
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANTAGANDEHANDLING 
Dnr: TS- 2017-693 

Datum: 2022-02-08 

Detaljplan för fastigheten 

Humlan 2 m. fl. 

(Västerängsskolan) 
i Västeräng, Nybro stad 
 

 

Utlåtande 
 

Om granskning 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Humlan 2 med flera fastigheter (Västerängsskolan), i Nybro 

stad. Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 17 december 2021 till och med 21 

januari 2022.  

Planförslaget har tidigare varit tillgängligt för synpunkter under 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.  

Granskningshandlingarna 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. I detta utlåtande sammanfattas och 

kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.  

En sammanställning av ändringar efter granskning finns på sida 4.   
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Inkomna yttranden med kommentar 
Vid granskningstidens slut har ett antal skriftliga synpunkter/svar inkommit. Yttranden redovisas 

nedan i sin helhet tillsammans med kommunens kommentarer.  

Länsstyrelsen Kalmar län (2022-01-26)  

PRÖVNING ENLIGT 11 KAP 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inga synpunkter som aktualisera en prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen 

har dock rådgivande synpunkter under Upplysningar som bör beaktas då de kan påverka 

genomförandet av detaljplanen. 

UPPLYSNINGAR 

Anmälan om vattenverksamhet 

Anslutningen av dagvattenutlopp till vattendraget kräver anmälan om vattenverksamhet eftersom det 

troligtvis innebär grävning i vattenområdet. Uppförande av dagvattendamm och svackdiken sker inte i 

ett vattenområde utifrån vad man kan utläsa av handlingarna. Uppförande av dessa kräver i så fall 

anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Naturvärden 

Kommunen behöver ta hänsyn till naturvärdena när dagvattenanläggningarna planeras och anläggs. De 

delar av naturmarken som inte ska ingå i anläggningen behöver skyddas så att de inte skadas under 

anläggningsskedet av maskiner och upplag av massor mm. 

Åtgärder som berör skyddsvärda träd kräver anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunen har noterat synpunkten och vidarebefordrat informationen till ansvariga för 

genomförandet av planen.  

Sakägare (Svalan 7) (2022-01-20) 
Vi vill bestrida utformningen av Vasagatan enligt förslaget till den nya detaljplanen. 

Vi tycker det är bra ur trafiksäkerhetssynvinkel med en cykel/gångväg mot skolan, samt att det blir en 

trottoar på norra sidan av Vasagatan. 

Vi har invändningar mot att det anläggs 14–20 parkeringsplatser längs med Vasagatan. Vi finner det 

förvånande att det behövs så många parkeringsplatser för avlämning/hämtning av barn, då de flesta 

barn bor i närområdet och tar sig till skolan med cykel eller till fots. Det blir inte säkrare trafik med 

många bilar som ska fickparkera samtidigt, och med barn och förare som stiger ur bilar mot den 

trafikerade gatan. Om anledningen till 14–20 parkeringsplatser är för besökare till skolan, så vore det 

bättre att ha besöksparkeringen på samma ställe där lärarnas parkering ska vara (vilket vi förstod 

skulle vara inom skolområdet med infart från annan gata). Vi anser därmed att den nya detaljplanen 

lämnar en del trafikproblem outredda, vilket strider mot kommunens skyldighet att förebygga 

olycksrisker. 
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Vårt boende försämras, då buller och vibrationer från trafiken kommer att öka. För vår del blir det en 

större insyn mot skolområdet samt mot gatan med ökande trafik och parkeringsplatser, då vårt hus 

ligger på en höjd.  

Vi anser att dessa 14–20 parkeringsplatser längs Vasagatan kommer att förfula området som nu är 

grönt och lummigt. Detta blir för stor påverkan på villaområdets lugna karaktär. 

Vi befarar att den nya detaljplan kommer att försämra värdet på de hus och bostadsrätter som ligger 

längs Vasagatan (Svalan) i jämförelse med gällande översiktsplan där området 3:1 är utpekat för 

bostäder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunens ambition vid planeringen och utbyggnaden av Västerängsskolan är att elever ska cykla 

eller gå till skolan. Målsättningen för detaljplanen har varit att skapa en säker trafikmiljö som tillåter 

barn att själva ta sig till skolan. Dock måste detaljplanen även möjliggöra bilburen hämtning och 

lämning av barn. Förvaltningen har utrett olika alternativ för hämtning och lämning längs Vasagatan, 

Oxelvägen och Ringvägen, samt via en ny gata mellan Vasagatan och Ringvägen. Då barn inte 

uppfattar risker i sin omgivning på samma sätt som vuxna, och dessutom syns sämre i trafiken, är det 

viktigt att trafikmiljön är tydlig och att övergångsställen har goda siktförhållanden. Planförslaget 

innehåller de åtgärder som kommunen bedömt mest lämpliga för området. 

Att kommunen har valt att anlägga parkering utanför skolans fastighet, och inte i anslutning till annan 

parkering inom skolområdet grundar sig i att större friyta för lek under skoltid har prioriterats. Denna 

prioritering har stöd såväl i gällande lagstiftning (plan- och bygglagen 8 kap. 9 §) som i 

rekommendationer från Boverket. Parkeringsplatser har ett relativt stort ytbehov och en 

parkeringsplats för 20 bilar motsvarar behovet av friyta för 14 barn. Att anlägga parkering längs med 

gatan är därför mer yteffektivt samtidigt som biltrafikens behov av att parkera och vända i ett område 

där barn rör sig minimeras.  

Förvaltningen har förståelse för att man som boende kan uppfatta tillkommande trafik som negativt. I 

detaljplanen föreslås därför relativt omfattande åtgärder i gaturummet som ska tillföra estetiska 

värden i gatu- och boendemiljön. Kommunen investerar exempelvis i fler gång- och cykelvägar, 

generöst tilltagna ytor för separering av trafikslag längs Vasagatan samt anläggande av träd och 

öppen dagvattenhantering. Skolans behov av att nyttja parkeringsplatser är dessutom begränsat till 

korta tidsintervall på vardagar. Övriga tider på dygnet är parkering längs gatan en ordnad lösning, 

tillgänglig för boende och besökare i området.  
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Ställningstagande efter granskning 
Efter granskning har ett antal mindre ändringar har gjorts inför antagande  

Sammanfattning av ändringar 
Förslaget har reviderats i följande delar:  

• Planbestämmelse f1 har ändrats från ”Fasad ska utformas med brytning i ytskikt minst var femte 

meter” till ”Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningens småskaliga särprägel genom variation i 

färgsättning, material eller fasadförskjutning”. Ändringen syftar till att tydliggöra regleringen av 

bebyggelsens utformning för att knyta an till närområdets stadsbild utan att reglera i detalj. Se 

ändring i plankarta och på sida 5 i planbeskrivningen.  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Jessica Dahl    Mathilda Leonardsson 

planeringschef    planarkitekt 


