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Detaljplan för 

Rapsen 5, 6 och 7 
Djurängen, Kalmar kommun 
 

Samrådsredogörelse 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2021-02-01 – 2021-03-01. För-
slaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista 
och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen anger att detaljplanen behöver kompletteras med ytterligare upp-
gifter angående markförorening, miljökvalitetsnormer för vatten, dagvattenfrå-
gor, naturvärden (skyddsvärda träd), samt industribuller. 

Ett flertal boende riktar skarp kritik mot förtätning av bostäder på fastigheten 
Rapsen 6. Det gäller främst minskning av grönyta, samt höjden på byggnaderna 
(skuggeffekter). Boende i området påpekar att befintlig bebyggelse på fastighet-
erna Rapsen 3 och 6 har ett gemensamt formspråk och ingår i en helhet. Ny 
bebyggelse skulle komma att innebära en alltför stor kontrast i jämförelse med 
befintlig byggnation. 
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Inkomna synpunkter 

 

1. Länsstyrelsen i Kalmar län 

 
LÄNSSTYRELSENS SAMLADE 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 dagvatten, markföroreningar samt buller inte har hanterats på ett tillräckligt 
sätt kan planläggningen inte anses vara lämplig i nuläget, utifrån ingripande-
grunden MKN för vatten och hälsa och säkerhet. Det är även viktigt för pla-
nens genomförbarhet att kommunen beaktar Länsstyrelsens synpunkter enligt 
annan lagstiftning enligt nedan. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till:  
 
MKN för vatten, samt dagvatten 
Dagvattenutredning har gjorts, som delvis skrivits in i planbeskrivningen. Dock 
behöver uppgifter om MKN vatten beskrivas mer utförligt och kompletteras i 
planbeskrivningen. Planområdet ligger nära industriområde och på förorenad 
mark. Detta måste också förtydligas kopplat till dagvattenhantering ifall särskild 
dagvattenrening måste göras.  

Eftersom det inte finns någon allmän platsmark inom föreslaget planområde är 
frågan hur dagvattenhanteringen kan/ska hanteras lokalt samt hur genom-
släppligheten inom planområdet ska säkras på plankartan. Andelen hårdgjord 
yta bör regleras i plankartan samt att parkeringar är av genomsläppligt material 
för att underlätta dagvattenhanteringen. Planbeskrivningen tar upp åtgärder för 
hanteringen inom planområdet bland annat genom att skapa lokal fördröjning 
inom fastigheterna genom magasinering med s.k. makadammagasin eller regn-
bäddar. Detta finns dock inte reglerat i plankartan. Flera frågetecken finns 
därmed vad gäller ansvaret för dagvattenhanteringen samt hur dagvatten fak-
tiskt kommer att lösas inom planområdet. Även genomförandebeskrivningen 
behöver kompletteras med dessa uppgifter.  

 
Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
I planbeskrivningen beskrivs detaljplaneområdets historiska markanvändning i 
form av handelsträdgård. Vid handelsträdgården fanns odling av både köksväx-
ter, blommor och frukt i växthus och på friland. Efter handelsträdgårdens av-
veckling, under den senare delen av 1980-talet, har det vid fastigheten Rapsen 6 
uppförts flerfamiljshus. Det framgår inte av den historiska inventeringen ifall 
det genomförts några miljötekniska undersökningar i samband med avveckl-
ingen av plantskolan. Det framgår inte heller vad för avhjälpandeåtgärder eller 
markutfyllnader som vidtagits i samband med uppförandet av flerfamiljshusen 
under 1980-talet.  
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En miljöteknisk utredning har genomförts för utredning om förekomst av 
markföroreningar. Den översiktliga miljötekniska markundersökningen är date-
rad 2020-05-25. Rapporten omfattar riktad ytlig provtagning av jord 0-0,3 me-
ter under markytan vid och i anslutning till växthusens tidigare placering. Utö-
ver detta har markprov tagits ut i vid fyra, till växthusen närliggande, provtag-
ningsplatser. Vid tre punkter i djupet 0-0,5 meter under markytan samt ett prov 
i djupet 0,5-1 meter under markytan. Uttagna prov har analyserats med avse-
ende på PAH:er, metaller samt ett urval av organiska bekämpningsmedel. 
Undersökningen har inte omfattat någon grundvattenprovtagning eller analys 
av aromatiska eller alifatiska petroleumkolväten. 

