kan göras bland annat genom väl genomtänkta materialval, 
dela upp den stora skolbyggnaden visuellt i mindre byggnadsvolymer och 
bevara tallar och annan vegetation inom skolområdet. På sätt kan den nya 
bebyggelsen bidra till att bevara och förstärka områdets karaktär.  
 
De solstudier som är gjorda, för vissa klockslag och tid på året, visar att skolan 
inte kommer att skugga närliggande bostäder. I en tätort, vid vissa klockslag 
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och tider på året, kan omkringliggande omgivning i form av träd eller 
bebyggelse skugga varandra. Att detta sker är ofrånkomligt.  
 
Skolans verksamhet bedöms inte i sig överskrida riktvärden för buller därför 
har ingen särskild bullerutredning för skolans verksamhet genomförts.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet som i sin tur följts av 
en förprojektering av dagvattnet. Utredningen visar att vattnet rör sig 
naturligt ned mot sydväst där dagvattendammen är planerad. Läget för 
dammen har alltså anpassats efter hur vattnet naturligt rinner. 
Diken och ledningar kommer att leda vattnet till dagvattendammen. 
Nederbörden avgör hur mycket vatten som kommer att stå i dammen. När det 
är torrt kommer det stå mindre vatten och när det har regnat kommer det stå 
mer vatten. Vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att säkra dammen 
och diket kommer studeras vidare i detaljprojekteringen av damm och dike.  
 
I den gällande översiktsplan (2011) är en stor del av planområdet utpekat som 
framtida grönområde på lång sikt. En revidering av gällande översiktsplan 
pågår i och med att en fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort är under 
framtagande parallellt med detaljplanen. Där studeras den mer övergripande 
framtida grönstrukturen för tätorten. Revideringar av kommunens 
översiktsplaner görs regelbundet eftersom den fysiska miljön, i synnerhet 
Mjölby centralort, ständigt förändras och byggs ut. En översiktsplan är inte 
juridiskt bindande utan bör snarare betraktas som en kommunal inriktning för 
hur mark och vatten kan användas på längre sikt. Dessa inriktningar kan 
ändras i takt med att en stad växer då behov av nya områden för bostäder, 
verksamheter m.m. behövs. I och med att planområdet enbart berör en liten del 
av grönområdet och eftersom ett brett grönt gångstråk föreslås bevaras i 
väster, närmast befintliga bostäder, bedöms påverkan på grönområdet som 
helhet litet.  
 
Det stämmer att planområdet till stora delar saknar höga naturvärden. 
Marken där skola och bostäder föreslås placeras avverkades långt innan skolan 
blev aktuell för platsen. 2014 var skogen (idag kalhygget) redo att 
slutavverkas. Då genomfördes en större avverkning där fröställning av grövre 
tallar lämnades för naturlig föryngring. 2015-2016 gallrades området norr om 
platsen som gallrades 2014. Av misstag tog Södra, kommunens 
skogsentreprenör, frötallarna istället för planerat område. Därav blev det så 
gott som ett kalhygge. Att området som avverkades skulle ha inhyst knärot är 
inget som kommunen känner till eller har uppgifter på. Nu när skolan 
planeras att uppföras på kalhygget har gården planerats på ett sätt så att 
mycket av de tallar som finns kvar tas till vara på tomten och det finns plats 
för skolbyggnad, angöring och anlagda lekytor på ett välbalanserat sätt. Så i 
efterhand bedömer kommunen att misstaget som gjordes runt 2015-2016 inte 
har medfört någon stor skada då marken föreslås få annan användning.  
 
Då planläggning av kalhygget pågått under flera år har kommunen gjort 
bedömningen att ingen ny skog ska planteras. Kommunen underhåller 
generellt inte mindre stigar i skogen. Därav har stigarna på kalhygget inte 
hållits efter.    
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Kommunen gör bedömningen att de naturvärdesinventeringar som är gjorda 
för planområdet och angränsande områden ger tillräckligt underlag för att gå 
vidare med planläggning. 
 
