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1 Inledning och bakgrund 
 

Översiktsplanen har en bred ansats men syftar främst till att redogöra för 
kommunens framtida mark- och vattenanvändning. Den är ett viktigt 
övergripande planeringsinstrument och underlag för hela kommunen. 
Förslaget till ny översiktsplan för Kalmar kommun 2035 - 2050 har varit på 
granskning från den 11 april till och med den 19 juni 2022. Granskningen har 
syftat till att informera, visa förändringar efter samrådet och att ge invånare 
möjlighet att lämna synpunkter på det förändrade förslaget.  

De synpunkter som inkommit ligger till grund för och motiverar 
granskningsförslaget. I det här granskningsutlåtandet har alla skriftliga 
synpunkter som kommit in under granskningstiden sammanfattats och 
bemötts. I utlåtandet redovisas samtliga förändringar som har gjorts i en tabell 
som bifogas som bilaga till detta dokument. Övergripande förändringar av 
större betydelse redovisas nedan. 

 

1.1 Beslut och process 
 

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (3 kapitlet plan- och bygglagen, 
PBL) ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska ge vägledning för hur 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om 
vad som ska redovisas i översiktsplanen och hur processen att ta fram eller 
ändra en översiktsplan ska genomföras. Den strategiska miljöbedömningen är 
integrerad i processen för att anta en översiktsplan. Processen att ta fram den 
nya översiktsplanen består av flera steg; samråd, granskning och antagande.  
 
Kommunfullmäktige gav i september 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 
uppdraget att ta fram en ny kommunövergripande digital översiktsplan. Den 
nya översiktsplanen ska gälla till år 2035 men tar även sikte mot år 2050. 
 

 

 

 

 

 

 

 Här är vi nu! 
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1.2 Tidig dialog och samråd 
 

Arbetet påbörjades 2019 genom en tidig medborgardialog kring begreppet 
livskvalitet som har legat till grund för inriktningsarbetet.  

Förslaget till ny översiktsplan har arbetats fram i bred dialog med berörda 
kommunala förvaltningar och bolag. Inventering och analyser av allmänna 
intressen, förslag till strategier och ställningstaganden, mark- och 
vattenanvändning samt bebyggelseutveckling har tagits fram.  

Parallellt med översiktsplanearbetet har en hållbarhetsbedömning som 
inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av planförslaget 
tagits fram. Hållbarhetsbedömningens har avgränsat i samråd med länsstyrelsen 
innan förslaget till översiktsplan gick ut på samråd. 

Under perioden 10 maj till 30 september 2021 var förslaget till ny översiktsplan 
på samråd. Kommuninvånare, myndigheter och andra berörda fick möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget som därefter bearbetats. Covid-19-pandemin 
satte gränsen för hur möten och dialog kring förslaget kunde genomföras och 
14 digitala möten anordnades via Teams. Vid några tillfällen genomfördes 
utställningar på plats i staden. Under samrådstiden inkom 259 skriftliga 
yttranden från myndigheter, intresseföreningar och organisationer samt 
privatpersoner som besvarats och sammanställts i en samrådsredogörelse. 
Översiktsplanen reviderades till vissa delar vilket framgår av 
samrådsredogörelsen. 
 
1.3 Granskning 

 

Efter att förslaget omarbetats beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i mars 
2022 att ställa ut granskningsförslaget av översiktsplanen. Granskningen 
kungjordes på kommunens digitala anslagstavla (hemsida) och i den lokala 
dagstidningen Barometern den 11 april 2022. Information om den pågående 
granskningen publicerades på kommunens bibliotek men även på sociala 
medier. Förslaget remitterades till regionala och statliga myndigheter, politiska 
partier, förvaltningar och bolag, samt organisationer, intresseföreningar och 
företag enligt sändlista. Syftet var att informera, visa förändringar efter 
samrådet och att ge invånare möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det 
förändrade förslaget via e-post eller brev.  

 
Under granskningstiden, som pågick mellan 11 april till 19 juni, fanns 
kommunens tjänstepersoner på plats i en mobil utställningslokal i Kalmar, 
Ljungbyholm och Rockneby för att möta invånare och informera om förslaget 
samt svara på frågor. Sammanlagt ordnades 17 mötestillfällen i 
utställningslokalen. Under granskningsperioden fanns det också möjlighet att 
ringa till samhällsbyggnadskontoret för att prata om förslaget under veckovisa 
telefontider (två dagar/vecka). Ett antal särskilda informationsmöten hölls 
också efter förfrågan från såväl myndigheter, kommunens förvaltningar som 
intresseföreningar och privatpersoner. 
 



Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande 5(63) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2023-01-26 2019-0937 
 
 
 
1.4 Beslut om förlängd tidplan efter ändrade förutsättningar 
 
I augusti 2022 har nya förutsättningar tillkommit i samband med att Kalmar 
kommun lämnade in en framställan till Försvarsberedningen, med flera, om att 
ett nytt regemente för luftvärn skulle kunna etableras i Kalmar. Bakgrunden till 
framställan är att Försvarsberedningen i sin slutrapport ”Värnkraft” 
konstaterar att luftförsvaret och luftvärnet har en viktig roll för att skapa ett 
trovärdigt försvar. De ändrade förutsättningarna bedömdes ha relevans för 
översiktsplanens långsiktiga mark- och vattenanvändning och hanteras därmed 
tillsammans med övriga revideringar som skett efter granskningen. 
Planutskottet bedömde att det finns behov för en ny granskning och beslutade 
om en förlängd tidplan. Om planförslaget till översiktsplan ändras väsentligt efter 
granskningstiden, ska kommunen låta förslaget granskas på̊ nytt. (Plan- och bygglag 3 
kap.17 §). Medborgare, intressenter, myndigheter och andra behöver få 
möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de ändringar som gjorts efter 
tidigare granskning. 

 

1.5 Granskningsutlåtandets struktur 
 
Myndigheter, grannkommuner, intresseföreningar, företag och privatpersoner 
har yttrat sig utifrån sina respektive perspektiv och ansvarsområden med olika 
detaljeringsgrad. Yttrandet från Länsstyrelsen återges i sin helhet i 
granskningsutlåtandet och har kommenterats på flera ställen då det innehåller 
många olika synpunkter.  
 
Synpunkter från privatpersoner sammanfattas och besvaras 
tematiskt/områdesvis för att mängden synpunkter ska mer tillgänglig för 
läsaren. Ett yttrande kan vara inskickat av flera personer som har skrivit under 
med sina namnteckningar. Samtliga inkomna yttranden finns tillgängliga i sin 
helhet hos samhällsbyggnadskontoret. Övergripande förändringar av större 
betydelse redovisas nedan. 
 

1.6 Bearbetning av förslaget efter granskningen 
 

Under granskningstiden inkom totalt 139 skriftliga yttranden, exklusive 
namninsamlingar, via e-post och brev enligt följande tabell. Översiktsplanen 
har till vissa delar reviderats. Förändringar av väsentlig karaktär finns 
sammanställda i kapitel två och samtliga justeringar redovisas i en tabell, bilaga 
1, Sammanställning över samtliga ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 



Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande 6(63) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2023-01-26 2019-0937 
 
 
Skriftliga yttranden Antal 

Statliga och Regionala myndigheter 7  

Kommuner 7 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 3 

Politiska partier 5  

Organisationer och föreningar 13 (exklusive namninsamlingar) 

Företag 3 

Trossamfund 2 

Privatpersoner 99 (exklusive namninsamlingar) 

Totalt 139 (exklusive 
namninsamlingar) 

 

2 Sammanfattning av större förändringar som 
har gjorts efter granskningen 

 

Förslaget till översiktsplan har dels bearbetats utifrån synpunkter som 
inkommit under granskningen, dels till följd av de ändrade förutsättningarna 
gällande behov av att peka ut utredningsområden för utbildning av 
försvarsverksamhet. Översiktsplanen har även ändrats, utvecklats och 
kompletterats utifrån ökad kunskap och kommunens interna synpunkter. I 
tabellen nedan följer en övergripande sammanställning av de större 
förändringar som gjorts i översiktsplanen efter granskningen. 

 

 
Kapitel 

 
Större förändringar 

 
 

MARKANVÄNDNINGSKARTAN 

 

 

Strategiskt utredningsområde: 

- I markanvändningskartan 
presenteras tre utredningsområden 
för försvarsverksamhet 
(Luftvärnsutbildning). Vartdera 
område är ca 200 ha. Det görs 
ingen rangordning av områdena 
eller lämplighetsbedömning. Denna 
bedömning görs av Försvarsmakten 
när det blir aktuellt. Detta hindrar 
självfallet inte kommunen från att i 
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ett senare skede framföra vad som 
är bäst för kommunens del. 

