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Om detaljplanen 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 
ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för 
byggåtgärder inom planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan 
och du som medborgare har möjlighet att ta del av informationen och lämna 
idéer och synpunkter. Läs mer på https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/.  

Detaljplanens handlingar 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta i storlek A0 i skala 1:1000 
• Planbeskrivning och behov av strategisk miljöbedömning (detta 

dokument) 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

Detaljplaneförslaget grundar sig på följande underlag: 

• Arkeologisk bedömning 
• Geoteknisk utredning. Tyréns, 2020 
• Trafikutredning  
• Dagvattenutredning  
• Lokaliseringsstudie  
• Naturvärdesinventering Hålaskogen 2017 
• Naturvärdesinventering, 2019 
• Naturvärdesinventering, 2021 

Samrådet pågår till och med den 13/5. Under samrådstiden finns handlingar 
tillgängliga på: 

• Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer 
• Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby 

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta planhandläggaren 
som också kan svara på frågor om detaljplanen. 

Caroline Ekman Gyllemark 
telefon: 0142-859 63 
e-post: caroline.gyllemark@mjolby.se 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och 
räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast 13 maj. Den 
som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/
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Detaljplaneprocess och tidplan 
Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 med utökat 
förfarande. Planen befinner sig i samrådsskedet. Tidplanen är preliminär och 
kan förändras under planarbetets gång.  

 

  

Startbeslut
Samråd 
Synpunkter 

inhämtas

Granskning 
Synpunkter 

inhämtas
Antagande Laga kraft

Mars 2020 April-Maj 
2021 Oktober 2021 December 

2021 Januari 2022
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Sammanfattning  
Planområdet är beläget Eldslösa. Området är ca 15 hektar stort och ligger 
knappt två kilometer från Mjölby centrum. Det avgränsas av Bockarpsvägen i 
öster, naturområden i norr och söder och bostadsområde i väster. Planområdet 
består idag av naturmark i en relativt kuperad terräng.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för etablering av en skola i området, samt 
möjliggöra för bebyggelse i form av både villor, radhus och flerbostadshus. I 
gällande översiktsplan är området utpekat som ett potentiellt framtida 
grönområde på lång sikt vilket innebär att stora delar av detaljplanen inte är 
linje med gällande översiktsplan. En revidering av gällande översiktsplan pågår 
parallellt med detaljplanen, där studeras den mer övergripande framtida 
grönstrukturen för tätorten vidare. Planen syftar även till att säkerställa att 
planerade bostäder i så stor grad som möjligt anpassar sig till nuvarande 
terräng. Dessutom ämnar planen säkerställa att viktig naturmark bevaras och 
att tillgängligheten till rekreationsskog fortsatt är hög. 

Skoltomten ämnar bli ca 28000 kvadratmeter och regleras med användningen S. 
I detta förslag så är tomten ytterligare större på grund av att placeringen av 
skolbyggnader i dagsläget inte är helt klarlagt. I nuläget finns en stor flexibilitet 
i regleringen av skoltomten, förutsättningar för en ny skola utreds parallellt 
med planarbetet. Tomten i sig erbjuder flera möjliga utformningar. Det är dock 
troligt att skolans utformning kommer preciseras i granskningsskedet när ge 
geotekniska förutsättningarna är mer preciserade.  Då bebyggelsen hamnar i en 
i skogsmiljö är det betydelsefullt att både skolan och bostadsbebyggelsen 
anpassar sin utformning och gestaltning till denna miljö. Tallen är ett 
karaktärsträd i området. Till granskning kommer utformning och gestaltning av 
bebyggelsen studeras närmare.  

I planområdet finns en den fridlysta arten Knärot. Planområdet utgör ett visst 
intrång i naturområdet söder om Stingsgatans förlängning. Dessutom ligger 2  
knärotsbestånd inom föreslagen kvartersmark som kan behöva flyttas. Den 
absolut största delen av områdets besparas exploatering. Dock kan viss, 
begränsad avverkning behöva ske femton meter från kvartersmarken för att 
säkerställa goda solförhållanden. Det kan inte uteslutas att en sådan 
exploatering kan få konsekvenser på andra delar av naturområdet där 
förekomsten av Knärot är större. Frågan utreds vidare inför granskning.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 
detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i 
miljöbalkens 6 kap 11§, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 
4).  

Caroline Ekman Gyllemark  

Johannes Böhm 

Planarkitekter 
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Bakgrund 
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.  
 
Idag består planområdet av skogsmark som används av närboende och 
föreningsliv som rekreationsområde. Vid en potentiell exploatering är det 
därmed av stor vikt att naturmark besparas och att bebyggelsen utformas på ett 
sådant sett att det finns en tydlig gräns mellan allmän plats och privat 
kvartersmark.  

Kommunen äger all mark i området.  

Planens syfte och mål 
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att anlägga en ny skola i 
planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villor, radhus och 
flerbostadshus. Planen syftar till att säkerställa att planerade bostäder i så 
stor grad som möjligt anpassar sig till nuvarande terräng. Dessutom ämnar 
planen säkerställa att viktig naturmark bevaras och att tillgängligheten till 
rekreationsskog fortsatt är hög.  

Plandata 
Planområdet är cirka 15 hektar och beläget i Eldslösa knappt två kilometer från 
Mjölby centrum. Området avgränsas av Bockarpsvägen i öster, bostadsområdet 
Sjunningsfält i väster, samt skogsmark i norr och söder.  
 
 

 
Ungefärligt planområde markerat med rödstreckad linje.   
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Tidigare 
ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Aktuellt område omfattas av Översiktsplan för Mjölby kommun från 2011  och är 
markerat som område för framtida grönområde. Översiktsplanen utrycker en 
målsättning om att natur och gröna stråk ska bevaras också för framtiden så 
att alla kan ha tillgång till tillgängliga, kvalitativa grönområden. Planen 
bedöms således inte ligga i linje med gällande översiktsplan. Dock är 
intentionen i planförslaget att bibehålla de gröna stråken i så hög 
utsträckning som möjligt. En revidering av gällande översiktsplan pågår för 
Mjölby tätort, där studeras bland annat den framtida grönstrukturen i 
tätorten vidare. Motivet till att planen anses lämplig är dels att stora delar av 
planområdet nyligen har avverkats vilket minskade både natur-och 
rekreationsvärdena på platsen, dels att det efter en naturvärdesinventering 
2017 framkom att stora delar av området söder om Stinsgatan, betecknat B3 
i översiktsplanen (gult område), har höga naturvärden med den fridlysta 
arten Knärot. Det området är utpekat som framtida bostadsområde i 
gällande översiktsplan.  

 

Figur 1 Utdrag från Översiktsplan för Mjölby kommun från 2011. Föreslagen markanvändning i 
planområdet är framtida grönområde samt delar av B3.  
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Detaljplaner, områdesbestämmelser etc. 
Planområdet är idag inte detaljplanelagt. 

Kommunala beslut i övrigt  
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 
I 3 kapitlet Miljöbalken anges att mark- och vattenområden ska användas för 
det eller de ändamål som är mest lämpade. Användning som medför en ur 
allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Riksintresseområden ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. 

