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§ 95 - Detaljplan för Humlan 2 m fl (Västerängsskolan)
Dnr KS 2019-46

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar på förslag av kommunstyrelsen, § 72.2022, 

att anta detaljplanen för Humlan 2 m fl (Västerängsskolan).

Beslutsunderlag
• Plankarta
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Samrådsredogörelse 2021 -06-29
• Samrådsredogörelse 2021-12-15
• Granskningsutlåtande 2022-01-28

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2022, § 16, 

att anta detaljplanen för Humlan 2 m fl (Västerängsskolan) samt 

att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut.

Redogörelse för ärendet
Ärendet har handlagts av planhandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen som skickat ut 
planförslaget på samråd vid två tillfällen under perioden 1-25 februari 2019 samt under 
perioden 27 augusti-30 september 2021. Förslag till detaljplan har nu senast varit utställt för 
granskning under perioden 17 december 2021-21 januari 2022. Samrådsyttranden har 
besvarats i två samrådsredogörelser och yttranden som inkommit under granskningsperioden 
finns sammanställda med kommunens kommentarer i granskningsutlåtande, se 
beslutsunderlag.

Ärendet startades upp efter inkommen beställning den 16 oktober 2017. Plankostnadsavtal 
undertecknades den 4 december 2018 med lärande- och kulturnämnden som beställare. Syftet 
med detaljplanen skulle vara att möjliggöra för en ny skola F-6 och en ny förskola samt pröva 
placering, omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Efter samråd av ett första planförslag i början av 2019 ,lades ärendet som vilande för att 
invänta resultat från skolutredningen. 1 september 2020 startades ärendet upp igen efter 
besked från beställaren att projektering för skolan skulle inledas. Från tidigare samråd stod det 
klart att detaljplanen krävde ytterligare utredningar för kompletterande underlag. Under 
perioden oktober 2020 till maj 2021 utreddes dagvattenhantering och markföroreningar. 
Utredningarna visade på att planområdet behövde utökas och att syftet med detaljplanen 
behövde ändras. Detaljplanen syftar nu till att möjliggöra för en ny grundskola som knyter an 
till närområdets stadsbild samt att anlägga en öppen och hållbar lösning för hantering av 
dagvatten.
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Planområdet omfattar cirka 49 500 kvm, där en del utgör fastigheten Humlan 2 med befintlig 
skol- och förskoleverksamhet och resterande är naturmark inom kommunal fastighet Nybro 
3:1. Detaljplanen medger utökning av fastigheten Humlan 2 för att kunna utveckla en större 
skola på platsen. Planen medför även utbyggnad av en öppen och långsiktigt hållbar dag
vattenanläggning inom kommunal naturmark för att omhänderta avrinnande dagvatten från 
cirka 18 hektar omkringliggande bostadsbebyggelse. Ett genomförande av planen medför 
anläggande av nya gång- och cykelbanor omkring skolan samt saneringsåtgärder inom såväl 
fastigheten Humlan 2, som del av Nybro 3:1.

Förvaltningens ståndpunkt med motivering
Detaljplan för Humlan 2 m fl har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och 
detaljplanehandläggare i dialog med beställaren och andra aktörer av betydelse. Förslag till 
detaljplan har samråtts vid flera tillfällen med berörda parter, myndigheter och boende i 
området och reviderats därefter. Detaljplanen bedöms nu vara redo för antagande.

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomi
Detaljplanen medger utbyggnad av skola och en ny dagvattenanläggning, vilket vid ett 
genomförande får ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren för Humlan 2, AB Nybro 
Brunn. För att möjliggöra utbyggnaden krävs sanering av mark, som kommunen till viss del 
ska bekosta. Ett genomförande av detaljplanen innebär även kommunala investeringar vid 
anläggande av nya gatumiljöer kring skolan. För mer utförlig beskrivning av ekonomiska 
konsekvenser av genomförande av detaljplanen se avsnitt Genomförande på sida 14-7 i 
beslutsunderlaget Planbesbivning.

Visionens tre perspektiv - tillväxt, hållbarhet och gemenskap
Planläggning för skola inom fastigheten Humlan 2 m fl skapar förutsättningar för:

Tillväxt genom att möjliggöra för offentlig service.

Hållbarhet genom att skapa förutsättningar för klimatanpassning och god 
dagvattenhantering.

Gemenskap genom att möjliggöra goda skol- och utomhusmiljöer för barn och unga.

Beslutet skickas till
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Jessica Dahl, planeringschef/biträdande samhällsbyggnadschef
• Mathilda Leonardsson, planarkitekt
• Elin Hausenkamp, planarkitekt
• För publicering på nybro.se
• Akten
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