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Detaljplan för fastigheten 

Gasellen 10 m.fl. 
(före detta Transtorpskolan) 
i Paradiset, Nybro stad 
 

 

Granskningsutlåtande 
 
Granskningsskedet  

Förslaget har varit ute på granskning under perioden 18 oktober till 7 november 2022. 
Kommunen har skickat meddelande om granskning till kända sakägare, myndigheter och 
övriga intressenter. Planförslaget har under granskningstiden även funnits tillgängligt på 
kommunens hemsida. Synpunkterna från granskningen sammanställs och kommenteras i detta 
utlåtande. I detta utlåtandet redovisas också de förändringar som gjorts i planförslaget från 
tidigare skede.  
 
Förändringar av planförslaget 

- En skuggstudie har tagits fram och finns som bilaga till detaljplanen. Skuggstudien 
kommer finnas tillgänglig innan detaljplanen går upp för antagande i 
samhällsbyggnadsnämnden på Nybro kommuns hemsida. 

- Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av sol- och skuggförhållanden.  
- Planbestämmelsen m1 ändras så att den uttrycker minsta höjd och längd på 

bullerskydd mot Norra vägen.  
 

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 
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Länsstyrelsen i Kalmar län  
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. Planen behöver utifrån prövningsgrunden Hälsa och säkerhet bearbetas enligt 
Länsstyrelsens synpunkter. 
 
Svar: I Länsstyrelsens samrådsyttrande anfördes prövningsgrunderna Hälsa och säkerhet 
(11 kap 10§  punkt 5 PBL) avseende buller samt Miljökvalitetsnormer (11 kap 10§  punkt 3 
PBL) avseende dagvattenhantering. I Länsstyrelsens granskningsyttrande har 
prövningsgrunden Hälsa och säkerhet utökats med synpunkter om dagvatten. 
Kommunen tolkar det som att Länsstyrelsens synpunkter avseende dagvatten handlar 
om risker för översvämning i samband med kraftiga regn och skyfall. 
 
De synpunkter som Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande under 
prövningsgrunden Miljökvalitetsnormer avseende dagvatten har enligt kommunen 
beaktats och redovisats under granskningsskedet. Då Länsstyrelsens 
granskningsyttrande inte lyfter fram miljökvalitetsnormer som en aktuell prövningsgrund 
tolkar kommunen frågorna som utredda. 
 
Hälsa och säkerhet 
Dagvatten 
I första hand föreslås i dagvattenutredningen ett öppet dagvattenmagasin inom planområdet. 
Ett 20-årsregn väljs som dimensionerande. Med hänsyn till planerad bebyggelse ”föreslås ett 
långsmalt magasin som avgränsar de tre nya tomterna som planeras längst västerut mot 
flerbostadshus som planeras i den östra delen. Den längsta punkten finns egentligen längst 
västerut, så marknivån måste justeras så att både de nya tomterna och flerbostadshusen kan 
avvattnas mot magasinet.” 
 
Plankartan saknar höjdangivelser vilket gör det svårt att tolka markförutsättningarna för att 
lösa dagvattnet inom området. Utredningen pekar på att vissa åtgärder behövs av marken för 
att åstadkomma rätt rinnvägar för dagvatten men reglering av detta saknas i plankartan.  
 
Svar: Kommunen har inför granskningsskedet kompletterat med underlaget 
"Förprojektering Gasellen PM Dagvatten". Förprojekteringen redovisar i detalj hur 
dagvattenfrågan kan lösas. I bilaga B går även att utläsa höjdangivelser samt ytor för 
infiltration. Kommunen anser att förprojekteringen är tillräcklig för att redovisa hur 
kommunen avser att genomföra dagvattenrelaterade åtgärder.  
 