Utöver bekämpningsmedel är petroleumprodukter från olja eller koks eldade 
värmepannor vanligt förekommande föroreningar vid handelsträdgårdar. Vid 
utredningen av den aktuella handelsträdgården har förekomst av aromatiska 
eller alifatiska petroleumkolväten inte analyserats. Historisk förekomst av vär-
mepannor har inte heller avskrivits genom historisk inventering. Länsstyrelsen 
bedömer att det finns ett ytterligare utredningsbehov avseende petroleumför-
oreningar från eventuell tidigare uppvärmning. Om förekomst av historisk 
uppvärmning inte kan avskrivas i en historisk inventering behöver undersök-
ning av petroleumföroreningar från eventuell uppvärmning genomföras i mark 
och grundvatten. 

Av uttagna prov för analys har alla utom ett tagits ut i den översta halvmetern. 
I undersökningsrapporten har jordarten för samtliga ytliga prov utgjorts av 
fyllning. Då det ur den historiska inventeringen inte har fastställts ifall det 
gjorts någon utfyllnad i samband med uppförandet av flerfamiljshusen under 
1980-talet är det inte orimligt att anta att de ytliga markproverna kan ha uttagits 
i mark som fyllts ut i samband med denna byggnation. Detta behöver utredas 
vidare. I det fall det inte kan uteslutas att markprov har uttagits i sentida fyllnad 
behöver kompletterande miljötekniska markundersökningar fastställa förore-
ningssituationen i underlagrande jordlager. 

 
Ej utredda delar av planområdet 
I planbeskrivningen och den miljötekniska markundersökningen beskrivs ut-
redning av föroreningssituationen vid den tidigare handelsträdgårdens växt-
husbyggnader. Enligt uppgifter i den historiska inventering omfattade handels-
trädgården dock även frilandsodling över en större yta. Det är som tidigare 
noterat inte beskrivit vad för avhjälpandeåtgärder eller markutfyllnader som 
vidtagits i samband med uppförandet av flerfamiljshusen under 1980-talet. Vid 
antagande av en plan behöver det vara säkerställt att hela planområdet är lämp-
ligt för dess ändamål. Länsstyrelsen saknar bedömning om att resterande del av 
Rapsen 6 samt Rapsen 5 och 7 är lämpliga för planerad markanvändning. 

Genomförandebeskrivningen behöver kompletteras med uppgifter om ansvar 
för saneringen samt kostnader.  
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Verksamhetsbuller 
Norr om planområdet ligger Berga industriområde varifrån detaljplaneområdet 
kan exponeras av industribuller. Länsstyrelsen bedömer att det behöver göras 
en industribullerutredning inom ramen för detaljplanearbetet. Riktvärden vid 
denna utredning bör vara boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utom-
hus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkarak-
tär BFS 2020:2. Det finns enligt länsstyrelsen kontroll i vårt verksamhetssystem 
inga aktiva tillståndspliktiga verksamheter inom detaljplanens närområde, men 
vid industriområdet finns icke tillståndspliktiga verksamheter som behöver ingå 
i utredningen 

 
Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning krävs därför inte. Länsstyrelsen håller med kommunen 
om att en MKB inte krävs. 
 

Upplysningar 
Naturvärden 
Kommunen skriver att det inte finns några särskilt skyddsvärda träd men inte 
om det finns det några träd som i övrigt är skyddsvärda träd. Kommunen be-
höver förtydliga om sådana träd förekommer. 

Kommunen behöver förtydliga om alléträd eller skyddsvärda träd påverkas av 
planen. Kommer alléträd eller skyddsvärda träd att påverkas behöver kommu-
nen beskriva i underlaget varför planen inte kan anpassas så träden inte skadas. 
Är man inom 15 ggr stamdiametern och utför markarbeten eller att skydds-
värda träd eller alléträd måste tas ner innebär det att dispens (7 kap 11 § MB) 
och samråd (12 kap 6 § MB) behöver sökas hos Länsstyrelsen. 

 

Kommunens kommentarer:  

MKN vatten 
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om miljökvalitetsnormer för vatten.  
 
Dagvatten 
Planhandlingarna har kompletterats med ett pm för dagvatten som utreder om dagvatten från 
Berga industriområde ger någon påverkan inom planområdet sett till markföroreningar.  

Plankartan revideras med planbestämmelse om andel hårdgjord yta. Inom fastigheten Rapsen 
6 regleras områden för omhändertagande av dagvatten. Genomförandebeskrivningen komplet-
teras med ansvarsfrågan gällande dagvattenhantering.  