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvarets militära del. 
Riksintressena som omfattas är influensområde för luftrum för Malmens 
flygflottiljflygplats respektive Karlsborgs övningsflygplats, samt stoppområde 
för höga objekt. Inom dessa riksintresseområden föreligger restriktioner för 
höga objekt. Som höga objekt räknas byggnader och andra byggnadsverk över 
45 meter från marknivån inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa 
riksintressen.  I övrigt omfattas inte planområdet av riksintressen.  

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden 
I 4 kapitlet anges vissa särskilt utpekade riksintresseområden i Sverige. Planen 
berör inte något sådant område. 

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
5 kapitlet behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som används förebygga 
eller åtgärda miljöproblem. Det finns idag normer för buller, luft och 
vattenkvalitet.  

Planens genomförande medför ökad trafik i området men inte av sådan storlek 
att man kan anta att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. En 
bullerutredning kommer att göras för att säkerställa att planförslaget inte 
medför att kringliggande bostäder utsätts för buller som överskrider gällande 
riktvärden. Det ska också i kommande VA-utredning säkerställas att föreslagna 
anläggningar för att ta hand om dagvatten inte påverka recipientens ekologiska 
och kemiska status negativt.  
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Detaljplanens innebörd 
 

Planbestämmelser  
I detta kapitel redogörs och motiveras kort de bestämmelser som regleras i 
detaljplanen, en mer utförlig beskrivning av förutsättningarna för respektive 
reglering hittas i övriga delar av planbeskrivningen.  

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

GATA 
Gata innefattar både körbana samt gång och cykelvägar på de bredare gatorna i 
området.  
 
GÅNG/CYKEL 
Hårdgjorda gång- och cykelvägar som ej är tänkta att användas för bilister.  

 
NATUR  
Naturområde. Naturmarken har satts både för att skapa tillgängliga gångstråk 
mot större naturområden, men också för att skydda områden med höga 
naturvärden samt där det på grund av topografin är olämpligt att exploatera.   

 

NATUR 1 
I området planeras gång och cykelvägar för att öka tillgängligheten inom 
området. Den exakta placeringen av gång-och cykelvägarna är i nuläget inte 
bestämt. Läs mer under avsnittet Gator och trafik.  

B  
Nya föreslagna bostadsområden i planområdet.  
 
S 
Skola, ett möjligt läge för östra Mjölbys nya grundskola. Just nu utreds ett 
parallellt skolläge i södra Eldslösa och det är troligt att enbart en av skolorna 
byggs. Vad som händer med skoltomten om den inte skulle exploateras är idag 
inte utrett: användningen i området kan ändras inför granskning, alternativt att 
området skulle utgå.  
 
E1  

Befintlig transformatorstation som servar bland annat bostadsområdet 
Sjunningsfält.  
 
E2 

Pumpstation som troligen kommer serva det nya området öster om 
Sjunningsfält. Den exakta placeringen av pumpstationen är inte bestämd utan 
kommer att studeras djupare inför granskning.  
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Utformning av allmän plats 

dagvatten 
Områden som föreslås delvis eller helt nyttjas som öppna dagvattendammar för 
att fördröja vattnet. Områdena är i samrådsskedet ungefärligt utpekade och 
kommer preciseras i granskning.  

viss gallring tillåts 
Kommunen avser att inom området genomföra viss gallring i trädbeståndet. 
Frågan kommer att  hanteras mer djupgående i granskning när kunskaperna 
om knärotsbeståndet och hur de skulle påverkas av en eventuell gallring är 
större.  

dagvatten och svackdike.  
Områden som föreslås delvis eller helt nyttjas som öppna dagvattendammar för 
att fördröja vattnet. Områdena är i samrådsskedet ungefärligt utpekade och 
kommer preciseras i granskning. Dessutom kommer ett brett svackdike 
anordnas för att hantera dagvattnet från Sjunningsfält.  

Bebyggandets omfattning 

e1 

Reglerar största byggnadsarea för de tänkta enbostadsområdena. Genom att 
reglera byggnadsarea efter fastighetsstorlek möjliggörs en större variation i 
bebyggelse då fastigheterna kommer vara olika stora.  

e2 

Reglerar största byggnadsarea för de tänkta flerbostadsområdena.  

e3                            
Reglerar största byggnadsarea på skoltomten. Bestämmelsen är satt utifrån 
möjligheten att anordna 30 kvm friyta till varje skolbarn samt övriga ytbehov 
såsom parkering och angöring.  

  
Högsta nockhöjd, flerbostadsområdena är satta till 12 respektive 16 meter. Det 
är tänkt att möjliggöra 3 respektive 4 våningar. Enbostadsområdena har en 
högsta nockhöjd på 8 meter för att möjliggöra tvåvåningshus.  

 
Minsta takvinkel. Vinkeln är satt av byggtekniska skäl då för platta tak överlag 
är problematiska rent bygglovstekniskt. I övrigt lämnas stor flexibilitet i 
takutformningen.  

Fastighetsstorlek 

d1 

Minsta fastighetsstorlek är satt till 700 kvm för att möjliggöra även små 
villatomter. De allra flesta tomter är dock tänkta att bli större.  
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Placering 

p1/p2 

Båda bestämmelserna syftar till att skapa ett avstånd mellan byggnaderna i 
villabebyggelsen på grund av brandrisken och för att hålla ett respektavstånd 
till grannarna.  

p3 

Placeringen styr att garage ska placeras 6 meter från gata för att möjliggöra att 
en bil ska kunna stå på utfarten. Det minskar dessutom risken att bilar olovligt 
blir stående på allmän gata.  

 

Prickmark som förbjuder bebyggelse vid omdragningen av Bockarpsvägen på 
grund av att markförutsättningarna kan vara sämre där.  

Utformning 
f1 
Bestämmelsen förbjuder friliggande enbostadshus i den nordöstra delen av 
planområdet. Bestämmelsen har satts dels för att skapa förutsättningar för en 
blandad bebyggelse i området, men också för att höjdskillnaderna mot 
Hargsvägen gör det olämpligt att anlägga villor på de delarna av planområdet.  

Utförande 

b1 

Bestämmelsen styr att takvatten ska avledas ovan mark. Bestämmelsen bidrar 
till en viss rening av dagvattnet vilket ökar förutsättningarna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vattnet.  

Markens anordnande och vegetation 

n1 

Reglerar högsta höjd på stödmurar. Detta för att öka förutsättningarna för att 
bebyggelsen anpassar sig till nuvarande terräng.  

n2 

Avser att skydda de värdefulla träd som planeras att vara en del av den 
eventuella skolgården i området.  

Stängsel och utfart  

 

Utfarter får inte finnas. Regleras för att minska antalet utfarter på Stinsgatan 
och Bockarpsvägen som blir viktiga huvudgator i planområdet.  
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Bebyggelse  
Befintlig bebyggelse 
I planområdet finns idag ingen bebyggelse, men området angränsar i väster till 
nybyggda villor och radhus på Sjunningsfält. I nordväst ligger förskolan 
Måndalen nära planområdet.  