Mjölby kommun är medveten om att vissa platser i Mjölby är mer populära än 
andra bland unga att umgås på, däribland skolor. Detta kan dock ändras över 
tid. Kommunen har regelbunden tillsyn på de platser som för tillfället är 
populära att hänga på bland unga. Att bostäder finns och planeras nära skolan 
är bra och kan minska attraktionskraften hos unga att vilja vara på platsen. 
Detta då det är fler vuxna som har insyn.  

 

Yttrande 6  
Vi valde att flytta från vårt nybyggda hus på Sörby, då vi tyckte att exploateringen 
av området gjorde att den idyll med naturskön omgivning som vi flyttat till 
förändrades.   

När vi fick möjlighet att köpa en tomt på Sjunningsfält stämde vi noga av med vår 
kontakt som hanterade tomterna att det inte var planerat för någon byggnation 
”bakom” vår tomt, där det idag är ett naturområde/grönområde. Tjänstemannen 
hos kommunen bekräftade att området närmast oss var detaljplanerat som 
grönområde/naturmark och att det inte skulle förändras. Tryggt kände vi, då det 
för oss var viktigt med bevarande av grönområde/skog för den lugna vardag vi har 
behov av.  

När kommunen informerade om sina planer att trots allt detaljplanera marken 
närmast oss, fick vi reda på detta först genom tidningen, och inte genom 
kommunen, vilket hade varit önskvärt. Vi förde på nytt fram våra åsikter om de 
löften som getts. Att nu hamna mitt i ett större bostadsområde, istället för i 
utkant med natur intill, var inte alls vad vi hade väntat oss. Informationen kring 
detta har varit under all kritik. Tidsplaner har förändrats utan information till 
sakägare. När man notifierade om att detaljplanen skulle ut på granskning i 
Corren var materialet på hemsidan inte ens uppdaterat med nya ritningar eller 
beskrivningar. Det var också förvånande under valrörelsen att Centern gick ut 
med information om, och hade ett event, för att berätta mer om "Mjölbys nya 
skola". På flera håll hörs röster där det låter som att man redan har bestämt sig, 
kör på med sin planering, och att processen vi är i nu, där vi försöker påverka, mer 
är ett "måste" och ett spel för gallerierna. Det hade varit önskvärt om kommunen 
hade varit mer transparent med hela processen, vilka faser den har, vid vilka 
tidpunkter vi "ska" ha möjlighet att påverka etc. Det finns ett kraftigt 
informationsövertag hos kommunen, och de tjänstemän vi för dialog med kan 
antas vara färgade av att vilja bygga skolan. Vem kan t ex svara objektivt på frågor 
såsom: Har kommunen rätt att planera om mark i den detaljplan som sedan 
tidigare har ett helt annat användningsområde? 

Vi har förstått på de utredningar som gjorts att områden man tidigare tänkt 
exploatera inte längre är möjliga p.g.a. förekomst av viss växtlighet (knärot). Vi 
anser det vara anmärkningsvärt att just den del man nu önskar bebygga ”råkade” 
skövlas/röjas lite mer än tänkt – med nuvarande plan framför oss känns detta 
”råkande” mer som en ful strategi för att kunna använda marken. Vi har förstått 
det som att förutsättningarna för denna fridlysta växt varit goda, och att denna 
troligen förekommit, innan skövlingen skedde. Gemene mans uppfattning är att 
man s a s har skapat sig möjligheten att bebygga. 

Vi motsätter oss att den del som pekats ut som skoltomt omplaneras från sitt 
nuvarande användningsområde i detaljplanen, som grönområde/naturmark, till 
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att vara tillgänglig för någon typ av byggnation, vare sig det avser skola eller 
bostäder.   

Argumenten för skolans placering, där man kallar placeringen central, känns 
irrelevanta då vi verkligen inte bor centralt utan som vi önskat, i utkanten av 
Mjölby. Sannolikheten för att den andel barn man tänker sig ska ta sig till skolan 
med cykel eller gåendes tror vi i realiteten är betydligt lägre än gjorda 
antaganden. Vilka alternativa placeringar av skola har utvärderats? Utöka 
Lagmansskolans område genom att ta områden där man idag har 
paviljonger/temporär fotbollsplan i anspråk? Bygga om/nytt/större på 
Vasaskolans placering?   