 
Förorenad mark 
Ett Pm från WSP har tagits fram för att besvara Länsstyrelsens synpunkter kring petrole-
umprodukter och markutfyllnader. Den miljötekniska markundersökningen har komplette-
rats med en utökad provtagning för att täcka in hela planområdet. Den utökade provtag-
ningen innefattar två separata utredningar, en för Rapsen 6, samt en för Rapsen 5 och 7 som 
bifogats planhandlingarna.   
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Genomförandebeskrivningen har kompletterats med uppgifter om ansvarsfrågan, samt kring 
kostnader för åtgärder på Rapsen 7. 
 
Industribuller 
Kommunen har genom en konsult (miljövetare, Vatten- och Samhällsteknik AB) låtit ut-
reda frågan om industribuller och fått följande svar:  

”Verksamhetsområdet norr om planområdet består av mindre företag utan störande verk-
samhet med kända större bullerkällor. Vid besök på platsen kunde inte någon större buller-
källa identifieras. 

Byggrätterna för de nya bostäderna ligger längre ifrån verksamhetsområdet jämfört med be-
fintliga bostäder (byggda innan 2015) inom planområdet. För de befintliga bostäderna gäller 
riktvärden för industribuller enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 (april 2015). För nya 
bostäder gäller däremot riktvärden med högre ljudnivåer enligt Boverkets rapport 2020:8. 
Om en bullerstörning skulle uppstå i verksamhetsområdet blir det därmed riktvärdena för de 
närmaste bostäderna som blir vägledande och dimensionerande vid tillsyn enligt miljöbalken.  

Någon industribullerutredning bedöms inte behöva tas fram inom ramen för detaljplanearbe-
tet”. 

Naturvärden (skyddsvärda träd) 
Detaljplanen har utformats med prickmark på fastigheten Rapsen 6 i norr (6 meter från 
fastighetsgräns, närmast befintlig allé). På fastigheterna Rapsen 5 och 7 anger plankartan 
att komplementbyggnad får uppföras i norr (6 meter från fastighetsgräns, närmast befintlig 
allé). Inom detta område anges även att marklov krävs för schaktarbeten. Kommunen anser 
att dessa bestämmelser är tillräckliga för att skydda alléträden. Planbeskrivningen komplett-
eras med ett förtydligande i frågan. Plankartan har även kompletterats med en upplysning i 
frågan. 

Öster om Rapsen 6, nära staketet står det en lönn som räknas som är särskilt skyddsvärd 
(grovt hålträd, 250 cm omkrets nära basen, ca 260 cm lite högre upp, under förgrening). 
Plankartan justeras med utökad prickmark med tillräckligt avstånd från trädet.  

 

2. Lantmäterimyndigheten  

Plankarta med bestämmelser 

A) Eftersom Rapsen 5 och 7 har gemensam exploateringsbestämmelse ris-
kerar man att bara en av fastigheterna bebyggs och den andra lämnas 
utan byggrätt -> olämplig fastighet. Kan lösas genom att lägga en egen-
skapsbestämmelse mellan fastigheterna och dela upp exploateringsgra-
den, förslagsvis 150 kvm vardera. Här kommer också problemet med 
bestämmelsen om byggnadsförbud närmare än 4 meter till gräns. Om 
byggnationen sker etappvis måste den första byggnadskroppen 
”stanna” minst 4 meter från den nuvarande fastighetsgränsen om inte 
fastigheterna slås ihop. 

B) För e-bestämmelsen bör det stå ”Största byggnadsarea är angivet i m2 
inom egenskapsområdet”. 
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Planbeskrivning 

C) Om tanken är att Rapsen 5 och 7 ska slås ihop genom en fastighetsre-
glering bör det framgå under ”Fastighetsrättsliga konsekvenser”. 

 

Grundkarta och fastighetsförteckning 

D) Det saknas fastighetsbeteckningar, gatunamn osv. på grundkartan. 

 

Andra planhandlingar 

E) Se över utfartsförbuden. Borde finnas utfartsförbud nära korsningar 
etc. 

 

Kommentar:  

A)  Rapsen 5 och 7 har samma fastighetsägare. Fastigheterna planeras slås ihop efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft och planavdelningen anser därför att planförslaget 
kvarstår i den frågan. Bestämmelsen om byggnadsförbud närmre än 4 meter från 
fastighetsgräns utgår och ersätts med 1 meter remsa prickmark söder och västerut 
mot fastighetsgräns.  