Ny bebyggelse 
Planen tillåter ny bostadsbebyggelse och en ny skola i området. Skoltomten är i 
nuläget väldigt stor och kommer till  granskningsförslaget minskas ned. 
Ytbehovet på skoltomten är cirka 28000 kvadratmeter, och regleras med 
användningen S. Anledningen till att skoltomten i samrådsskedet inte har 
preciserats är på grund av oklarheter kring markföroreningar. Det krävs mer 
detaljerade provtagningar för att utreda vilken mark som är byggbar. 
Kommunen har därför valt att gå ut med ett större område än  vad som senare 
kommer genomföras för att vara så transparant som möjligt i detta skede när 
det ännu finns osäkerheter om skolans exakta läge. I detta läge finns stor 
flexibilitet i regleringen av skoltomten, förutsättningar för en ny skola utreds 
parallellt med planarbetet, och att tomten i sig erbjuder flera möjliga 
utformningar. Det är dock troligt att skolans utformning kommer preciseras i 
granskningsskedet när ge geotekniska förutsättningarna är mer preciserade.  

I planen finns en begränsning i byggnadsarean. Byggnadsarean är satt med 
utgångspunkten att det ska finnas tillräckligt med friyta per elev samt plats 
med parkering och andra viktiga funktioner för verksamheten.   

Skoltomten kommer troligen regleras mer i granskningshandlingen efter att 
kommunen fått in synpunkter under samrådsskedet från både privatpersoner , 
myndigheter och andra organisationer.  

I övrigt planeras området för bebyggelse av bostadshus, med majoritet småhus. 
Då efterfrågan av villatomter är stor i Mjölby kommun är syftet att stora delar 
av området bebyggs med friliggande villor. Tomter är tänkt att förmedlas via 
kommunens villakö så att enskilda intressenter får möjlighet att bygga sitt egna 
hus efter egna behov och önskemål. I planen finns en bestämmelse om minsta 
fastighetsstorlek på 700 kvadratmeter. En sådan tomt skulle bli relativt liten, 
men kommunen vill kunna erbjuda en blandning av olika tomtstorlekar till de 
som står i bostadskö. De flesta tomter planeras dock bli mellan 950-1100 
kvadratmeter stora. 

Utformning och gestaltning 
Området består av kuperad skogsmark och det skapar både utmaningar och 
möjligheter för den nya bebyggelsen. Å ena sidan kan den varierade terrängen 
medföra högre ekonomiska kostnader för planen. Å andra sidan finns 
förutsättningar för att skapa en unik boendemiljö med varierad utformning om 
hänsyn tas till höjdskillnader. Till granskning kommer höjdförutsättningarna 
studeras i mer detalj för att reglera villatomterna så att de förhåller sig till 
varandra och den befintliga marklutningen på ett lämpligt vis.  

Det är viktigt att de gröna korridorerna i planen är tillgängliga för allmänheten 
och inte privatiseras. Bostädernas placering och utformning måste därmed 
anpassas så att de inte inskränker på den allmänna platsmarken.  
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Då bebyggelsen hamnar i en i skogsmiljö är det betydelsefullt att både skolan 
och bostadsbebyggelsen anpassar sin utformning och gestaltning till denna 
miljö. Tallen är ett viktigt karaktärsträd i området. Till granskning kommer 
utformning och gestaltning av bebyggelsen studeras närmare.  

Tillgänglighet  
Området ska vara framkomligt för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Parkeringsplats för rörelsehindrade ska ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till 
arbetsplats eller publik lokal.  

Det råder en tydlig intressekonflikt mellan att tillgänglighetsanpassa de 
naturstråk som finns i området och att bevara de värden som finns där. 
Området är för kuperat för att kunna tillgängliggöras utan att de höga 
rekreation- och naturvärden försvinner.  

I planen föreslås breda naturstråk där människor kan vistas och promenera mot 
mer orörda naturområden i tätortens utkant. Kommunen har därför gjort 
bedömningen att det vore olämpligt att fullt ut tillgänglighetsanpassa 
naturstråken. Detta då de ingår i ett värdefullt rekreationsområde med tydlig 
skogskaraktär. Även vissa av de allmänna gatorna dras i så pass kuperade 
miljöer att det blir omöjligt att helt tillgodose optimala 
tillgänglighetsförhållanden. Detta beror på att hela planområdet ligger i en av 
de högre delarna av Mjölby tätort som är mer kuperat. Oavsett hur gatorna dras 
måste höjden överbryggas, vilket medför svårigheter att nå en optimal 
lutningsgrad på 2%. Däremot är det viktigt att det finns tillgängliga passager 
från parkeringsplatser på skoltomten fram till byggnaden.  
 

Naturmiljö 
Delar av planområdet kategoriseras enligt naturinventering från 2020 som klass 
2, vilket är höga värden Området har naturvärden på grund av att det består av 
stadsnära barrblandskog där tall på upp mot 130 år dominerar trädskiktet.  
Området har ett högt biotopvärde knutet till den sällsynta naturtypen gammal 
åsbarrskog och ett påtagligt artvärde på grund av att det finns ett flertal 
naturvårdsintressanta arter, bland annat en rik förekomst av den rödlistade och 
fridlysta orkidén knärot.  Norr om planområdet finns en talldominerad 
blandskog som också har ett högt biotopvärde. I nuvarande planförslag tas en 
begränsad del av området i anspråk av skoltomten. Ambitionen är att så många 
av tallarna i den norra delen av tomten ska bevaras och att ytan bör användas 
som den vildare delen av en skolgård. Det är dock oundvikligt att vissa träd 
inom skoltomten kommer tas ned.  Mitt i planområdet finns ett område klassat 
som 4  på grund av att det finns ett stort antal äldre tallar som har ett visst 
biotopvärde. Delar av dessa ämnas att bevaras i samband med exploatering.  
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Karta över tilltänkt bebyggelse och kartlagda naturvärden. Kartan visar att det i 
huvudsak är naturområdet i den södra delen av planområdet som exploateras. Prickarna 
i norr visar på skyddsvärda träd enligt inventering. Ingen av träden bedöms dock vara 
särskilt skyddsvärda enligt naturvårdsverkets definition.  

Fridlysta arter 
I planområdet finns en den fridlysta arten Knärot. Kommunen har därför 
använt sig av Naturskyddsverkets vägledning (Naturskyddsverket 2020) om 
skyddade arter för att analysera vilka konsekvenser planen kan få på den 
fridlysta arten.  

2017 genomfördes en naturvärdesinventering för delar av Hålaskogen. Det var i 
denna inventering som Knäroten hittades och kartlades. I inventeringen 
kartlades att förekomsten av Knärot inom området var exceptionellt rik, cirka 
25 exemplar hittades. Naturområdet har ett högt biotopvärde på grund av den 
alltmer sällsynta naturtypen gammal årsbarrskog, samt ett påtagligt artvärde.  

 



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 
(Eldslösa Norra) 

 

16 
 
 

 

Illustration över kartlagda knärotsbestånd söder om Stingsgatan.  

Arternas bevarandestatus i området och i landet 

Knäroten har sedan 2015 bedömts som sårbar. Förekomsten av Knärot inom 
naturområdet är exceptionellt stort.  

Bedömning om de skyddade arternas fortplantningsområden eller viloplatser 
kan påverkas på ett sådant sätt att den kontinuerliga ekologiska funktionen 
de har för arten inte kan upprätthållas. 