I det fall detaljplanen skulle antas finns några möjliga hänsynstaganden som vi 
önskar man ser över:  

-Trafik till tänkt bostadsområde leds in via Bockarpsvägen istället för via 
Stinsgatan. Begränsar sannolikt tidpunkterna för ökad trafik på Stinsgatan och bör 
öka säkerheten, då trafiken inte behöver gå förbi skolan.  

-Tillträde till parkeringsplats vid gamla skyttebanan leds via Bockarpsvägen. Detta 
skulle göra att den trafik som sker på annan tid än skoltid – dvs. för besökande till 
idrottshall, skulle kunna undvikas via Stinsgatan. Om idrottshallen ska användas 
för större event, cuper eller liknande, var ska parkering för dessa tillfällen ske? 
Utrymmet vid skyttebanan känns begränsat. 

-Funktionalitet för att stänga av vägen till skola / idrottshall utanför de tidpunkter 
då faciliteterna används – för att begränsa att parkeringsplats/skola och väg därtill 
blir ett tillhåll sena kvällar/nätter. Planera för frekvent patrullering av väktare eller 
liknande, då vi vet att andra skolor/skolgårdar, t ex Kungshögaskolans parkering 
och Lagmansskolans skolgård, har blivit tillhåll för motorburna ungdomar och hög 
musik sena kvällar och nätter.  

-För tomtägare vars tomter gränsar mot skolområdet eller Stinsgatan – ekonomisk 
kompensation för att undvika ekonomisk förlust vid eventuell försäljning. Husens 
läge och värde försämras i och med den föreslagna ändringen av detaljplanen.  

-För tomtägare på Murkelvägen som gränsar mot skolans håll – tilldela ytterligare 
~10 meter tomt, så att större rådighet och trygghet skapas genom möjligheten att 
själv planera byggnation/planteringar intill den egna bostaden, för att minimera 
upplevelsen av en hög mur och för att säkerställa att insynsskydd etc kan planeras 
av var och en.  

-Bibehåll områdets karaktär, t ex stigen som går mellan hus och skola, och 
naturen i anslutning därtill. Undvik asfaltering och gatubelysningar så långt det är 
möjligt.  

-Utvärdera skolbyggnadens utformning, och framförallt höjd. Är det nödvändigt 
för en skolbyggnad som ska inrymma två våningar är 14-18 meter hög?  

-Skjut skolans placering så långt det är möjligt mot Bockarpsvägen för att skapa 
minsta möjliga påverkan för boende på Murkelvägen/Tryffelvägen.  

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
I gällande översiktsplan (2011) är en stor del av planområdet utpekat som 
framtida grönområde på lång sikt. En revidering av gällande översiktsplan 
pågår i och med att en fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort är under 



 

 Granskningsutlåtande 24 (30) 
 

 

framtagande parallellt med detaljplanen. Där planeras den mer övergripande 
framtida grönstrukturen för tätorten, men även samhällsservice och nya 
bostads- och verksamhetsområden. Sjunningsfält är att betrakta som ett 
relativt centralt bostadsområde i Mjölby tätort och i takt med att Mjölby tätort 
växer är det naturligt att kommunen ser positivt på att vilja utveckla 
intilliggande områden. Revideringar av kommunens översiktsplaner görs 
regelbundet eftersom den fysiska miljön, i synnerhet Mjölby centralort, 
ständigt förändras och byggs ut. En översiktsplan är inte juridiskt bindande 
utan bör snarare betraktas som en kommunal inriktning för hur mark och 
vatten kan användas på längre sikt. Dessa inriktningar kan ändras i takt med 
att en stad växer då behov av nya områden för bostäder, verksamheter m.m. 
behövs. Därför kan kommunen aldrig garantera hur mark och vatten för all 
framtid planeras att användas. Inriktningar kan som sagt förändras och en 
kommun kan, om det finns sakliga skäl, välja en annan inriktning på mark- 
och vattenanvändning än den som är antagen politiskt. I och med att 
planområdet enbart berör en liten del av grönområdet och eftersom ett brett 
grönt gångstråk föreslås bevaras i väster, närmast befintliga bostäder, bedöms 
påverkan på grönområdet som helhet litet. Områden som ritas ut i en 
översiktsplan har inte exakta gränser, dessa kan förändras i samband med att 
området planläggs. Då planförslaget utgör en mindre avvikelse av gällande 
översiktsplan kommer kommunfullmäktige anta detaljplanen.  