B) Planbestämmelser styrs digitalt i kartprogrammet Geosecma. Föreslagen planbe-
stämmelse finns ej i Geosecmas bestämmelsekatalog.   

C) Planbeskrivningen justeras enligt Lantmäteriets förslag. 

D) Grundkartan har uppdaterats i granskningsskedet. 

E) Plankartan justeras med utfartsförbud i korsning Dagövägen och Baltiska vägen.  

 

Boende och fastighetsägare 

3. Hyresgäst Rapsen 6 

Jag vill härmed beskriva mitt missnöje mot denna detaljplan. Jag hyr en lägen-
het av Kalmargården AB. Jag tycker om planlösningen på lägenheten. Det som 
är ledsamt är att fastighetsägarna inte tar sitt ansvar för inne och utomhus mil-
jön. De grönytor som finns är så värdefulla för oss som bor här, stora som små 
människor. Vi har möjlighet att träffas utomhus eller kunna leka med barnen. 
Det är ett rikt fågelliv här, vilket glädjer många. 

Kommentar: 

Kommunen noterar synpunkterna. Kommunen har reviderat planförslaget till gransknings-
skedet till följd av inkomna yttranden.  
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4. Boende bostadsrättsförening Bergagården 

Jag bor på Brf. Bergagården. Med bestörtning fick jag höra och läsa att ni ha 
planer att bygga nya höga hus precis framför våra hus. Hur tänker ni??? Detta 
område som är trivsamt som den är kommer ju förstöras totalt. Ni ska veta att 
jag och alla som jag har pratat med inte kommer godkänna detta. Ta med detta 
i era tankar o planeringar. 

 

Kommentar:  

Kommunen noterar synpunkterna. De nya byggnaderna på Rapsen 6 har sänkts till 5 re-
spektive 4 våningar som motsvarar takhöjden på befintliga hus.  

 

5. Styrelsen för HSB, Bostadsrättsföreningen Bergagården 

A) Styrelsen menar att det föreliggande planförslaget måste avslås. Vårt 
ställningstagande motiveras nedan. Om ett nytt planförslag läggs fram 
förutsätter vi att ett nytt samråd genomförs. 

B) Befintliga bostäder på Rapsen 6 och grannfastigheten Rapsen 3 utgör i 
dag en enhetlig, öppen, ljus bebyggelse med bra trädgårdsytor för både 
utesamvaro och rekreation. Vi som bor här har i de flesta fall valt dessa 
boenden just för att husen inte står för tätt, utan luftigt och bildar en 
trevlig tilltalande boendemiljö med fina trädgårdsytor. 

C) Planförslaget medför att alla dessa fördelar försvinner och de nya hu-
sen skulle komma att medföra betydande miljöpåverkan för hela områ-
det. Den föreslagna bygghöjden på husen medför att boendemiljön 
drastiskt försämras för befintlig bebyggelse, både för Rapsen 6 och 
Rapsen 3. De två sydliga husen på Rapsen 3 (Djurängsvägen 29 och 31) 
och den västra delen av trädgården hamnar helt eller delvis i skugga de-
lar av dagen. Det kan vi inte acceptera. Att husen placeras så nära 
tomtgränsen är till stor nackdel för Rapsen 3. Nockhöjden enligt för-
slaget kommer att bli 21 m respektive 27 m innebär att de nya husen 
kommer att bli nästan 10 meter högre än befintliga hus. Till förslaget 
bifogade 3D vyer visas inte effekterna av dessa i miljön höga byggna-
der. Detta innebär en betydande miljöpåverkan, som innebär att en ny 
strategisk miljöbedömning måste genomföras. Höjden på husen kom-
mer att påverka vindklimatet för oss, med tanke på att vindar från syd-
väst är vanligast. Ni skriver i planförslaget att man kan förebygga starka 
vindar med lämpliga trädplanteringen. Ni anger inte hur och var.  

D) Vi menar att betydande hänsyn måste tas till Boverkets riktlinjer vad 
gäller solljus, husplacering för att skuggor från hus ska minimeras, för 
att undvika de problem som planförslaget innebär. De sol- och skugg-
beräkningar som redovisas i planförslaget visar på att betydande skugg-
områden skapas på Rapsen 3, både husen och trädgården blir drabbade 
under långa tidsperioder, som vi inte kan acceptera. 