Planområdet utgör ett visst intrång i naturområdet som pekats ut i 
inventeringen. Dessutom ligger två stycken Knärotsbestånd inom föreslagen 
kvartersmark som kan vara tvungen att flyttas. Den absolut största delen av 
områdets besparas exploatering. Dock kan viss begränsad avverkning behöva 
ske femton meter från kvartersmarken för att säkerställa goda solförhållanden. 
Det kan inte uteslutas att en sådan exploatering kan få konsekvenser på andra 
delar av naturområdet där förekomsten av Knärot är större. Frågan utreds 
vidare inför granskning.  
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Karta över området söder om Stinsgatan och den exploatering som föreslås i naturområdet med Knärot. De 
svarta prickarna är inmätta knärotsbestånd från inventering 2017. 
En redogörelse över alternativa lokaliseringar.  
 
Se bifogad lokaliseringsutredning. 

Beskrivning av vilka försiktighetsmått samt vilka skyddsåtgärder som kan 
vidtas för att mildra den negativa effekten av genomförandet av planen eller 
programmet och vilken effekt de har.  
 
Kommunen utreder följande åtgärder för att mildra den negativa effekten av 
planen: 

• Bespara den största delen av naturområdet från exploatering. 
Kommunen är öppen för att skydda kvarvarande delar av området 
med detaljplaneläggning eller andra lämpliga skydd.  
 

• Flytta de knärotsbestånd som riskerar kunna påverkas av 
exploateringen.  
 

Vilka effekter kan det få?  

Största delen av knärotsbeståndet kan bevaras. Eftersom utbredningsområdet 
för arten minskas är det dock möjligt att arten delvis kommer missgynnas av 
exploateringen. En mer utförlig utredning om planens effekter och möjliga 
kompensationsåtgärder presenteras inför granskning.  

En redogörelse för om det finns andra alternativ där syftet med planen eller 
programmet nås och som påverkar arten mindre samt motivering varför 
alternativen har valts bort. 

För att planen ska vara ekonomisk hållbar krävs en viss grad av exploatering i 
området. Alternativa utformningar präglas av komplexitet då det finns andra 
höga natur- och rekreationsvärden kring planområdet. En alternativ 
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utformning vore att exploatera skogsområdet norr om planområdet med 
bostäder, även kallad Måndalen. Alternativet bedöms dock inte lika lämpligt på 
grund av att det enligt naturinventeringar bedöms finns höga biotop- och 
artvärden även inom denna skog, även om det inte finns samma formella 
skydd. Dessutom är skogen ett mycket viktig närrekreationsområde för Mjölby 
tätort på grund av de uppskattade strövområdena och den kuperade terrängen 
som används som pulkabackar i vintertid. På grund av att alternativet skulle 
medföra negativa effekter på både naturvärden och rekreationsvärden har 
alternativet valts bort till förmån för den nuvarande detaljplaneutformningen.  

Mark och geoteknik  
Marken inom området är relativt kuperad med nivåskillnader mellan +146 och 
+135 m över havet.  

 

Figur 1. Jordartskarta från Sverige Geologiska Undersökning (SGU). Gult – Glacial lera, Gult 
med vita ränder – Postglacial silt. Ljusblått – Morän och svart-vit randigt – Fyllning. Rött med 
vitprickigt- Stenblock. Rödstreckad linje illustrerar ungefärligt planområde.  

En övergripande utredning om  områdets geotekniska förhållanden har 
genomförts av Tyréns. Utredningen visar att aktuellt område har goda 
förutsättningar för vidare exploatering ur geoteknisk synpunkt. Inom delar av 
området förekommer befintlig fyllning vilken har en heterogen 
sammansättning där dess egenskaper ej har fastställt i utredningen.  
 
Aktuellt område består generellt av friktionsjord och bedöms med dagens 
nivåer ej utgöra risk för ras eller skred. Lägre sänkor och lokala höjder 
förekommer inom området och bör vid byggnation utredas vidare ur 
stabilitetssynpunkt. 
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Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar genomföras i 
projekteringsskedet för att detaljerat utreda sättningsintervall för respektive 
byggnadsverk samt stabilitetsutredning i de fall där marknivån ändras. 

 
Kulturmiljö och arkeologi 
Fornlämningar 
I samband med en arkeologisk utredning från 2019 över hela Eldslösa 
identifierdes flera spår från stenåldern ovan mark. Dessa områden kommer 
kräva ytterligare kartläggning innan en potentiell exploatering kan godkännas.  

 

Kartering av utbredningsområden (gulstreckad linje)  för stenåldern i planområdet. 
Ungefärligt planområde är den rödstreckade linjen.   



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 
(Eldslösa Norra) 

 

20 
 
 

Offentlig och social service 
Då området inte är bebyggt saknas offentlig service i området. Planförslaget 
möjliggör för en ny skola, vilket det idag finns ett stort behov av i Eldslösa. En 
ny lekplats kan också bli aktuell inom planområdet, något som studeras till 
granskning. 

Sociala aspekter  
Området nyttjas idag som ett rekreationsområde för närboende, dessutom är 
det en viktig passage ut till övriga delar av Hålaskogen. I planen sparas flera 
rekreativa gångstråk och stigar. Dessutom exploateras bara en liten del 
Måndalen, som är en populär närskog att vistas i.  

 
Jämställdhet, mångfald och trygghet 

Planförslaget  bedöms ha begränsad påverkan på jämställdheten i kommunen.   

Ett nybyggnadsområde har i sig en begränsad möjlighet att bidra till en 
mångfald då både villor, bostadsrätter och nya hyresrätter tenderar att vara för 
dyra för en signifikant del av befolkningen. Detta är dock ett strukturellt 
problem där kommunen har en begränsad förmåga att påverka. Genom att ha 
en blandning av villor, radhus och flerbostadshus kan ändå en viss form av 
mångfald skapas då personer i olika livssituationer och åldrar kan bosätta sig i 
området.  
 
Skolan har en viktig roll att spela i mångfaldsarbetet då det är en plats där det 
finns förutsättningar för att barn från olika ursprung och livssituationer ska 
träffas.   

Området möjliggör för både mer naturnära gångstråk samt vägar i 
bostadsområdet, vilket kan öka tryggheten då det ger människor möjlighet att 
välja transportväg utefter eget önskemål.  

Barnperspektivet 
Både norr och söder om planområdet finns stora naturområden där barn kan 
leka och utforska. Framförallt är Måndalen idag ett populärt rekreationsområde 
som till stora delar bevaras i planförslaget.  
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Gator och trafik 
Gatunät och biltrafik 

 
 

Området är beläget direkt väster om Bockarpsvägen som föreslås bli en primär 
angöringsgata för området. Stinsgatan förlängs österut och ansluts till 
Bockarpsvägen och blir huvudgata inom planområdet. Eftersom både 
Bockarpsvägen och Stinsgatan blir viktiga huvudgator begränsas andelen 
utfarter till vägarna. Trafiken bedöms öka från 200 till cirka 1000 ÅTD på 
Bockarpsvägen vid korsningen mot Sommarhemsvägen. Även längre ned på 
Bockarpsvägen väntas trafiken öka. Enligt trafikutredningen bedöms dock den 
tidigare hastighetssänkningen till 40km/h i kombination med en bred gång och 
cykelbana vara tillräckliga åtgärder för att hantera trafikökningen. I korsningen 
mellan Stinsgatan och Vattugatan bedöms trafiken öka från 250 till 850 ÅTD. 
Befintlig vägstandard med bred gång och cykelvägar bedöms kunna hantera 
den trafikökningen.  
 
Som jämförelse har idag Kyrkogatan, sträckan mellan Stora Torget och 
Burensköldsvägen, ett fordonsflöde på knappt 1 000 ÅDT. 