Mjölby kommun har hållit hemsidan uppdaterad med den information 
kommunen bedömt kunna läggas ut, men kommunen publicerar inte ett 
planförslag innan ansvarig nämnd beslutat att ställa ut detaljplanen. De 
informationsmöten kommunen höll våren 2022 gjordes utöver de 
informationstillfällen som är lagstadgade. Kommunen informerar alltid både 
alla berörda och allmänheten varje gång det finns möjlighet att lämna 
synpunkter på ett planförslag. Det sker normalt två gånger innan planen 
antas. Nämligen under samråd och under granskning. Däremellan arbetar 
kommunen med planförslaget.  

Det stämmer att området söder om förlängningen av Stinsgatan inhyser den 
fridlysta orkidén knärot. Den upptäcktes 2017 då kommunen inventerade 
området inför planerad exploatering av bostäder. Marken där skola och 
bostäder föreslås placeras avverkades långt innan skolan blev aktuell för 
platsen. 2014 var skogen (idag kalhygget) redo att slutavverkas. Då 
genomfördes en större avverkning där fröställning av grövre tallar lämnades 
för naturlig föryngring. 2015-2016 gallrades området norr om platsen som 
gallrades 2014. Av misstag tog Södra, kommunens skogsentreprenör, 
frötallarna istället för planerat område. Därav blev det så gott som ett 
kalhygge. Att området som avverkades skulle ha inhyst knärot är inget som 
kommunen känner till eller har uppgifter på. Nu när skolan planeras att 
uppföras på kalhygget har gården planerats på ett sätt så att mycket av de 
tallar som finns kvar tas till vara på tomten och det finns plats för 
skolbyggnad, angöring och anlagda lekytor på ett välbalanserat sätt. Så i 
efterhand bedömer kommunen att misstaget som gjordes runt 2015-2016 inte 
har medfört någon stor skada då marken föreslås få annan användning.  
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Mjölby kommun har genomfört en skolutredning och ett politiskt 
inriktningsbeslut har fattats för hur skolorna ska organiseras i Mjölby tätort 
framöver. Mjölby tätort ska ha tre F-6 skolor och en högstadieskola. Två F-6 
skolor ska finnas på den västra sidan av Mjölby och en F-6 skola på Mjölby 
östra. På lång sikt kan det bli aktuellt med ytterligare en F-6 skola. Planen för 
nuvarande Vasaskolan som ligger på Mjölby östra är att den ersätts av den 
nya skolan. Vasaskolan kommer troligtvis finnas kvar i en övergångsperiod då 
andra skolor i Mjölby har behov av att renoveras. 

Mjölby kommun har genomfört en lokaliseringsstudie av nya skolan på Mjölby 
östra, där flera lägen har studerats. Två lägen inom Mjölby tätort bedömdes ha 
störst potential och kartlades fördjupat. De två lägen som har studerats mer 
ingående är ett läge söder om Eldsösaleden och läget i anslutning till 
Måndalen/Sjunningsfält. Då stora delar av upptagningsområdet för den nya 
skolan bedöms utgöra redan befintliga bostäder på Mjölby östra så medför 
planerad placering av nya skolan vid Sjunningsfält att många barn får gång- 
och cykelavstånd (cirka 1 km) till nya skolan. En skola placerad direkt söder 
om Eldslösaleden skulle innebära att merparten av barnen på Mjölby östra får 
betydligt längre till skolan. Föreslagen placering vid Sjunningsfält innebär 
även att planerade bostäder söder om Eldsösaleden får nära till den nya skolan. 
Vidare har närmiljön vid skolan varit en viktig faktor. Där närheten till skog, 
pulkbackar, Måndalen och Vifolkavallen bedömts vara värdefulla för elever och 
skolan som helhet. Att utöka Vasaskolan har studerats, men bedömts inte vara 
genomförbart av flera skäl. Bland annat på grund av att utemiljön inte blir 
tillräckligt stor för eleverna. Men även på grund av att lokalerna är otidsenliga 
och har höga kulturvärden. Lagmansskolan planeras att göras om till enbart 
högstadium. Ombyggnad för detta är påbörjat och planeras att vara klart 2025. 
De utrymmen som nämns i yttrandet kommer att behövas till utbyggnad av 
Lagmansskolans verksamhet.  

