
  
 

 

 
 
 

 
 

GRANSKNINGSHANDLING 
Dnr:  TS-2017-693 
Datum: 2021-12-15 

Detaljplan för fastigheten 

Humlan 2 med flera 

(Västerängsskolan) 
i Västeräng, Nybro stad 
 

 

Samrådsredogörelse 
 

 

Om samrådet 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för fastigheten Humlan 2 med flera (Västerängsskolan) i 

Västeräng, Nybro stad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ut planförslaget på samråd vid två 

tillfällen, under perioden 1 februari 2019 till och med 25 februari 2019, samt under perioden 27 

augusti 2021 till och med den 30 september 2021.  

Efter det första samrådet valde Nybro kommun att revidera planförslaget. Förändringen innebär fler 

sakägare än tidigare och dessa fick möjlighet att yttra sig under den andra samrådsperioden. En 

samrådsredogörelse upprättades för inkomna synpunkter från den första samrådsperioden och fanns 

tillgänglig under det andra samrådet.  

Samrådshandlingarna har skickats till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, berörda förvaltningar och 

myndigheter, samt berörda fastighetsägare och boende i närområdet. Handlingarna har även funnits 

tillgängliga i kommunhusets entré och på kommunens webbplats. Länsstyrelsen begärde längre 

svarstid för sitt yttrande.  

En sammanställning av ändringar mellan samråd och granskning finns på sida 12.  
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Inkomna yttranden med kommentar 
Vid samrådstidens slut har ett antal skriftliga synpunkter/svar inkommit. Yttranden redovisas nedan i 

sin helhet tillsammans med kommunens kommentarer.  

Länsstyrelsen Kalmar län (2021-11-02) 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 

antas. Med anledning av att frågor om MKN för vatten samt dagvatten inte har hanterats på ett 

tillräckligt sätt kan planläggningen inte anses vara lämplig i nuläget. Länsstyrelsen har även 

rådgivande synpunkter som kan påverka genomförandet av detaljplanen. 

KONTROLL ENLIGT 11 KAP. PBL 
• MKN för vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering 

Kommunen har tagit fram en bra dagvattenutredning och skrivit in relevanta delar i planbeskrivning 

och plankartan. 

Dock kvarstår några frågor: 

1) Det är oklart vilken yta som avses avsättas för våtmarken. I planbeskrivningen (sid. 20) anges 

våtmarkens storlek till ca. 2500 m2 och i plankartan och dagvattenutredningen (sid 26) 1300 

m2. 

2) Hur mycket kommer vattennivån maximalt att höjas i Förstagölen? Vilka bedömningar/ 

beräkningar gör kommunen av vattennivåhöjningar? Kommer detta att interferera med 

föreslagen placering av våtmark? Det är svårt att tolka topografin utifrån kartmaterialet. Finns 

det någon risk att det översvämmas från sidan och går in bakvägen i föreslagen våtmarksyta? 

Kommunen behöver förtydliga sambanden mellan nivåskillnaderna och eventuella 

översvämningstrender mellan Förstagölen och placering våtmarksyta. 

3) Hur stor del av planområdet öster om Humlan 2 kommer att exploateras? Ska träd tas bort och 

området hårdgöras till max 40%? 

4) Finns det en konflikt mellan föreslagna dagvattenslösningarna och det gamla sandtaget för 

sammanknutna pollinerare, se vidare under Natur? Kommunen behöver kommentera och 

utveckla. 

UPPLYSNINGAR 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att genomförandet av planen inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

Förorenade områden 
Kommunen har hanterat frågan om markföroreningar i planhandlingar. Länsstyrelsen bedömer att 

marken kan anses vara lämplig för planerad markanvändning om de angivna riktvärdena uppfylls. Det 
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är viktigt att den samlade informationen om föroreningssituationen i utredningar och planhandlingar 

samt kommunens ställningstaganden bevaras på ett långsiktigt och tydligt sätt. 

Strandskydd 

I planbeskrivningen saknas skrivning om att strandskydd om 100 meter från Förstagöl återinträder i 

det planförslaget. I Behovsbedömningen anger kommunen att planförslaget medger anläggande av 

diken och en våtmark inom område för strandskydd för att kunna hantera, fördröja och rena dagvatten 

från ett större avrinningsområde. Kommunens bedömning är att dagvattenlösningen förväntas ge 

positiva effekter för naturområdets växt- och djurliv i och med tillförande av en ny typ av naturmiljö i 

området. De värden som strandskyddet värnar bedöms inte påverkas negativt av anläggningen. 