Länsstyrelsen efterfrågar reglering i plankarta för att åstadkomma rätt rinnvägar. En 
sådan reglering skulle innebära att kommunen i nuläget anger marknivåer på 
kvartersmark i plankartan genom att tillämpa planbestämmelse om markens anordnande 
enligt 7 kap 13 § PBL. Kommunen har medvetet valt att inte reglera marknivåer i nuläget 
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då det inte finns en aktuell exploatör för området. I samband med exploateringen av 
området kommer höjdsättning att göras för att möjliggöra den dagvattenlösning som 
kommunen har presenterat i förprojekteringen.   
 
Vidare saknas reglering av dagvattenmagasin eller fördröjningsyta som utredningen föreslår 
på allmän plats. 
 
Svar: I planbeskrivningen redovisar kommunen: "Från planområdet leds dagvattnet 
vidare via dagvattennätet till en grönyta på fastighet Nybro 3:1. Denna yta är i fördjupad 
översiktsplan för Nybro reserverad för omhändertagande av dagvatten. Grönytan 
utformas så att kapaciteten för att omhänderta det dagvattenflöde och den volym som 
kommer från Gasellen 10, närliggande fastigheter samt hårdgjorda/asfalterade ytor i 
området uppnås." Vidare redovisas även grönytan i underlaget "Förprojektering Gasellen 
PM Dagvatten". 
 
Kommunen vill uppmärksamma Länsstyrelsen på att den aktuella grönytan ligger 
utanför planområdet. En reglering med planbestämmelser är därför inte aktuellt. 
Området är däremot i kommunal ägo som i sin tur innebär att kommunen har tillgång till 
ytan. Det gör att de dagvattenrelaterade åtgärderna enligt förprojekteringen är möjliga 
att genomföra även om grönytan inte ligger inom planförslagets planområde. 
Kommunen har inte som avsikt att utöka planområdet utan hänvisar till att en 
förprojektering har genomförts som visar att dagvattenfrågan kan lösas. 
 
Länsstyrelsens granskningsyttrande avseende dagvatten handlar om risker för 
översvämning i samband med kraftiga regn och skyfall. Kommunens bedömning är att 
ett genomförande av planförslaget inte kommer att öka riskerna för översvämning. Sett 
till den tillkommande byggrätten och det aktuella områdets läge i avrinningsområdet 
förväntas effekterna vid regn med längre återkomsttid inte leda till oacceptabla 
konsekvenser. För att kunna avlasta planområdet och ytterligare ytor i stadsdelsområdet 
väljs att fördela fördröjningsvolymerna så att de också placeras något längre nedströms. 
Kommunen tar därigenom tillvara på möjligheten att minska risken för översvämning i ett 
större perspektiv. Proportionerna vad gäller ytor avsatta för fördröjning/infiltration är så 
väl tilltagna att det med säkerhet finns utrymme att förbättra dagvattensystemet utifrån 
nuläge i samband med genomförandet av planen och åtgärderna i förprojekteringen.  
 
Buller 
På plankartan finns bestämmelse om att ”Bullerplank ska finnas”. Bullerplank ska dock anges 
med höjd över angränsande mark samt vilken längd bullerplanket ska ha. 
 
Svar: Plankartan uppdateras med ett förtydligande. 
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Trafikverket 
Trafikverket har inget ytterligare att tillägga utan hänvisar till synpunkter lämnade i 
samrådsskedet. 
 
Svar: Trafikverkets synpunkt från samråd har tillgodosetts i planförslaget. Detaljplanen 
klarar gällande riktvärden för buller från trafik.  
 

Nybro-Emmaboda Fågelklubb 

Nybro-Emmaboda Fågelklubb har inga ytterligare synpunkter utan tackar för svaret. 
 
Svar: Tack för synpunkterna som ni inkommit med under planprocessen.   
 

Fastighetsägare Hinden 1, 2 och 3 
Fastighetsägarna har inkommit med två separata yttranden på granskningsförslaget daterat 
den 3 november samt den 6 november 2022 
 
2022-11-03 
Vi gör ett gemensamt yttrande till detaljplanen på Gazellen 10 m.fl då vi helt har samma syn 
på detaljplanen. 
 