Den trafik som det tillkommande bostadsområdet genererar är väldigt liten (ca 
50 trafikrörelser per dygn). Den bedöms inte utgöra någon stor 
trafiksäkerhetsrisk för barnen. Trafiken bedöms att fördelas på både Stinsgatan 
och Bockarpsvägen. De som bor närmast skolan i norr antas välja 
Bockarpsvägen och de som bor i söder och väster antas välja Stinsgatan till och 
från skolan. 
 
Då en stor del av barn och föräldrar till skolan förväntas angöra via Stinsgatan 
är det naturligt att parkeringen angörs via samma gata. På grund av höga 
naturvärden, främst den fridlysta orkidén knärot och stora nivåskillnader öster 
om parkeringen har bedömningen gjorts att det inte är möjligt att angöra 
parkeringen österifrån via Bockarpsvägen. 
 
Antalet parkeringar är framräknat utifrån skolans behov och bedöms vara 
tillräckliga inklusive idrottshallens enskilda behov när den nyttjas utanför 
skolans ordinarie tider.  
 
Att begränsa parkeringens tillgänglighet styrs inte i detaljplanen. På vilket 
sätt parkeringen ska vara tillgänglig eller inte när idrottshallen och skolan inte 
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är öppen får kommunen titta vidare på. Det är inte möjligt att stänga av 
Stinsgatan då den kommer att användas av boende öster om skolan. 
 
Kommunen kompenserar inte angränsade markägare ekonomiskt när ett nytt 
område planläggs.  
 
Då kommunen gör bedömningen att naturstråket är av stor vikt för 
allmänheten då det används av många Mjölbybor bör den bredd som planen 
föreslår vara kvar. Stråket utgör också en viktig spridningskorridor för flora 
och fauna och därför bedöms det olämpligt att utöka privata fastigheter på 
bekostnad av ett smalare naturstråk. Kommunen kan se över möjligheterna att 
komplettera växligheten mellan privata bostäder och skola för att minska den 
visuella upplevelsen av skolan.  
 
Stigen mellan befintliga bostäder och skola kommer att bibehållas i nuvarande   
skick, eventuella mindre ändringar av stigens dragning kan komma att 
behövas.   
 
Höjden på skolbyggnaden behövs på grund av bjälklaget, fläktrum och att 
rumshöjder ska vara förenliga med BBR (Boverkets byggregler) 
 
Det är inte möjligt att lägga skolan mer österut på grund av stora 
höjdskillnader i planområdet.  

 
 

Yttrande 7  
Det som lockade oss allra mest när vi valde ut, köpte och själva bebyggde 
denna tomt var läget och det faktum att skogen låg precis bakom oss. En 
skog som enligt en tjänsteman på kommunen inte skulle bebyggas. Det är 
därför med sorg och ett visst mått av misstro till kommunen som vi nu 
lämnar in våra synpunkter i samband med att man nu avser bygga en skola 
med stor skolgård i just denna skog. 

För att skydda vår baksida från ytterligare insyn och i möjligaste mån 
behålla känslan av att fortsatt få bo granne med skogen yrkar vi på att 
utökad tomt. Detta i form av en tomtremsa på minst 10 meter längs med 
hela den del av vår tomt som gränsar mot skogen. Den extra delen skulle 
ge oss en ökad trygghet för att inte ytterligare planer eller utökad 
bebyggelse skulle kunna överraska oss direkt inpå husknuten. Den ytan 
ger oss också en egen möjlighet till eventuell avgränsning om man 
framöver skulle uppleva att det behövs. Detta borde vara en liten 
uppoffring från kommunens håll för att lindra vår besvikelse som 
uppförandet av skolbyggnaden nu innebär.   