Kommunens ställningstagande avseende strandskyddet behöver även infogas i planbeskrivningen. 

Enligt 17 kap 15 § p.4 är åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter 

förbjudna. En väsentlig förändring kan vara både positiv och negativ från biotopsynpunkt. 

11 kap miljöbalken 

Detaljplanen medger anläggande av diken och en våtmark inom område för strandskydd för att kunna 

hantera, fördröja och rena dagvatten från ett större avrinningsområde. Om åtgärden utförs i ett 

vattenområde (ett område som täcks av vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd) så krävs en 

anmälan om vattenverksamhet, annars räcker det med ett 12:6 samråd om åtgärden väsentligt kan 

ändra naturmiljön. Det kan även kräva strandskyddsdispens. Det ser ut som att man är i eller väldigt 

nära vattendragets svämplan (ett vattenområde) vilket innebär att det är rätt olämpligt att bygga 

anläggningar här eftersom det påverkar erosions- och sedimentationsprocesserna i vattendraget, det 

behövs en lite mer djuplodande analys av olika underlag för att säkert säga om man är i svämplanet. 

För att kunna genomföra detaljplanen i dessa delar bör frågorna utredas innan planen antas. 

Naturvärden 

Kommunen behöver redogöra för var de skyddsvärda träden finns och hur de kommer att påverkas av 

åtgärden. Det gäller tex den gamla eken vid Västerängsgatan/Vasagatan samt de gamla tallarna. 

Avverkning, kraftig beskärning eller åtgärder inom 15 x stamdiametern från dessa träd kräver anmälan 

om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Vid planering av ny byggnation när dessa träd och andra 

träd som ska sparas behöver kommunen planera för att träden växer så att de inte kommer i konflikt 

med bebyggelsen längre fram. Länsstyrelsen bedömer att det är lämpligt att ha marklov för avverkning 

av träd i naturmarken. 

Planområdet ingår som ett område för åtgärdsprogram för hotade arter för sandanknutna pollinerare. I 

planbeskrivningen anges att det finns ett gammalt sandtag som kommer att användas för 

dagvattenlösningarna. Kommunen behöver redogöra för hur åtgärder i naturmarken och det gamla 

sandtaget kommer att påverka pollinerare och om de kan göra åtgärder i planen som gynnar dessa 

arter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering har kommunen landat i en 

något förändrad lösning av dagvattenhanteringen efter en genomförd förprojektering. Projekteringen 

har tagit avstamp i tidigare dagvattenutredning men utgått ifrån det kommunala VA-bolagets behov 

på en mer detaljerad nivå. I ett kompletterande underlag, PM för dagvattenhantering inom detaljplan 

för Humlan 2 m.fl., redogörs för denna lösning. Planhandlingarna har även reviderats utifrån detta.  
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Yta för våtmarken Planbeskrivningen har kompletterats med tydligare redogörelse av 

föreslagen yta för våtmark och motivering av bestämmelse, se sida 12–

13. 

Samband mellan våtmark 

och vattendraget 

Lindåsabäcken 

(Förstagöl) 

Enligt kommunens övergripande skyfallskartering, vilken redogörs för 

i kompletterande PM för dagvattenhantering, har Lindåsabäcken ett 

begränsat svämplan även vid 100-årsregn. Översvämningsrisker 

bedöms också vara begränsade och utifrån tidigare 

översvämningskartering för Nybro stad anses risken för påverkan på 

bebyggelse även längre ner längs vattendraget vara mycket låg. 

Underlaget är baserat på såväl höjddata som ytavrinning och 

ledningsnät.  

Våtmarken är belägen på en plats som är avskild från vattendraget 

med naturliga höjdskillnader och utlopp från våtmarken anläggs med 

erosionsskyddad bräddanvisning. Detta innebär att trots närheten till 

Lindåsabäcken bedöms åtgärden inte påverka översvämningsrisker 

kopplade till vattendraget, trots högt tillåtet utloppsflöde. Vid normala 

regn bedöms rening och infiltration ske i diken och i botten av 

våtmarken. Vid högre flöden samlas dagvatten upp inom anvisade 

våtmarksytor och rinner kontrollerat ut i Lindåsabäcken via utlopp.  