E) Vi anser att förtätningen blir alltför stor och de nya byggnadernas ut-
formning påverkar vår boendemiljö negativt. Risken är att den nuva-
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rande estetiskt tilltalande strukturen med likartad bebyggelse och fina 
grönytor förstörs. Behovet av en sådan bostadsförtätning finns rimlig-
en inte, med tanke på all nybyggnation som äger rum. Så ont om mark 
har vi inte i Kalmar, så att befintliga fina boendemiljöer måste förstöras 
genom onödig och förfulande förtätning.  

F) I planförslaget konstateras att pålning troligen kommer att behövas, det 
utgör en betydande risk för följdskador på närliggande byggnader. 
Även detta bidrar starkt till vår starka skepsis inför planförslaget. 

G) När det gäller Rapsen 5 och 7 menar vi att en sådan förtätning ska av-
slås med samma skäl som ovan redovisats. Det innebär även här en be-
tydande miljöpåverkan med två flerfamiljshus på så liten yta. 

 

Kommentarer: 

A) De olika stegen i planprocessen styrs av plan- och bygglagen. Det första steget i 
planprocessen kallas för samråddskedet, där kommunen gör planförslaget tillgäng-
ligt för allmänheten, myndigheter m.fl. Efter samrådet kan planförslaget komma att 
revideras. Andra steget i planprocessen kallas för granskningsskedet och återigen 
görs planförslaget tillgängligt för allmänheten, myndigheter m.fl. För mer informat-
ion om planprocessen, se planbeskrivningen eller kommunens hemsida:  
https://kalmar.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsutveckling/planering/detaljplanering.html 
 

B) Kommunen noterar synpunkterna. 

C) Kommunen noterar att tidpunkterna för skuggstudien har fallit bort. Till gransk-
ningsskedet har skuggstudien justerats med dessa uppgifter. Till granskningsskedet 
har nockhöjden, samt byggnadshöjden sänkts på grund av inkomna synpunkter. 
Kommunen ser inte att skuggbilden påverkar befintlig bebyggelse så pass mycket att 
en förtätning inte är möjlig.  

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka 
om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
Kommunen ska i undersökningen ta hänsyn till ett antal kriterier, bland annat 
miljöeffekter. Vad som är en miljöeffekt är definierat i Miljöbalken (1998:808).  
Kommunen står fast vid att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan 
och att en miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver tas fram. Länsstyrelsen 
skriver i sitt yttrande att de delar kommunens uppfattning i frågan.  

Avståndet mellan byggnad och tomtgräns har utökats för den tillkommande norra 
byggnaden på Rapsen 6. 

Vad gäller plantering av träd så är det en fråga som är svår att styra i en detalj-
plan eftersom det handlar om ett genomförande. Kommunen har inför samrådsske-
det undersökt möjligheten till plantering av träd enligt avtal men även där fått in-
formation att det är svårt för kommunen att juridiskt ställa det kravet. Kommu-
nens bedömning är att det är upp till markägaren att plantera träd inom tomtmar-
ken.  

https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/planering/detaljplanering.html
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/planering/detaljplanering.html
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Vindklimatet (kastvindar) kan bli ett problem vid höga punkthus. Kommunen har 
på grund av inkomna synpunkter sänkt byggnadshöjd och nockhöjd och gör bedöm-
ningen att vindklimatsfrågan inte längre är aktuell. 

D) Kommunens uppfattning är att granskningsförslaget innebär en mindre skuggpå-
verkan än tidigare. Skuggstudien har reviderats till granskningsskedet med de nya 
höjderna. 

E) Kommunens bedömning är att granskningsförslaget ger ett mer enhetligt intryck av 
bostäderna. 

F) Kommunens bedömning är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte ska 
påverka kringliggande bebyggelse utan följer gällande lagstiftning. 

G) Framtagen skuggstudie visar att fastigheterna Rapsen 5 och 7 som ligger nordväst 
om Rapsen 3 inte påverkar kringliggande fastighet genom skuggbildning. Kommu-
nen anser inte att en ändring från enbostadshus till flerbostadshus på dessa fastig-
heter påverkar Rapsen 3 negativt. Rapsen 5 och 7 är två bostadshus som ligger mitt 
i ett flerbostadshusområde och kommunen ser därför att området blir mer enhetligt 
med flerbostadshus på dessa fastigheter. 