Planförslaget innebär att Bockarpsvägen dras om något norrut. Omdragningen 
syftar dels till att tillskapa mer yta på skoltomten, men också för att minska 
hastigheten på Bockarpsvägen genom att göra den mindre rak.  

Inne i bostadsområdet finns två typer av gator, en större bostadsgata med en 
sektionsbredd på 10 meter och en mindre som är 6 meter.  
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Det är Bockarpsvägen och Stingsgatan som föreslås få gång- och cykelvägar. 
Eventuellt kan en av villagatorna få en separerad gång- och cykelbana för att få 
ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. Frågan utreds vidare inför 
granskning.  
 
Inom övriga delar av bostadsområdet, föreslås en 5 meter körbana med ett 
motlut på 1 meter. Dessa gator bedöms inte generera så stor trafik att separerad 
gångbana är nödvändigt.  

 

Illustration över mindre bostadsvägar.  

Gång- och cykeltrafik 
Då det idag inte finns gång- och cykelvägar inom planområdet föreslås flera 
nya förbindelser i och med den nya bebyggelsen. Både i nord –sydlig och öst-
västlig riktning. Behovet av gång- och cykelvägar ökar om en skola skulle 
placeras inom planområdet, då det blir en viktig målpunkt för hela östra 
Mjölby.  
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Kartan visar på tilltänkt gång och cykelstråk i planområdet. Lila heldraget innebär hårdgjorda gång- och 
cykelvägar, medan brunstreckade stråk symboliserar viktiga rekreationskopplingar som bevaras i 
planförslaget. Lilasträckade dragningar illustrerar kopplingar där det råder osäkerhet i utformningen och 
omfattningen. Osäkerheterna hanteras till granskning.  

I trafikutredningen som tagits fram för planen föreslås ett behov av bättre 
cykelväg längs med Bockarpsvägen, norr om planområdet. I samband med 
byggandet av en ny skola föreslås därför att en cykelbana anläggs från 
planområdet i norr till och med Finnstugatan. Det skulle innebära att hela 
Bockarpsvägen får en cykelbana av god standard. Andra eventuella 
trafikåtgärder kan också bli aktuella.  

Kollektivtrafik 
Det finns låg grad kollektivtrafik i området, där närmaste busshållplats är 
Bockarpsvägen som ligger inom 500 meter från planområdet. Hållplatsen 
trafikeras av linje 356. Busslinjen är en ringlinje som går 3 gånger varje dag.  

Parkering  
Parkering ordnas inom respektive fastighet alternativt som 
gemensamhetsanläggning mellan flera fastigheter. Beroende på användning 
varierar parkeringsbehovet, både för cykel- och bilplatser. Utfarter får inte 
anordnas i gatukorsningar.  

Skydds- och riskhanteringszon samt andra miljörisker 
I området finns inga vägar med farligt gods eller andra riskfaktorer som 
behöver beaktas.  
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Miljö- och riskfaktorer 
 
Buller 
En utredning har genomförts som visar att det är fullt möjligt att klara de 
riktlinjer som finns inom hela planområdet. Den pedagogiska verksamheten för 
skolan får börja först 25 m från Bockarpsvägens vägmitt. För bostäder i 
korsningen mellan Bockarpsvägen och Stinsgatan bör utemiljön placeras i 
ljugskugga av de egna byggnaderna. Bullerutredningen har utgått ifrån 
hastigheter som troligen kommer sänkas i samband med planläggning. I 
utredningen antas hastigheten vara 40 km/h utanför skolan och 60 km/h på 
övriga delar av Bockarpsvägen. Detta kommer troligen sänkas till 30 km/h 
utanför skolan och 40/km på övriga delar av den planlagda delen av 
Bockarpsvägen. Det innebär att ljudförutsättningarna troligen är ännu bättre än 
vad som redovisas i bullerutredningen.  
 
 Föroreningar 
Inom planområdet finns en del den före detta Bockarpsdeponin. Deponin som 
helhet var verksam mellan 1930- till 1980-talet. På deponin har hushållsavfall, 
industriavfall och farligt avfall mottagits. Delområdet väster om 
Bockarpsvägen, även kallad rundeln, har fyllts ut av byggavfall och 
schaktmassor  som delvis är förorenade och delområdet utgör en större del av 
planerat område för ny skola. Delområdet håller på att undersökas vidare i 
syfte att kartlägga utbredning på området, vilka föroreningar som finns och hur 
dessa ska tas om hand. Dessutom undersöker kommunen om det utgör någon 
risk för planområdet att det angränsar till deponin. Planområdet angränsar i 
öster till resterande Bockarpsdeponin, där det finns föroreningar av olika grad. 
Deponin som helhet har undersökts under 2020 i syfte att kartlägga dess 
utbredning, sammansättning och vilka föroreningar som finns inom deponin. 
Då det är ca 40 år sedan deponin togs ur bruk och med tanke på att 
angränsande områden som planläggs och planeras med bostäder ser 
kommunen över framtida markanvändning av deponin. En utredning har 
inletts där kommunen ser över hur deponin kan täckas ytterligare och hur 
området kan omvandlas till ett mer renodlat rekreationsområde.  
 

Söder om Stinsgatan finns två områden som har och som fortfarande nyttjas 
som skjutbana. Båda dessa har genomgått undersökningar som visar att det 
finns vissa föroreningar. Långskyttebanan som togs ur bruk för ca 10 år sedan 
har sanerats under 2020, medan pistolskyttebanan fortfarande används men 
planeras att flytta till Hulje under 2022. Pistolskyttebanan kommer att saneras 
när den inte längre är i bruk.  
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Översiktskarta över områden med markföroreningar i orangestreckat. Planområdet i rött.   

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp förväntas angöras via befintliga ledningar i Stingsgatan och 
Bockarpsvägen. Frågan hanteras mer utförligt till granskning. 

Dagvatten 
Området har mycket goda förutsättningar att hantera dagvattnet då området 
har en hög infiltrationsförmåga. Det kommer dock finnas behov av fördröjning 
inom planområdet för att klara tioårsregnet. Vattnet föreslås att fördröjas 
genom att anlägga ett antal dammar i lågpunkter inom planområdet. Exakt 
utformning, placering och dimensionering presenteras inför granskning.  

Vatten till brandsläckning 
Vatten och avlopp förväntas angöras via befintliga ledningar i Stingsgatan och 
Bockarpsvägen. 
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EL 
Planområdet ligger inom Mjölby kraftnäts lokalområde och förväntas kunna 
kopplas till befintliga ledningar. Vilken kapacitet ledningen har är inte utrett i 
detta skede. Frågan hanteras mer utförligt i granskningsskede där eventuella 
områden för områdena för tekniska anläggningar presenteras.  

Fiber 
Planområdet förväntas att kunna kopplas upp till befintligt nät. Frågan 
hanteras mer utförligt i granskning.  

Avfall 
Gator och vändplaner dimensioneras så att angöring och hämtning av avfall 
kan ske på ett trafiksäkert sätt. Enbostadshusen föreslås ha egna sopkärl och 
flerbostadsområdet har en gemensamhetsanläggning. Där är det önskvärt med  
markbehållare, detta studeras vidare i det fortsatta arbetet.  
 