Plankartan har reviderats i enlighet med nytt underlag för 

dagvattenhantering i PM av WSP Sverige AB från 2021. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med ny lösning och ett 

förtydligande av dess påverkan på omgivande vatten- och naturmiljö 

samt risker relaterade till klimatförändringar, se sida 10–13 och 28–

29.  

Återinträdande av 

strandskydd 

Planbeskrivningen har kompletterats på sida 13 om att strandskydd 

återinträder. 

Kommunens bedömning är att våtmarken inte anläggs inom 

vattenområdet för Lindåsabäcken. En anmälan om vattenverksamhet 

ska skickas in till Länsstyrelsen av kommunala VA-bolaget inför 

genomförande, se sida 15 i planbeskrivningen. Ansökan om 

strandskyddsdispens för åtgärden kan komma att följas av en sådan 

anmälan. De värden som strandskyddet värnar bedöms inte påverkas 

negativt av anläggningen.  

Särskilt skäl för att ge plats åt dagvattenanläggning inom 

strandskyddat område är att området behöver tas i anspråk för att 

utvidga pågående skolverksamhet inom stadsdelen Södra Nybro vilket 

inte kan genomföras utan att ta naturmarken i anspråk för 

dagvattenhantering (MB 1998:808 kap. 4 § 18c 4). Flera alternativ för 

placering har tidigare bedömts, såväl för skolverksamhet som för 

dagvattenhantering. Att utvidga skolverksamhet är ett viktigt allmänt 

intresse och behovet av en långsiktigt hållbar dagvattenlösning som 

tillskapar mervärden i naturmark är också angeläget för kommunen. 

Fri passage för allmänheten säkerställs i detaljplanen genom att 

begränsa ytan för våtmarkens utbredning. Bevarande av goda 

livsvillkor för djur- och växtliv säkerställs genom att lämna områden 
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med höga naturvärden närmast strandlinjen opåverkade. 

Planbeskrivningen har kompletterats med detta resonemang på sida 

27. 

Påverkan på naturmiljön 

och pollinerare 

Området som planeras för hantering av dagvatten norr om 

Lindåsabäcken var en grustäkt fram till 1960-talet, innan bebyggelsen 

i anslutning till området uppfördes. Denna mark har dock senare vuxit 

igen med skog och idag finns en talldominerad blandskog med en 

maximal trädålder på kring 60 år. Här finns idag inga påtagliga 

värden för pollinerande insekter. Bedömningen är att det ingrepp som 

kommer att göras i och med anläggandet av dagvattenhanteringsytan 

inte kommer att förändra värdefulla livsmiljöer för djur- och växtarter 

i enlighet med 7 kap. 15 § p.4 MB. 

Anläggningen planeras i den del av området som är bevuxen med 

relativt ung skog (uppkommen sedan nedläggningen av grustäkten på 

1960-talet). Troligen kommer anläggandet av en relativt öppen 

våtmark med vegetation kunna utgöra en miljö som pollinerande 

insekter kan finna boplatser inom. Eventuellt kommer även en flora 

med blommande växter kunna etablera sig i anslutning till våtmarken. 

Kommunen bedömer att detta innebär en positiv effekt för biologisk 

mångfald i området men inte en väsentlig förändring av livsvillkor för 

djur- och växtarter. Se förtydligande av konsekvenser för naturmiljö 

på sida 26–27 i planbeskrivningen.  

Vid det planerade utloppet från våtmarken i Lindåsabäcken kommer en 

mindre del av den vall som idag utgör strandvall mot norr att påverkas 

under byggnationen men tas inte i anspråk permanent. Vattendragets 

svämplan och skogen närmast vattendraget lämnas till stor del 

opvåverkad och stor hänsyn ska tas till de äldre träd som finns inom 

området närmast vattendraget.  

Skyddsvärda träd och 

avverkning av träd 

Det finns äldre träd inom planområdet främst kring cykelvägen som 

leder från det planerade skolområdet söderut över Lindåsabäcken. 

Här finns ett flertal mycket gamla tallar. Längs med Lindåsabäcken 

finns även där ett antal äldre tallar samt någon enstaka gammal 

klibbal. Kommunen bedömer att det inte är relevant att markera 

eventuella skyddsvärda träd i detaljplan utan att en bedömning görs i 

samband med utbyggnad inom allmän platsmark.  