 

6. Hyresgäster Rapsen 6 

Vi vill påminna samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsägarna att enligt 
Agenda 2030 så finns det mål att följa nationellt sätt. 

Ur Agenda 2030- FN:s nationella mål: 

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomiskt tillväxt, men kan 
också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den 
snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas 
på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av 
bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning som i sin tur 
kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och inno-
vativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtid. 

Hållbarhetsmål enligt FN:s 17 hållbarhetsmål. 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad. 

Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp områden. 

Kommentar: 

Vi anser att dessa höghus (två) byggs alltför tätt på en liten yta. Om det blir ca 
70 lägenheter. 

- Blir det svårt att uppfylla hållbarhetsmål. Se nedan. 

- 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla. 
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- Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor 
och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

 

Kommunens kommentar:  

Kommunen noterar synpunkterna. Inför granskningsskedet har höjd på tillkommande bebyg-
gelse på Rapsen 6 sänkts och därmed även minskat antalet lägenheter.  

 

7. Hyresgäst Rapsen 6 

 

Vi har tagit del av informationen kring detaljplanen men ställer oss negativa till 
denna planering då vi ser konsekvenser i vår utomhusboendemiljö: 
 

A) Varför ska vi inte få ha kvar våra (redan begränsade) grönområden runt 
våra hus sett från ett miljö- och klimatperspektiv liksom en kvalitativ 
utomhusmiljö att få vistas i? 

B) Varför ska möjligheten att få leka som barn i sandlåda, gungställning 
och bollplan tas bort, då det är viktigt för barn att ha tillgång till detta i 
närheten av sitt boende? 

C) Hur ska de planerade husen bilparkering lösas med hänsyn till utom-
husmiljön och klimatet? 

 

Kommunens kommentar:  

A) Kommunen noterar synpunkterna. Förfrågan om planläggning har kommit från 
fastighetsägarna. Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut att mar-
ken är lämplig att undersöka för förtätning. 

B) Lekmiljö på fastigheten Rapsen 6 planeras inte tas bort utan enbart flyttas.  

C) Hur parkering är tänkt att lösas har redovisats med illustrationer i samrådsskedet 
(bl.a. bilagor för Rapsen 6). Klimatfrågan är en väldigt bred fråga. Kommunen ser 
positivt med förtätning i tätbebyggda områden där infrastruktur så som exempelvis 
ledningsnät, vägar samt cykelvägnät redan är utbyggt. Tillkommande parkerings-
platser har utformats enligt kommunens parkeringsnorm och ska fylla det behov 
som uppstår. 

 

8. Hyresgäst Rapsen 6 

Den nuvarande fastighetsägaren Kalmargården, har under sina år som ägare av 
nämnda fastigheter inte visat något som helst intresse av att ha en meningsfull 
dialog eller som helst intresse av att ha någon typ av samarbete med oss hyres-
gäster. 
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De har inte heller visat någon förståelse för det renoverings- och underhållsbe-
hov som dessa fastigheter är i behov av såväl invändigt som utvändigt. 

Istället har alla våra påpekanden av detta mötts med tystnad eller löften som 
aldrig uppfylls, trots många stötningar. 

Att under dessa premisser tillåta att nämnda fastighetsägare får bygga och för-
valta ännu fler fastigheter innan de visat sig kapabla att sköta om de redan exi-
sterande husen är för oss helt orimligt. 

Vi emotsätter oss därför på det bestämdaste att inte bygga nya bostäder på 
området. 

Kommunens kommentar:  

Kommunen har delgivit markägaren synpunkterna. Om hyresbostäderna inte sköts tillfreds-
ställande enligt gällande lagstiftning, behöver en anmälan till tillsynsmyndigheten göras. Plan- 
och bygglagen anger inga begränsningar om vem som får bebygga ett område utan detaljplane-
ring kan enbart utreda om platsen i sig är lämplig att bebyggas enligt föreslagen detaljplan. 

 

9. Boende i Brf Bergagården (Rapsen 3)  

 

Vi avstyrker förslaget till detaljplan för Rapsen 6. 