Fortsatt arbete  
Under planens granskningsskede ska ett antal frågor hanteras: 
 
Sanering av markföroreningar: 
Det är en förutsättning att föroreningar på rundeln antingen saneras eller 
övertäcks beroende på vilken lösning som är lämpligast. Frågan hanteras 
parallellt med samrådet och ett lösningsförslag presenteras i samband med 
granskning.   
 
Dagvattenhantering:  
Parallellt med samrådet har en VA-utredning tagits fram både för att säkerställa 
att ett tioårsregn kan hanteras inom planområdet samt att 
miljökvalitetsnormerna i vattenrecipienten Svartån inte försämras av 
planläggningen. Mer detaljerade lösningar kommer presenteras till granskning.   

Flytt av Knärot: 
Då delar av knärotens etableringsområde föreslås exploateras behöver frågan 
tittas närmare på, både huruvida Knäroten kan flyttas, men också hur eventuell 
exploatering kan kompletteras.  

Vidare gestaltning: 
Området är höjdmässigt mycket varierande och tallskogen är ett viktigt 
karaktärsbildande inslag i området. Därför kan flera gestaltningsbestämmelser 
vara aktuella.  
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Genomförande av 
detaljplanen 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande. Planprocessen 
beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan. Tidplanen är 
preliminär och kan förändras under planarbetets gång som en följd av 
oförutsedda händelser. 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning 
för t.ex. förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Allmän plats 
Mjölby kommun är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av dessa områden. 

Detta kan inkludera: 

• Iordningsställande av marker 
• Hårdgörande av kör- och uppställningsytor 
• Lokala gator och förbindelser inom kvartersmark 
• Anläggande av ledningar från servispunkter på allmän yta 
• Eventuella åtgärder för skydd eller annat ändamål inom den egna 

fastigheten 

Teknisk försörjning 
Nätbolagen ansvarar för utbyggnad och skötsel av de allmänna ledningar som 
finns inom planområdet. Detta kan då ske med egen finansiering och/eller med 
kommunens finansiering. 

Kommunen svarar för utbyggnad av ledningar för  kommunalt vatten och 
avlopp samt dagvattenstråk inom området. I planen föreslås ett antal 
dagvattendammar för att fördröja vattnet.  

Ytterligare hantering av dagvatten bör utföras inom kvartersmark med lokalt 
omhändertagande med dammar och eventuella andra fördröjningsmagasin 
samt infiltrationsanläggningar. 
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Inom kvartersmark svarar respektive fastighetsägare för matning av vatten, 
avlopp, fjärrvärme, el och fiber om inget annat avtalas mellan fastighetsägaren 
och ledningsbolagen. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Fastighetsägare 
Hela planområdet ägs av kommunen.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsbildning 
Inga gemensamhetsanläggningar är föreslagna i planen. Om behov finns kan 
gemensamhetsanläggningar bildas senare.  

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kommunen bekostar detaljplanen, fastighetsbildning och tidiga övergripande 
undersökningar, utbyggnad av allmän plats, eventuell marksanering, 
eventuella rivningar, eventuell avverkning. Kommunen bekostar även  
utbyggnad av allmän plats, omläggning av kommunala ledningar samt drift av 
allmän plats.  

Exploatören bekostar bygglov, åtgärder på marken, kompletterande 
undersökningar och lagfart. Detta gäller om inget annat överenskommes. 

Kommunala investeringar och kostnader 

Kommunens investeringskostnader för att bygga ut planen exklusive skola 
bedöms till 42 miljoner kr, det motsvarar ca 500 000 kr/bostad  

Utökade driftskostnader 

Detaljplanen innebär en utökning av den allmänna platsmarken. Det leder till 
att driftskostnaderna för gatu- och parkmark bedöms öka med ca gata park  510 
000kr/år 

Det finns en stor osäkerhet i kostnadsberäkningarna för både drift och 
investering, flera frågor kvarstår att reda ut. Sannolikt kommer siffrorna behöva 
revideras till granskning  

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

Vad är en undersökning? Vad är betydande miljöpåverkan? 
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som 
bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen 
med mark vatten och andra resurser även upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning. För varje detaljplan ska det därför göras en 
undersökning, för att avgöra och ta ställning till om detaljplanen kan antas 
påverka så pass mycket att en strategisk miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram (enligt PBL 4 kap 34 §).  

Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan räcker 
redovisningen av konsekvenser under rubrikerna Detaljplanens innebörd och 
Miljö- och riskfaktorer. Vad som avgör om en detaljplan har betydande 
miljöpåverkan eller inte styrs dels av lagstiftning (förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar 2017: 955) och är dels en avvägning av de 
sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar.  

Denna detaljplans undersökning redovisas nedan under rubrik Slutsats och 
ställningstagande som tagits fram med hjälp av en miljöchecklista. Observera att 
bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap 
tillförs detaljplanen.  

Slutsats och ställningstagande 
 
Planen bedöms främst få konsekvenser för osäkerheter kring påverkan om 
naturvärden, rekreationsvärden samt risk för människors hälsa i form av 
markföroreningar.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 
detaljplanen inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Motivet 
till ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning och den analys som 
redovisas i miljöchecklistan. 
 
Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte 
upprättas för detaljplanen.  
 

Miljöchecklista - grund till strategisk miljöbedömning  
Miljöchecklistan nedan utgör ett underlag för en samlad bedömning av den 
inverkan som detaljplanens genomförande medför på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser. Undersökningen ska 
också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorer i omgivningen. 
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Observera att undersökningen är preliminär och kan behöva omvärderas om ny 
kunskap tillförs detaljplanen. 
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Beskrivning av detaljplanen – Eldslösa Norra 

Planens storlek 
och innehåll 

Planområdet omfattar cirka hektar och innefattar planläggning av både 
skola och bostäder samtidigt som värdefull natur bevaras.  

Befintlig 
markanvändning 

Planområdet består idag av tallskog som idag nyttjas till stora delar 
som rekreationsområde. Bland annat nyttjas området för 
mountainbikeåkning, ridning, löpning och promenader. Det finns inga 
iordningsställda gångstråk som sköts av kommunen utan de har 
uppstått spontant över tid.  

 

Kulturvärden 

 Byggnadsminnen, fornlämningar eller andra skyddade 
kulturmiljöer samt riksintressen. 

Kommentar: 

Kommunen har genomfört arkeologiska utredningar i etapp 1 
(inventering, utredning och provgrävning). Utredningarna har 
hitintills visat på ett litet antal fornlämningar. Dessa behöver utredas 
vidare ifall de berörs av byggnation genom förundersökning och 
eventuell slutundersökning.  

Inga byggnadsminnen eller andra skyddade kulturmiljöer berörs.  

 Andra värdefulla kulturmiljöer, t.ex. känsliga landskapsavsnitt 
eller områden upptagna i kommunens kulturmiljöprogram. 

Kommentar: Inga andra byggnadsminnen eller andra skyddade kulturmiljöer 
berörs. 

Planens påverkan 

Beskrivning  Planen bedöms inte påverka några kulturvärden.  

 

 

 

Naturvärden 

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

Kommentar: I området saknas skyddad natur.   

 Strandskyddszoner 



Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 43:9 
(Eldslösa Norra) 

 

32 
 
 

Kommentar: Inget vattendrag finns inom planområdet. 