Vid genomförande av detaljplan kommer ett större antal unga tallar, 

björkar och någon enstaka ek att behöva avverkas vid anläggning av 

ytan för dagvattenhantering. De gamla tallarna som finns i anslutning 

till denna yta ska dock tas största möjliga hänsyn till. Dessa äldre träd 

är till fördel för våtmarken att bevara då de binder marken i den vall 

som finns ner mot vattendraget. Marklov för avverkning av träd 

bedöms inte vara nödvändigt inom allmän platsmark eftersom 

kommunen kommer fortsätta att äga marken. Det kommunala VA-

bolaget står för anläggande av våtmark och samråder vid ett 

genomförande med kommunen som markägare.  
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Exploatering inom 

kvartersmark 

Inom kvartersmark för skola gäller en högsta exploateringsgrad och 

hårdgjord yta till max 40%. Med tanke på de naturliga 

grundläggningsförutsättningar som finns inom fastigheten bedöms ytor 

där byggnader stått tidigare föredras för ny exploatering medan den 

av Nybro 3:1 som överförs till skolan bäst lämpas för en 

genomsläpplig skolgårdsyta som kan ha varierande terräng. Placering 

av bebyggelse styrs dock inte inom detaljplanen eftersom 

genomsläpplig mark kan fungera väl för sitt syfte oavsett placering 

inom fastigheten. Istället rekommenderas att så stor andel av befintliga 

träd som möjligt ska sparas inom hela fastigheten. Dock innebär de 

saneringsåtgärder, markarbeten och ledningsflyttar som krävs för 

planens genomförande att viss växtlighet måste tas bort. Hur stor del 

som kan sparas går inte att avgöra innan ett genomförande utan 

kräver senare bedömningar av trädens vitalitet, förankring och 

stabilitet. Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande, 

se sida 10 och 26 i planbeskrivningen. 

Lantmäteriet (2021-08-30) 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-29) har följande noterats:  

FÖR PLANGENOMFÖRANDET VIKTIGA FRÅGOR DÄR PLANEN MÅSTE FÖRBÄTTRAS 

Administrativ bestämmelse 

På sidan 21 i planbeskrivningen benämns den administrativa bestämmelsen a1 som a2. 

Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men för Lantmäteriet 

förefaller det som en sådan situation där det är vanligt att exploateringsavtal tecknas. Om avsikten är 

att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet 

redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 

genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 

Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 

planhandlingarna ang. exploateringsavtal. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen har reviderats i enlighet med yttrandet, se sida 13.  

Kommunen avser inte att ingå exploateringsavtal. Kommunen tolkar att detta inte behöver framgå 

enligt 5 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) utan endast om ett sådant avtal ska tecknas.  

Skanova (Telia Company) (2021-09-01) 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 

undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
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Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Synpunkten noteras av kommunen. Planbeskrivningen har reviderats och tydliggör de åtgärder för 

ledningsflytt som blir aktuella vid planens genomförande, se sida 14–17. Ekonomiska konsekvenser för 

nödvändiga åtgärder beskrivs på sida 17 i planbeskrivningen.  

Räddningstjänsten Nybro kommun (2021-09-28) 
1. Tillgängligheten till byggnader för räddningstjänstens fordon måste garanteras så att utrustning för 

livräddning och/eller brandsläckning ej behöver bäras längre än 50 meter, (BBR 5:7). Detta medför 

även krav på att framkomligheten inne på fastigheten så att räddningstjänstens fordon kan ta sig fram 

utan att hindras av parkerade fordon, snövallar, träd, lyktstolpar eller andra hinder samt att 

rundkörning och/eller vändning är möjliggjord genom väl tilltagna gatuhörn och/eller vändplatser. 

2. För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning får ej det befintliga brandpostnätet 

minskas.  

3. Släckvatten eller kemikalier efter en brand/olycka i området som når dagvattnet bör kunna samlas i 

en damm eller liknande och att avrinningen från dammen bör kunna stoppas eller fördröjas.  

Det bör även göras en möjlighet för Räddningstjänsten att placera en motorspruta vid dammen för att 

kunna nyttja vattnet för ev. släckning av brand. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Tillgängligheten inom skolans fastighet säkerställs i bygglovsskede. Infarter från flera håll till 

fastigheten möjliggörs i detaljplanen.  