Motiven är följande: 

Det område vi bebor har idag ett enhetligt formspråk och utgör, om än två 
fastighetsbildningar, en helhet med sex bostadshus varav fem är så gott som 
identiska. Det sjätte, det tidigare äldreboendet trädgården, har en annan ut-
formning men harmonierar mycket väl med övrig bebyggelse vad avser utse-
ende, storlek, höjd och uttryck. Byggnationerna skedde under 1980- och 90-
talen och bär tydliga spår av denna period och är utformade med hänsyn taget 
till den handelsträdgård som tidigare fanns här. Det är helt enkelt ett stycke 
odlingsmark och husen påminner om detta. Runt om oss har vi enhetliga om-
råden från andra tidsperioder, trevåningshus från 1960- och 1970-talen samt 
pågående byggnationer österut från 2010- och 2020-talen. Varje område har 
sitt uttryck, sin charm och bär spår av sin historia. 

Föreliggande detaljplaneförslag slår sönder vårt område och förstör det uttryck 
som finns här. Två höga hus med modern formgivning avses placeras mitt på 
vårt område och delar det således mitt itu. Vi bejakar ny arkitektur och anser 
att de nya områden som växer upp, både i vår absoluta närhet och längre bort, 
berikar vår stad och vår miljö. Vi kan däremot inte se något positivt med att 
spränga in nya dominerande huskroppar mitt i ett område som idag både fun-
gerar och är trivsamt med små grönytor och en känsla av luftighet. 

De föreliggande planerna är inte bara estetiskt motbjudande, utan de har även 
stora negativa konsekvenser för vår direkta boendemiljö. Våra uteplatser 
kommer att skuggas i mycket stor utsträckning och boende här riskerar att 
känns sig instängda rent fysiskt då våra siktlinjer västerut skärs av. De små 
gräsytorna vi har att disponera på vår del av området kommer istället för att 
utgöra avslappnade och luftiga rekreationsplatser som idag, bli allmän utsikt för 
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de boende i de nya husen. Det är inte svårt att inse hur stor betydelse en sådan 
försämring skulle få.   

En stor del av de boende i vår bostadsrättsförening är till åren komna och har 
inte självklara möjligheter att förflytta sig längre sträckor. De sociala utomhusy-
torna på vår gård är därmed särskilt viktiga för livskvaliteten. Det är inte accep-
tabelt att våra gemensamma uteplatser ska berövas möjligheten till vår- och 
höstsol och behaglig temperatur vilket skulle bli fallet då stora huskroppar 
mycket effektivt skulle skugga bort minsta solstråle. De gemensamma fika-
stunderna skulle bli ett minne blott. Äldre människor vill helt enkelt inte frysa. 

Ett annat bekymmer är den ökade trafik som nybyggnationer skulle innebära. 
Vår bostadsrättsförenings styrelse har redan nu sett sig tvungen att ta till skarpa 
restriktioner vad gäller våra besöksparkeringar då byggnationerna på Berga-
gårdsvägen inte har kunnat tillgodose det egna behovet av parkeringsplatser. 
Hur det skulle bli med ett så stort tillskott av lägenheter och därmed behov av 
ytterligare p-platser på den lilla markyta som finns här är svårt att överblicka. 
Vi har alltså redan idag ett problem. Det kan inte vara meningen att vi inte ska 
kunna ta emot bilburna besök till våra egna hem, eller hur? 

Avslutningsvis, så ser vi självklart positivt på att vår kommun växer och att 
många får möjlighet att bosätta sig i den vackra bygd som vi förfogar över vid 
Kalmarsund. Vi kan däremot inte acceptera att vi och våra grannar får vår bo-
endemiljö raserad, att vår livskvalitet försämras och att det inte tas någon hän-
syn till kulturhistoria och estetik. Därför kan vi inte godkänna det förslag till 
detaljplan som nu föreligger avseende kvarteret Rapsen 6. Däremot har vi inget 
att erinra mot eventuella nya byggnationer på Rapsen 5 och 7. De tomterna 
ligger inte mitt i den fungerande helhet som vi värdesätter utan kan troligen 
exploateras utan att störningarna blir oacceptabla. 

 

Kommunens kommentar:  

Kommunen noterar synpunkterna angående de arkitektoniska dragen och att fastigheterna 
Rapsen 3 och 6 ger ett helhetsintryck. Kommunen har därför ändrat förslaget genom att 
sänka höjderna så att byggnaderna samspelar mer med befintlig bebyggelse. Den sänkta 
höjden på byggnaderna ger även mindre skuggpåverkan på fastigheten Rapsen 3. 

Vad gäller parkeringsfrågan kan exploatören redovisa att de kan lösa tillkommande behov 
av parkering inom fastigheten i enlighet med kommunens parkeringspolicy. 