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

Kommentar: 

Planområdet ligger i anslutning till Måndalen som enligt 
naturvärdesinventeringar bedöms ha höga naturvärden. Flera 
inventeringar har gjorts, enligt svensk standard och i olika 
detaljeringsgrad. De har visat att området bedöms ha från värden från 
naturvärdesklass 4 till naturvärdesklass 2. Området finns även 
utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Det är framförallt den 
talldominerade blandskogen som har naturvärden. De områden inom 
planområdet som har naturvärden avser kommunen att spara i så hög 
utsträckning som möjligt. Vissa ytor som bedöms ha ett visst 
naturvärde tas i anspråk, exakt hur dessa kompenseras behöver 
utredas i mer detalj inför granskning.  

Planområdet är en del av den så kallade Hålaskogen som är ett 
värdefullt närnaturområde. Hålaskogen ligger på en intressant 
geologisk formation som bedöms enligt kommunens 
naturvårdsprogram ha naturvärdesklass 4. Hela planområdet 
innefattar denna klassning. Hålaskogen består främst av barrskog 
underlagrad av grus.  

X Fridlysta eller rödlistade växt- eller djurarter 

Kommentar: 

I de sydliga delarna av området finns Knärot som är fridlyst. Vissa 
delar av området där Knäroten växer tas i anspråk för planen. I den 
fortsatta planläggningen behöver eventuellt buffertzoner mellan 
naturmarker och skogsmiljön kartläggas för att säkra artens 
fortlevnad. Det förutsätter att Knäroten kan flyttas och etableras till 
närliggande område direkt söder om planområdet. Hur en sådan flytt 
ska hanteras utreds vidare.  

 Vattenområden klassade som vattenförekomster av vattenmyndigheten 

Kommentar: Inga vattenförekomster finns inom planområdet.  

 Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Kommentar: 

Eftersom föreslagen exploatering bara tar i anspråk mindre delar av 
värdefulla naturmiljöer och att den exploatering som föreslås kommer 
vara lägre och glesare bebyggt med många större grönytor emellan 
bedöms planförslaget ha liten påverkan på viktiga spridningssamband.    

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena.  

Beskrivning  

Planen bedöms överlag ha en måttlig påverkan på naturvärdena på 
platsen. De naturvärden som har påtagligt värde (naturvärdesklass 3) 
eller högre (naturvärdesklass 2) är till stora delar antingen utanför 
planområdet eller bevaras genom planläggning som natur.  
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Sociala värden 

X 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden 
med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur). Lämpliga 
platser för lek, motion och annan utevistelse, t.ex. badplatser, skidbackar, 
lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt 
och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. (2 kap. 7 § PBL) 

Kommentar: 

Delar av planområdet är idag uppskattade rekreationsstråk som 
uppkommit spontant. Det är därmed viktigt att vissa av dessa stråk 
fortsättningsvis blir kvar som promenadstråk så skogsmiljöerna 
tillgängliggörs även i framtiden. Planförslaget medger detta.  

X Tysta områden 

Kommentar: 

Planområdet är en del av ett större skogsområde som är ingår i ett 
större område av tystare karaktär i Mjölby tätort. Mjölby tätort 
präglas annars av buller  från bl.a. E4an och järnvägen i norr och i 
väster av tätorten. Då exploatering föreslås i delar som idag är relativt 
tysta kommer detta påverka delar av denna tysta miljö som blir mer 
bullrig än innan.  

X Mötesplatser 

Kommentar: 

Bortsett från gångstråken i området finns inga kända allmänna 
mötesplatser i planområdet. Lekplatser och naturmiljöer kan fungera 
som viktiga spontana mötesplatser för bland annat barnfamiljer.  

Den planerade skoltomten kan komma att fungera som en ny viktig 
mötesplats. Dessutom planeras en ny lekplats i området som kommer 
bli en ytterligare tillgång i området för sociala möten.  

Planens påverkan  

X Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning  

Planen bedöms medföra måttlig påverkan på de sociala värden, då 
rekreationsskog tas i anspråk. Planen säkrar dock upp flera breda 
grönstråk från tätorten ut till större naturområdena. Tillgången till 
rekreationsskog minskas något, men genom att säkerställa stråk 
genom planområdet kommer området även fortsättningsvis vara en 
del av den nära rekreationen.  

 

Materiella värden 

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

Kommentar: Inget vattenskyddsområde berörs.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981252-om-omradesskydd-enligt_sfs-1998-1252
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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 Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 

Kommentar: Ingen jord- eller skogsbruksmark berörs.   

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

Kommentar: Inget riksintresse berörs. 

 
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: Inget sådant område berörs.      

X Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

Kommentar: 

Planområdet omfattas av tre riksintressen för totalförsvarets militära 
del. Riksintressena som omfattas är influensområde för luftrum för 
Malmens flygflottiljflygplats respektive Karlsborgs övningsflygplats, 
samt stoppområde för höga objekt. Inom dessa riksintresseområden 
föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga objekt räknas 
byggnader och andra byggnadsverk över 45 meter från marknivån 
inom sammanhållen bebyggelse och över 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse. Ingen hög bebyggelse föreslås i 
detaljplanen.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena.  

Beskrivning  
Då ingen hög bebyggelse (som högst 4 våningar) bedöms planförslaget 
inte påverka några riksintressen.   

 

Risker för människors hälsa eller miljön 

 
Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, 
ras och skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, 
extrem kyla)  

Kommentar: 

Planen innebär att tidigare naturområden delvis hårdgörs. Den 
dagvattenutredning som har genomförts i samband med utredningen 
visar dock på att det finns goda förutsättningar att hantera dagvattnet 
inom planområdet och hantera risker kring översvämning. I övrigt 
bedöms risken för extrema naturhändelser som mycket små.   

 Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. 
tåg- och flygolycka) 

Kommentar: Området ligger inte i närheten av leder för farligt gods. .   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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X 
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. 
buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive 
allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

Kommentar: 

Inom området finns markföroreningar i tre mindre avgränsade 
områden. Ett område utgörs av en pistolskyttebana som fortfarande är 
i bruk, en långskyttebana som är under sanering och en mindre del av 
före detta Bockarpsdeponin. Alla ligger väster om Bockarpsvägen. 
Parallellt med att samrådshandlingarna tas fram utreds lämplig 
efterbehandling. I anslutning till området finns den före detta 
Bockarpsdeponin, som har använt som deponi tidigare. Det utreds nu 
hur området ska efterbehandlas för att säkra en långsiktigt hållbar 
lösning för hälsa och miljö. Pistolskyttet kommer att flytta till en 
annan plats i tätorten och området kommer att saneras. Området är 
redan utrett gällande vilka åtgärder som behöver vidtas och 
efterbehandling kommer att påbörjas innan området exploateras.  

Planområdet angränsar till före detta Bockarpsdeponin. Den före detta 
deponin ligger öster om Bockarpsvägen. Deponin lades ner på 1980-
talet. Flera utredningar har gjorts för den före detta deponin och 
hitintills finns inga indikatorer på att dess föroreningar sprider sig till 
omgivande områden. I anslutning till föreslaget läge för skolan och 
bostäderna kommer ytterligare provtagningar göras. Kommunen 
avser att vidta den efterbehandling som behövs för att säkerställa miljö 
och hälsa på platsen.  