Åtgärder gällande brandpostnät säkerställs vid projektering av ledningsåtgärd. Uppsamling av 

släckvatten säkerställs vid projektering av dagvattenanläggning. Det är dock inte troligt att tillräckligt 

med vatten kommer att samlas upp från ledningsnätet för att dagvattenanläggningen ska hålla vatten 

konstant. Anläggningen byggs ut för att kunna hantera vattenflöden vid extremväder. Därför är det 

inte troligt att vatten från anläggningen kan utnyttjas vid eventuell släckning av brand. Se framtaget 

PM av WSP Sverige AB från 2021 som kompletterar dagvattenutredningen.  

Nybro-Emmaboda Fågelklubb (2021-09-30) 
Nybro-Emmaboda Fågelklubb har läst de utskickade handlingarna. 

Det är glädjande att man tänker spara tallarna längs Västerängsgatan och eken i hörnet av 

Västerängsgatan och Vasagatan. 

Mikael Holst som är medlem i fågelklubben jobbar på Västerängsskolan och har bidragit med följande 

artlista: 

Större hackspett, ringduva, gråkråka, stjärtmes, björktrast, grå flugsnappare, svartmes, lövsångare, 

gröngöling, skata, sädesärla och kungsfågel på skolområdet. Vissa av dessa arter tillhör olika 

kategorier på rödlistan, t.ex. björktrast, gråkråka och kungsfågel. Där gäller bl.a. att man inte får skada 

deras habitat. 
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I området mellan Ringvägen och Lindåsabäcken förekommer regelbundet tofsmes, nötskrika och 

forsärla. Här är det bra om man kan försöka lämna området så opåverkat som möjligt. 

I området mellan nuvarande cykelvägen och Vasagatan finns det många stora fina aspar. Det skulle 

vara väldigt bra ifall man kunde spara så mycket som möjligt av dessa då de ofta har mycket 

håligheter som nyttjas för småfågelbon. Går det inte att spara något inne i området borde man 

åtminstone kunna spara en bård av träd längs Vasagatan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Asparna som avses i yttrandet ska i möjligaste mån sparas, liksom övriga träd inom detta 

naturområde. Vid genomförande av detaljplanen krävs dock såväl saneringsåtgärder, flytt av 

ledningar och omlokalisering av dagvattenutlopp. Detta innebär en påverkan på den växtlighet som 

finns inom kvartersmark för skola men exakt vilka konsekvenser som kommer bli är svårt att förutse. 

Om trädens rotsystem skadas påverkar det trädens vitalitet, förankring och stabilitet och kan komma 

att innebära en risk att behålla på en skolgård. Att avleda dagvattnet till annan yta kan också skapa 

nya förutsättningar för befintlig växtlighet. Därför behöver markarbeten utföras med varsamhet och 

riskbedömningar göras efter genomförandet för att kunna behålla så stor del befintlig växtlighet som 

möjligt. Längs Vasagatan kompletteras med nya träd för att återskapa en trädridå mot bostäderna. 

Planbeskrivningen har kompletterats med denna bedömning, se sida 26. 

Vissa arter som nämns i artlistan är mycket riktigt rödlistade som grå kråka och björktrast. Miljön i 

området är lämplig för arterna idag, liksom för flera av de andra arterna som nämns i yttrandet. Den 

mest direkta påverkan på fågellivet i planförslaget bedöms vara avverkningen av lövträd inom det som 

planeras som skolområde. De arter som häckar här idag kommer så klart att påverkas negativt men 

lövträd kommer att finnas kvar i anslutning till området så påverkan bedöms som mycket liten.  

I området längs cykelvägen kommer stor hänsyn tas till de gamla tallar som finns där idag. Den skog 

som finns bakom kvarteret Myggan (mellan Ringvägen och Lindåsabäcken) är idag bevuxet med 

relativt ung blandskog av tall, björk och ek och med mestadels gles undervegetation. Här planeras en 

öppen lösning för dagvatten som åtminstone större delen av tiden kommer att fungera som en våtmark 

eller periodvis översvämmad mark. Detta kommer att leda till en variation i landskapet och 

förhoppningsvis öka andelen lövträd och ungträd i området som bedöms förbättra förutsättningarna 

för flera av de nämnda arterna. För arter som svartmes, tofsmes och kungsfågel som är mer eller 

mindre beroende av barrträd (både gran och tall) så finns idag förutsättningar inom det område där 

dagvattenhanteringen planeras. Gran förekommer knappt inom det påverkade området och de mer 

varierade och äldre skogarna närmast Lindåsabäcken kommer att påverkas i mycket liten omfattning. 