Kommunen noterar synpunkterna angående förändring/minskning av utemiljön på fastighet-
en Rapsen 6. 

 

10. Kalmargården  

Kalmargården godkänner planförslaget 

Kommunens kommentar:  

Noterat.  
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

 

11. Kalmar vatten AB 

Kalmar vatten godkänner planförslaget 

Kommunens kommentar:  

Noterat.  

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 

 

12. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Vid fortsatt planering för eventuell ombyggnad och förändring av området 
förutsätts att planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med gäl-
lande renhållningsföreskrifter. Detta gäller såväl tillgänglighet som utformning 
av miljörum, uppställningsplatser för avfallskärl eller dylikt. Med särskild hän-
syn tagen till att eliminera körning med tunga fordon inne mellan fastigheterna. 
Sträva efter angöringsplatser för avfalls fordon utanför området. Det är vikti-
gare att hitta platser som ligger i dem boendes rörelsemönster exempelvis i 
anknytning till parkeringsplatser. Boende miljö och arbetsmiljö är vinnare med 
en väl genomtänkt avfallshantering. Vi finns alltid till hands för att råda i av-
fallsfrågor. 

 

Kommunens kommentar:  

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

13. Postnord 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlå-
dan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot 
sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com


Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse
 

14(16) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2021-08-25 SBK 2019–2014 

 
 

 

 

 

Kommunens kommentar:  

Kommunen noterar synpunkterna 

 

14. Trafikverket 

Planförslaget berör inte statlig infrastruktur. Trafikverket har därmed inget att 
erinra mot planförslaget. 

Den planerade byggnadshöjden medför dock att Kalmar flygplats ska höras i 
ärendet. 

 

Kommunens kommentar:  

Kommunen noterar synpunkterna. Till granskningsskedet har byggnadshöjden och nockhöj-
den sänkts. 
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Plankartan revideras enligt följande:  

Fastigheten Rapsen 5 och 7 justeras med tillkommande planbestämmelser: 

 b1 - Endast 40% av markytan får hårdgöras.  

 a2 - Startbesked får inte ges förrän markföroreningar 
åtgärdats (gäller nuvarande Rapsen 7) 

 Placeringsbestämmelse tas bort och ersätts med 
prickmark  

 

Fastigheten Rapsen 6 justeras med tillkommande/ändrade 
planbestämmelser: 

 

 Byggnadshöjd på tillkommande byggnader sänks 

 Nockhöjd på tillkommande byggnader sänks 

 Nockhöjd på befintlig bebyggelse tillkommer 

 b1 - Endast 40% av markytan får hårdgöras (inom 
bostadsområden), tillkommer 

 b2 - Endast 60% av markytan inom parkeringsområden 
får hårdgöras, tillkommer  

 e1 800 – Största byggnadsarea i kvm inom den norra 
parkeringsytan, tillkommer 

 e1 500 – Största byggnadsarea i kvm inom den norra 
parkeringsytan, tillkommer 

 Utfartsförbud i korsningen Dagövägen/Baltiska vägen 

 U-område utökas i den nordöstra delen av fastigheten 

 Bestämmelse om takvinkel tillkommer 

 b3 - Hantering av dagvatten 

 Egenskapslinje justeras för att inrymma dagvattenområde  

 Utökad prickmark  
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Planbeskrivning revideras enligt följande:  

 Text angående nya och justerade planbestämmelser 

 Text angående markföroreningsfrågan  

 Text angående dagvatten 

 Text angående mkn vatten. 

 

Utredningar revideras enligt följande:  

 Uppgifter om markföroreningar har kompletterats enligt länsstyrelsens 
synpunkter. 

 Skuggstudien har kompletterats med uppgifter om datum samt revide-
rats angående höjder på byggnaderna.  

 PM om dagvatten har tillkommit 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  

Numrering enligt redovisade yttranden i samrådsredogörelsen.  

3. Hyresgäst Rapsen 6 

4. Boende bostadsrättsförening Bergagården 

5. Styrelsen för HSB, bostadsrättsföreningen Bergagården 

6. Hyresgäster Rapsen 6 

7. Hyresgäst Rapsen 6 

8. Hyresgäst Rapsen 6 

9. Boende i bostadsrättsföreningen Bergagården Rapsen 3 

 

 

Lisa Wändesjö 

Planarkitekt 