Det är även fortsatt av stor vikt att den naturstig som går i naturområdet 
längs sträckan parallellt med Murkelvägen och vidare upp i skogen fortsatt 
bevaras i sitt naturliga skick och i samma sträckning som idag.  

Gällande biltrafiken till skolan och framför allt till och från de nya 
bostäderna så har vi fortfarande väldigt svårt att förstå varför huvudflödet 
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ska vara från Stinsgatan. Om man vill undvika genomfartstrafik får man 
istället kapa av den gata som går runt i det nya planerade bostadsområdet 
alternativt göra det alltför jobbigt att åka därigenom med många farthinder 
etc. Vi anser det rent av olämpligt att all den trafik som de boende 
genererar ska köra förbi skolan varje gång de ska ut i något ärende. Likaså 
är det fel att de boende på Stinsvägen samt de på de anslutande gatorna 
ska behöva bära all ökad trafik som skolan inklusive idrottshallen kommer 
innebära.  

Den tänkta parkeringen i anslutning till skolan bör inte vara tillgänglig 
utöver de tider som skolan eller idrottshallen håller öppet då det lätt kan 
bli ett störningsmoment för närboende om den kan komma att ses som en 
samlingsplats för motorburna.   

 
 

Byggnadskontorets kommentar: 
Mjölby tätort växer och det medför att tätortens kanter växer med ny 
bebyggelse. En översiktsplan anger en inriktning för hur mark och vatten 
föreslås användas på längre sikt, den omprövas med jämna mellanrum därför 
att en stad utvecklas ständigt med bland annat ny bebyggelse. 
 
Då kommunen gör bedömningen att naturstråket är av stor vikt för 
allmänheten då det används av många Mjölbybor bör den bredd som planen 
föreslår vara kvar. Stråket utgör också en viktig spridningskorridor för flora 
och fauna och det bedöms därför olämpligt att utöka privata fastigheter på 
bekostnad av ett smalare naturstråk.  
 
Naturstigen planeras att vara kvar i sitt nuvarande skick, det kan dock bli 
aktuellt att dra om den något i anslutning till skolan och dammen. 
 
Den trafik som det tillkommande bostadsområdet genererar är väldigt liten (ca 
50 trafikrörelser per dygn). Den bedöms inte utgöra någon stor 
trafiksäkerhetsrisk för barnen. Trafiken bedöms att fördelas på både Stinsgatan 
och Bockarpsvägen. De som bor närmast skolan i norr antas välja 
Bockarpsvägen och de som bor i söder och väster antas välja Stinsgatan.  
 
På vilket sätt parkeringen ska vara tillgänglig eller inte när idrottshallen och 
skolan inte är öppen får kommunen titta vidare på.  

 

 
Synpunkter som inte tillgodoses  
 

Synpunkter som inkommit under samrådstiden 
Följande synpunkter har kommit in under samrådet men har inte kunnat 
tillgodoses. 
 

- Att helt undvika exploatering i skogen. 
- Att skolan planläggs i en annan del av Mjölby 
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- 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. 

 

Synpunkter som inkommit under granskningen 
Följande synpunkter har kommit in under granskningsskedet men har inte 
kunnat tillgodoses. 
 

- Ingen fastighetskonsekvenskarta har lagts till 
genomförandebeskrivningen. 

- Ingen ytterligare naturvärdesinventering bedöms behöva göras. 
- Inget marklov för de mest värdefulla träden inom kommande 

planområdet tillkommer detaljplanen. 
- Den gröna delen vid infartsgatan upp mot bostadskvarteret breddas 

inte.  
- Gång och cykelvägens dragning genom Måndalen och skogen 

planläggs inte. Planerad dragning avses att fullföljas.  
- Dagvattendammens föreslagna läge öster om Tryffelvägen kommer 

inte ändras. 
- Stigen strax öster om bostäderna på Tryffelvägen kan komma att 

påverkas av dagvattendammen. Kommunen säkerställer dock att det 
ska finnas ett släpp mellan bostäderna och dammen, delvis av 
rekreativa skäl. 