Sakägare 1 (Myggan 2) (2021-09-22) 
Efter att ha varit på informationsmötet så har vi en synpunkt på planförslaget angående våtmarken som 

ska beläggas söder om Ringvägen. Vi ser gärna att den flyttas ca 20 meter ytterligare söderut. Detta 

för att säkerställa att det behålls stora träd utanför tomtgränserna som ger skugga och insynsskydd. Vi 

är även bekymrade över att en våtmark för nära tomtgränsen kommer generera i väldigt mycket mygg. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planförslaget har reviderats gällande placering av våtmarken i enlighet med det framtagna PM av 

WSP Sverige AB från 2021 som kompletterar tidigare dagvattenutredning. Planbeskrivningen har 

uppdaterats med ny lösning och ett förtydligande av dess påverkan på omgivande vatten- och 
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naturmiljö samt risker relaterade till klimatförändringar, se sida 10–13 och 28–29. Förändringen 

innebär att ett större område bevaras söderut från kvarter Myggan. Ett dike kommer att anläggas 

inom området men de större träd som finns på platsen idag bör i stor mån kunna behållas. I 

kommunens Naturmarkspolicy (2018) hanteras riktlinjer för skötsel av kommunal naturmark. 

Sammantaget innebär policyn i detta fall att kommunen sköter naturmarken närmast bostäder för att 

åstadkomma en brynmiljö med begränsad insyn och där högre träd sparas i den mån som det bedöms 

vara säkert och utan fallrisk.  

Påverkan från den markerade ytan för våtmark bedöms vara mycket begränsad gällande störningar 

från exempelvis mygg. Platsen förväntas sällan hålla vatten utan till större del fungera som en 

översvämningsyta som kan fördröja vatten vid extremväder. Detta innebär att exempelvis mygg inte 

frodas i en sådan miljö.  

Sakägare 2 (Svalan 7) (2021-09-26) 
Synpunkter på ny detaljplan humlan 2 m.fl: 

1. Trafiksäkerhetsaspekten: Trafiken kommer öka markant, med avlämning/hämtning av barn till skola 

och parkeringsplatser längs Vasagatan. Vi som bor längs Vasagatan mitt emot skogsområdet Nybro 

3:1 kommer inte på ett säkert sätt kunna ta oss ut med bil, cykel eller till fots. Det finns varken trottoar 

på vår sida eller säkra övergångar till den nya cykelvägen. Vi tror att det kan finnas en bättre lämpad 

lokalisering för parkeringsplatser och avlämning/hämtning av barn. (nämnas bör att vi har skolbarn 

som cyklar till Madesjö och Åkrahäll).  

2. Buller-nivån: vi anser att bullernivån kommer öka markant, både från trafik och från skolgården. 

Tar man dessutom bort träden i skogsområdet Nybro 3:1 så ökar bullernivån ytterligare.  

3. Boendemiljö: vår boendemiljö och livskvalitet försämras då skogsområdet Nybro 3:1 försvinner. 

Denna gröna utsikt är till stor glädje för oss under våra måltider, då vi alltid sitter på vår glasveranda 

med utsikt mot skogsområdet. Vi önskar att man behåller så mycket grönska som möjligt. Denna 

grönska ger oss också skugga/svalka under sommaren.  

Vi är också oroliga att det lugn som vi nu har kommer störas av den ökande trafiken, 

avlämning/hämtning av barn och de nya parkeringsfickorna längs Vasagatan. 

Pga. ovanstående negativa effekter bör dessa synpunkter tas i beaktande för detaljplanen Humlan 2 

m.fl. Därför tycker vi att den bör omarbetas.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Trafiksäkerhet 

Kommunens bedömning är att trafiken inte kommer öka markant längs Vasagatan. Trafikmätningar 

från 2018 indikerar på omkring 430 fordon per dygn. Utifrån generell statistik, baserad på barnens 