Genom att planförslaget innebär ny bebyggelse i form av en 
grundskola och bostäder kommer buller att uppstå från transporter. 
Kommunen bedömer att antalet transporter inte kommer att medföra 
att bullervärden kommer att överskrida riktvärden. För att få detta 
bekräftat pågår en bullerutredning.  

 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Kommentar: Planen bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft överskrids.   

X Miljökvalitetsnorm för vatten 

Kommentar: 

Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som 
takytor, parkeringar och lokalgator bidrar med en ökad 
föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på föroreningar är 
näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföreningar. Planerad 
bebyggelse får inte inverka på recipientens status så att enskilda 
kvalitetsfaktorer försämras.  

Vattenrecipienten, Svartån, har måttlig ekologisk status beroende på 
fysisk påverkan då det är bristfällig konnektivitet i vattendraget. 
Kemisk status för Svartån uppnår ej god, medan tillkomst/härkomst 
är naturlig.  

Varken kemisk eller ekologisk status bedöms påverkas av 
dagvattenhanteringen i utbredningsområdet. Detta då lokalt 
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omhändertagande av dagvattnet eftersträvas och planområdet ligger 
flera kilometer från recipienten. Planområdet har gynnsamma 
förutsättningar för LOD genom att jorden i området har god 
infiltration. De öppna lösningar som föreslås kommer att reducera 
påverkan från området när det gäller dagvatten. 

 I takt med att planarbetet fortsätter och de lösningarna får en mer 
precis utformning kommer man lättare kunna kvantifiera denna 
förbättring som ska säkerställa att MKN inte försämras för 
recipienten. 

Planens påverkan  

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

Beskrivning  

Den främsta risken i planen består av markföroreningar från de fyra 
ovannämnda områdena (inklusive den före detta Bockarpsdeponin). 
Eftersom både planområdet och den före detta deponin används som 
rekreationsområde redan idag och markföroreningarna planeras tas 
om hand bedöms planförslaget bidra till en förbättring men hänsyn 
till markföroreningar. Inte heller bullervärden bedöms att överskrida 
rekommenderade gränsvärden genom den nya exploateringen. Därför 
bedöms påverkan som liten.   

 

Sammanvägd bedömning 

Påverkans totaleffekt  

Kan planen antas medföra påverkan 
på kulturvärden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 
på naturvärden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 
på sociala värden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 
på materiella värden?  Ingen Liten Måttlig Stor 

Kan planen antas medföra påverkan 
på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  

Ingen Liten Måttlig Stor 

Bedömning 

Planförslagets huvudsakliga påverkan bedöms vara på sociala samt 
naturvärden då stora delar av planområdet används som 
rekreationsskog. Planerad bebyggelse föreslås främst på ytor som redan 
idag är störda (påverkade), antingen i form av felavverkat kalhygge 
eller som en del av den före detta Bockarpsdeponin. Dessa ytor bedöms 
mindre attraktiva ur ett socialt hänseende. Öster och söder om det 
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nyanlagda bostadsområdet Sjunningsfält (väster om planområdet) 
planeras för ytterligare ett bostadsområde. Detta område är idag till 
stora delar ostört, men här görs bedömningen att flera stråk och stigar 
kan bevaras eller dras om så att området även fortsättningsvis blir 
tillgängligt. Då detta område planeras med nya bostäder kommer 
området även kunna nyttjas som promenadområde kvällstid då det blir 
belyst med både nya gator och gång- och cykelvägar. Området blir 
också mer befolkat vilket å andra sidan borde innebära att området kan 
upplevas mer tryggt att promenera igenom. Den sammanvägda 
totaleffekten på sociala värden bedöms därför som måttlig.   
 
Området som planläggs ligger nära den före detta Bockarpsdeponin. 
Ett kontrollprogram finns redan upprättat för deponin och det är ca 40 
år sedan deponin slutade att användas. Markföroreningar har hittats 
på ytor som varit en del av deponin alternativt skjutbana, men i övrigt 
har inga undersökningar hitintills visat att omgivande områden 
(områden som ej har varit en del av deponin eller skjutbana) är utsatta 
för någon risk kopplat till tidigare markanvändning. För att 
säkerställa att ingen risk råder pågår undersökningar både på deponin 
och inom planområdet. De tre mindre områdena som har 
markföroreningar kommer att efterbehandlas på ett sådant sätt att de 
inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljö. Detta gör att 
planens påverkan på totaleffekten för människors hälsa och för miljön 
bedöms som liten.  
 
Planförslagets påverkan på naturvärden bedöms som måttlig då 
föreslaget medför viss exploatering inom område där Knäroten är 
etablerad. Den största delen naturmark besparas dock exploatering.   

Kan planens omfattning medföra betydande miljöpåverkan? 

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

Beskrivning 

Planläggningen innebär att delar av ett naturområde omvandlas till 
bostadsmark och skola, vilket innebär att allmänhetens behov av 
information är viktig. Traditionellt samråd och granskning kommer 
att genomföras där allmänheten och andra berörda parter får yttra sig. 
Allmänhetens behov av information bedöms dock inte vara tillräckligt 
stor för att utlösa en betydande miljöpåverkan, då stora gröna stråk 
fortfarande lämnas tillgängliga till större, orörda skogsområden.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers 
miljöpåverkan?  

Beskrivning 
Planförslaget bör beaktas i kombination med både utbyggnaden av 
Svartå strand och Eldslösa södra gällande vattenkvalitetsnormer, då 
alla har samma recipient. 
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I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av 
gemenskapens miljölagstiftning?  

Beskrivning Planen påverkar inte genomförandet av gemenskapens 
miljölagstiftning. 

Slutsatser och fortsatt arbete  
Det finns vissa utmaningar i planen, där ianspråktagandet av rekreationsskog och 
markföroreningar är de största. Dock bedöms påverkan inte vara tillräckligt omfattande för 
att medföra betydande miljöpåverkan, utan kan hanteras inom ramen för en vanlig 
planprocess.  

Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Johannes Böhm och planarkitekt 
Caroline Ekman Gyllemark 

Arbetet har skett i samarbete med: Jenny Asp Andersson, miljöchef. 
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Övrigt 

Referenser 
Utredningar för detaljplan 
Arkeologerna, 2020. Inför planprogram i Eldslösa– nya gravar, hålväga roch 
boplatslägen. PM 2020:1 

Tyrens, 2020. Miljöteknisk markundersökning Bockarpsdeponin, tre skjutbanor 
och en Bildemotering, Eldlösa, Mjölby kommun  

Tyréns, 2019. PM Geoteknik, Eldslösa exploateringsområde 1  

Kommunala handlingar och riktlinjer 
Översiktsplan för Mjölby kommun (antagen 2011) 
 
Övrigt 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-
miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-
mangfald/Artskydd/  

Medverkande tjänstemän 
Caroline Ekman Gyllemark, planarkitekt och projektledare för planprocessen  
Johannes Böhm, Planarkitekt 

Ketil Kindestam, mark- och exploateringsingenjör 
Mattias Ahlbert , projektledare 
Christoffer Kempe  

har tillsammans med berörda kommunala förvaltningar tagit fram 
planförslaget. 
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https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-mangfald/Artskydd/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedomning/Biologisk-mangfald/Artskydd/
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Byggnadskontoret 
Byggnadskontoret 
Telefon: 0142-850 00 
E-post: byggnad@mjolby.se 
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby 
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