Vi anser att de byggnader som kommer närmast Norra Långgatan skall bestå av max 1 
våning. Detta för att få ner höjden på byggnaderna. Vi har idag morgonsol från tidig vår till 
höst på framsidan av våra hus vilket vi inte kan acceptera att bli av med.  
 
Vi på Hinden 2 har precis gjort en större investering med solpaneler där det även är paneler på 
ostsidan mot Gazellen. Detta för bl.a hjälpa till med vår miljö vilket är viktigt för framtiden. 
Vi kommer mycket troligt att mista en del av den sol som vi och leverantören av solpanelerna 
räknat med för att ge den effekt som de panelerna skall ge samt tappar då en del av 
avkastningen. 
 
Det är heller inte trevligt att se rätt in i en hög vägg från köksfönster samt 
vardagsrumsfönster. 
 
Det är stor risk att våra hus sjunker i värde med stora höga byggnader precis framför. 
 
Vi hoppas att ni kan ta hänsyn till våra synpunkter. 
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2022-11-06 
Vi insisterar på att ni behöver tänka om när det gäller hur husen skall placeras. Vi anser att de 
lägre husen, enplans radhusen skall vara närmast Norra Långgatan och de högre 2-3plan bort 
mot Norra Vägen. 
 
Vi anser att det ser bättre ut rent estetiskt att byggnaderna placeras som vi föreslår. Då har vi 
inget emot att området bebyggs. 
 
Jag har tittat på statistik från våra solpaneler. Den 29/9 2022 kopplades solpanelerna in mot 
elnätet och började då producera el. Jag kan då se att panelerna mot öster börjar producera el 
Kl 06.45 den 30/9. 
 
Det innebär att de startar elproduktion någon minut efter solens uppgång. Jag är fortfarande 
orolig att med högre huskroppar mot Norra Långgatan att vi då förlorar elproduktion de tidiga 
morgontimmarna då solen går upp tidigare på morgonen. 
  
Vi vidhåller också att vi inte vill ha en stor vägg att se en i framför våra villor som det då blir 
med högre hus närmast Norra Långgatan. 
 
Svar: Vid detaljplaneläggning är det viktigt att tillgodose boendemiljöer med goda 
ljusförhållanden. I det här fallet är bedömningen från kommunen att skuggning från 
föreslagen bebyggelse inte medför någon betydande olägenhet. Skuggning 
förekommer endast under vissa tidpunkter.  
 
Till följd av synpunkterna i samråds- och granskningsskede har en skuggstudie tagits 
fram. Den nya skuggstudien visar att det är framförallt Hinden 2 och 3 på andra sidan 
Norra långgatan som påverkas. Skuggning förekommer på morgonen 20 mars och 21 
september, samt förmiddagen 21 december. Från klockan 08:00 vår- och 
höstmånaderna och klockan 10:00 vintermånaden visar resultatet ingen skuggning av 
tak. 
 
Föreslagen bebyggelse förhåller sig till områdets skala och karaktär. Nya byggnader kan 
bli 10 meter höga enligt plankartan (högsta nockhöjd i meter), vilket möjliggör tre 
våningar. Bostadshusen som gränsar till Gasellen 10 är en eller tre våningar. 
Flerfamiljshuset på Jakobsgatan 27 (Grävlingen 1) har som exempel nockhöjden 12,49 
meter och enfamiljshuset på Norra långgatan 16 (Hinden 2) nockhöjden 5,79 meter. Nya 
byggnaderna har även i detaljplan reglerad förgårdsmark som bidrar till gaturummets 
öppna karaktär i stadsdelsområdet. Begränsad eller försämrad utsikt till förmån för ny 
bebyggelse är något som boende måste räkna med i ett centralt område. Det allmänna 
intresset att möjliggöra för nya bostäder överväger de enskildas intresse av att ha en 
oförändrad boendemiljö.  
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Följande har ingen erinran  

Lantmäteriet 

Polismyndigheten 
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