ålder och hur lång väg de har till skolan, har kommunen bedömt att det handlar om en ökning med 

omkring 120 st fordon. Under cirka 20 minuter under morgon och eftermiddag koncentreras största 

delen av trafiken till skolan. Med tanke på att många elever har mindre än 1 km till skolan och att 

många åtgärder vidtas för ökad trafiksäkerhet omkring skolan bedöms större andel än tidigare välja 

att gå eller cykla. Att de yngre barnen i förskoleålder kommer att flytta till Gammelgården ger också 

en positiv effekt på trafiken. Sammantaget innebär detta sannolikt en lägre trafikökning än kommunen 

tagit höjd för i detaljplanen. Planbeskrivningen har reviderats och kompletterats med denna 

bedömning på sida 29 i planbeskrivningen.  
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Kommunen har tagit till sig den säkerhetsbrist som påtalats i yttrandet och bedömer att det finns 

anledning att öka trafiksäkerheten för boende längs Vasagatan. Därför har planen reviderats med 

förslaget att en trottoar ska anläggas längs Vasagatans norra sida. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information gällande detta på sida 8 och 29. Invid en skola kommer 

hastighetssänkande åtgärder att tas fram genom lokala trafikföreskrifter vid ett genomförande. Detta 

gäller även för placering av säkra övergångsställen. 

Bullernivå 

Det finns inga tydliga direktiv för hur buller från skolgårdar ska behandlas. Avståndet från 

skolgården till bostadsfasad är mellan 30-90 meter. Ljudnivåerna från skolgården påverkas mycket av 

hur många barn som är utomhus samtidigt och hur den färdigställda skolgården utformas. Att 

detaljplanen förespråkar bevarande av vegetation och begränsa andelen hårdgjorda ytor har en 

positiv effekt på ljudmiljön. För att få en bättre bild av hur den faktiska situationen kommer se ut bör 

ljudmätningar utföras efter skolans färdigställande. Planbeskrivningen har kompletterats med en 

sådan rekommendation, se sida 29. 

Boendemiljö 

Detaljplanen innebär att cirka 7 000 m2 naturmark planläggs som kvartersmark för skola. På 

skolgården rekommenderas att så stor del av befintliga uppvuxna träd bevaras. Vid genomförande av 

detaljplanen krävs dock såväl saneringsåtgärder, flytt av ledningar och omlokalisering av 

dagvattenutlopp. Detta innebär en påverkan på den växtlighet som finns inom kvartersmark för skola 

men exakt vilka konsekvenser som kommer bli är svårt att förutse. Om trädens rotsystem skadas 

påverkar det trädens vitalitet, förankring och stabilitet och kan komma att innebära en risk att behålla 

på en skolgård. Att avleda dagvattnet till annan yta kan också skapa nya förutsättningar för befintlig 

växtlighet. Därför behöver markarbeten utföras med varsamhet och riskbedömningar göras efter 

genomförandet för att kunna behålla så stor del befintlig växtlighet som möjligt. Längs Vasagatan 

kompletteras med nya träd för att återskapa en trädridå mot bostäderna. Planbeskrivningen har 

kompletterats med denna bedömning, se sida 26. 

Sakägare 3 (Ringvägen 28 & 30) (2021-09-28) 
Har tagit emot er digra information angående planeringen för Humlan 2. 

Jag har inget att erinra mot projektet som sådant, tror nog att det kan resultera i många positiva 

effekter! Tänkte inte att jag hade något att tillföra eller fråga om, så därför kom jag inte till något av 

mötena vi blev inbjudna till. Men sedan hörde jag av min granne på Ringvägen 30 att den planerade 

”vattenpölen" enligt era ritningar skulle placeras väldigt nära {kanske bara 10 meter ifrån) våra 

tomtgränser som vetter mot skogen! En sådan placering skulle ju påverka mycket för oss och förändra 

läget med skogen strax intill! 

Så min vädjan är att ni lyssnar till oss på Ringvägen 28 och 30 och tar så stor hänsyn som möjligt till 

våra synpunkter! Kanske går det att lägga vattensamlingen 10-15 meter längre in i skogen? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planförslaget har reviderats gällande placering av våtmarken i enlighet med det framtagna PM av 

WSP Sverige AB från 2021 som kompletterar tidigare dagvattenutredning. Planbeskrivningen har 

uppdaterats med ny lösning och ett förtydligande av dess påverkan på omgivande vatten- och 

naturmiljö samt risker relaterade till klimatförändringar, se sida 10–13 och 28–29. Förändringen 
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innebär att ett större område bevaras söderut från kvarter Myggan. Ett dike kommer att anläggas 

inom området men de större träd som finns på platsen idag bör i stor mån kunna behållas. I 

kommunens Naturmarkspolicy (2018) hanteras riktlinjer för skötsel av kommunal naturmark. 

Sammantaget innebär policyn i detta fall att kommunen sköter naturmarken närmast bostäder för att 

åstadkomma en brynmiljö med begränsad insyn och där högre träd sparas i den mån som det bedöms 

vara säkert och utan fallrisk.  