- En miljökonsekvensbeskrivning kommer inte upprättas för 
detaljplanen då det inte bedöms behövas.  

- Befintlig del av Stinsgatan ingår inte i detaljplanen. Eventuella 
justeringar av gatan för att öka säkerheten, eventuella farthinder med 
mera sker utanför detaljplanen. 

- Kompensation i form av mer mark till fastighetsägare med gräns mot 
planområdet tillgodoses inte.  

- Plantering av växtlighet längs skolgården bestäms inte i detaljplanen. 
- Infartsgatan mot nya bostadskvarteret förläggs inte på 

Bockarpsvägen. 
- Planläggning av en dagvattendamm tar inte risken för ökade myggor 

i beaktande.  
- Skolfastigheten kommer inte ändra plats till föreslagna centrala eller 

östra delen av planområdet. 
- Den plana marken öster om Bockarpsvägen (f.d. deponi) kommer inte 

planläggas för parkering. 
- Småhustomterna kommer inte planläggas på den västra delen av 

planområdet. 
- Bockarpsvägen kommer inte bli huvudgata för trafik till skola och 

bostäder. 
- Bockarpsvägen kommer inte bli tillfartsgata till planerad parkering 

på före detta pistolskyttebanan. 
- Höjden på skolbyggnaden kommer inte minskas. 
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Ändringar efter granskningen 
Planhandlingarna har kompletterats enligt nedan. Ändringar och 
kompletteringar av redaktionell karaktär och/eller mindre väsentliga för 
planens sakfrågor framgår inte av denna skrivelse. 
 

- Korsmark längs skoltomtens södra användningsgräns har minskats 
ned 1 meter.  

- Högsta nockhöjd på skolfastighet har ökats med 0,3 meter för att 
klara utrymmet för den tekniska försörjningen invändigt i 
huvudbyggnaden.  

- Gatornas bredd samt bredden på ytan av trafikanläggning (T) har 
utökats mellan 0,25 och 0,5 meter på vardera sidan för att få med 
stödremsor i gatusektionerna. 

- Fler plushöjder inom skolfastighet har lagts till. 
- Slagit ihop egenskapsbestämmelserna avseende genomförandetid. 
- I planbeskrivning har ett förtydligande kring markanvisningsavtal 

lagts till. 
- Förtydligande av fastighetskonsekvenser för skola och bostäder.  
- Förtydligande av juridiska och ekonomiska konsekvenser för 

gemensamhetsanläggningen. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande om 

avfall.  
- Planbeskrivningen har kompletterats med ansvar för naturvärden 

under genomförandetiden samt förtydligat ansvar och medel för 
kompensationsåtgärder.  

- En mindre justering av utformningsbestämmelserna f2 och f3.  
 

Bedömning 
Granskning har skett enligt 5 kap. 18 – 24 §§ plan- och bygglagen. Inkomna 
synpunkter har lett till revidering enligt vad som framgår under ”Ändringar 
efter granskning”. I övrigt har mindre redaktionella ändringar gjorts i 
planförslaget. Någon ny granskning behövs inte. Byggnadskontoret bedömer 
att förslaget kan antas. 
 
Den nya detaljplanen är inte förenlig med kommunens översiktsplan.  
Den nya detaljplanen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 
kap. samt med miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken. Detaljplanen 
anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.  
 
Byggnadskontoret anser att den föreslagna detaljplanen är av principiell 
betydelse med anledning att delar av planområdet inte är förenlig med 
gällande översiktsplan. Byggnads- och räddningsnämnden bör därför, med 
tillstyrkan, överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande. 
 
 
Caroline Ekman Gyllemark 
Planarkitekt 
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Granskningsutlåtande skickas till: 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Lantmäteriet 
 
Berörda med synpunkter som inte tillgodoses: 
Yttrande 1  
Yttrande 3  
Yttrande 4   
Yttrande 5  
Yttrande 6  
Yttrande 7  
 
För kännedom till övriga med synpunkter som inte tillgodoses: 
Yttrande 2  
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