Sakägare 4 (Ringvägen 26) (2021-09-22) 
Jag var på möte som ägde rum i Pukeberg den 16 och hade då två synpunkter som jag ville ta upp. 

1 Kommer kommunens fuskbygge att återställas det vill säga kommer parkeringen vid Högaberg åter 

blir park och grön område så som detaljplanen är ritad både i den äldre upplagan och den nya? 

2 Hur kommer trafiken att ledas i framtiden. Kommer korsningen Ringvägen, Fikonvägen-Bokvägen 

att öppnas för trafik så att bilarna ej leds förbi skolan via Oxelvägen?  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Parkmiljön längs Oxelvägen ska återställas, se sida 7 och 14 i planbeskrivningen, och 

skolverksamheten inklusive dess parkering ska anordnas inom den föreslagna fastigheten.   

Angående begränsningar av biltrafiken vid korsningen Ringvägen och Oxelvägen gör kommunen idag 

bedömningen att trafiklösningen som föreslås i detaljplanen, i kombination med föreslagna 

säkerhetshöjande åtgärder, kommer att medföra en generell förbättring av trafikmiljön vid skolan. 

Kommunen bedömer föreslagna åtgärder som tillräckliga och att stänga av korsningen för biltrafik 

kan innebära att trafiken koncentreras på andra gator på ett sätt som inte är att föredra, även om 

genomfartstrafik skulle begränsas. Vad gäller den tidigare korsningen Bokvägen och Ringvägen är 

genomfart för biltrafik inte tillåten enligt gällande detaljplan. För att upphäva förbudet krävs en 

planändring. Utifrån genomförd trafikmätning, och bedömning av konsekvenser av ny detaljplan, 

anser kommunen inte att det finns anledning att ändra planen.  

 

Övriga yttranden 

Godkänner planförslaget 
• PostNord Sverige AB, 2021-09-08.  

 

Har inget att erinra 
• Kretslopp sydost, 2021-08-30.  
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Ställningstagande efter samråd 
Efter samråden har ny kunskap tillförts planarbetet och ett antal ändringar har gjorts inför granskning.  

Sammanfattning av ändringar 
Inför granskning har underlaget till detaljplanen kompletterats med ett kompletterande PM för 

dagvatten och en översiktlig naturbeskrivning, vilken mer ingående beskriver naturvärden inom 

planområdet. Kompletterande PM för dagvatten utgår ifrån tidigare dagvattenutredning men beskriver 

en något förändrad dagvattenlösning och en ny beräkning av föroreningshalter som detaljplanen 

behöver hantera för att möta riktvärden för miljökvalitetsnormer i Lindåsabäcken (Förstagöl). Detta 

innebär att planhandlingarna har reviderats en del utifrån ny lösning för omhändertagande av 

dagvatten. Förutom ändringar av föreslagna ytor för diken och våtmark i plankartan har 

planbeskrivningen reviderats på sida 10–13.  

Övriga revideringar av planhandlingar inför granskning gäller:  

• Förtydligande av planens konsekvenser för den del av Nybro 3:1 som övergår i skolans 

fastighet, se sida 6 och 26 i planbeskrivningen.  

• Förtydligande av värden inom naturområdet söder om Ringvägen samt detaljplanens 

konsekvenser för dessa, se sida 18–20 och 26–27 i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har 

även kompletterats med bedömning av strandskyddets återinträdande och konsekvenser för de 

värden som skyddas av detta, se sida 29–30 i planbeskrivningen. 

• Förtydligande av konsekvenser av detaljplanens genomförande utifrån risker vid 

klimatförändringar, se sida 28-29 i planbeskrivningen.  

• Förtydligande gällande förlängning av Ringvägen som anknyter till kyrkogården och 

fastigheten Nybro 3:45, se sida 8 i planbeskrivningen.  

• Förtydligande av konsekvenser av planens genomförande gällande störningar för boende, se 

sida 29 i planbeskrivningen. 

• Tillägg av trottoar längs Vasagatan för ökad trafiksäkerhet, se sida 8 och 29 i 

planbeskrivningen.  

• Ändring av planbestämmelse a1 gällande villkor för lov till att istället kräva villkor för 

startbesked. Se plankarta och planbeskrivning sida 13.  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Jessica Dahl    Mathilda Leonardsson 

planeringschef    planarkitekt 