- Stadsutvecklingsområdet vid 
Ängöleden har justerats. Området 
ska utvecklas så att kust och stad 
samspelar. Möjligheten att utveckla 
badbryggor, båtplatser samt 
allmänna stråk- och platser behöver 
utredas och cirkeln är därför 
utvidgad så att den omfattar hela 
Kullö. 

Mobilitet och trafik: 

 
- Nod vid Ölandsleden är borttagen. 

 
- Utredningsområde för 

kollektivtrafik har lagts till från 
Norra vägen till Kalmar 
Länssjukhus via trafiknod. 
 

- Informationstexten, till lagret 
utredningsområden för mötesspår, 
har ändrats från  
 
”Områden lämpliga för nya mötesspår, på 
lång sikt kan eventuellt nya stationslägen 
inrymmas. Platserna och sträckningarna 
ska ses som ungefärliga och behöver 
utredas vidare.”  
 
till  
 
”Områden lämpliga för nya mötesspår. 
Sträckningarna ska ses som ungefärliga 
och behöver utredas vidare.” 

Natur, rekreation och friluftsliv 

- Motokrossanläggning Läckeby 
tillagd som rekreationsanläggning. 
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- I Vassmolösa har ett område för 
Värdefull natur och 
rekreationsområde utökats, vid 
grustaget. 

Verksamheter och näringsliv 

- Utredningsområden för 
verksamheter vid Moskogen har 
justerats. 

 
Övriga ändringar 
Följande områden har, under arbetet med 
att ta fram översiktsplanen, detaljplanelagts 
och antagits. Dessa är därför justerade och 
ändrade från utredningsområden till 
Bostäder och samhällsservice, 
Verksamheter, Centrumutveckling eller 
innerstad. 
 

- Ett område vid Snurrom har 
ändrats från utredningsområde till 
bostäder och samhällsservice. 
 

- Norrlidens centrum har ändrats 
från utredningsområde till bostäder 
och samhällsservice. 
 

- Lindsdal centrum har ändrats från 
utredningsområde till bostäder och 
samhällsservice. 
  

- En yta vid Rockneby har ändrats 
från utredningsområde till bostäder 
och samhällsservice. 
 

- Halltorp verksamheter – Halva ytan 
ändrad från utredningsområde till 
verksamhetsområde. (Därmed är 
den totala ytan utredningsområde 
för verksamheter i kommunen 
ändrad från 440 ha till 385.) 
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- Området vid Smedby tågstation har 
justerats till centrumutveckling. 
 

- Ett område vid Kalmar hamn 
(Ljungmannen) har ändrats från 
utredningsområde till Innerstad -
blandad stadsbebyggelse. 
 

 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

 

Hållbar bebyggelseutveckling 

- Ställningstagandet som innebär att 
behov av gruppbostäder, 
äldreboende och bostäder med 
särskild service har förtydligats med 
att specialbostäder fördelaktigt kan 
lokaliseras till områden med service 
och kollektivtrafik. 

Verksamheter och näringsliv 

- Ett nytt ställningstagande har lagts 
till som förtydligar vikten av de 
gröna näringarna så som jord- och 
skogsbruket. 

Natur och rekreation 

- Ett nytt ställningstagande har lagts 
till som innebär att kommunen har 
som ambition att alla 
kommuninvånare ska se minst tre 
träd från sitt hem, från ovan ska 30 
procent av ytan i staden täckas av 
trädkronor och att ingen ska ha 
längre än 300 meter till närmaste 
grönområde. 

Kust- och vatten 

- Ställningstagande gällande 
vattenkvalitet har kompletterats till 
”Vattendrag och grundvatten ska 
uppnå god status” 

Mobilitet och trafik 

- Ett förtydligande om att en 
bytesnod för kollektivtrafik på 
Ölandsleden/Norra vägen ska ses 
ur ett långsiktigt perspektiv. 
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- Stångådalsbanan har lyfts som 

väsentlig för den regionala 
tågtrafiken till Linköping och vidare 
till Stockholm. 
 

- Ett ställningstagande har lagts till 
som tydliggör att en linjesträckning 
mellan länssjukhuset och Norra 
vägen kan bli aktuellt i samband 
med ett eventuellt kompletterande 
stationsläge. 
 

- E22 och väg 25 har lyfts som 
viktiga faktorer för att öka regionala 
kopplingar. Det finns potential till 
att öka rörlighet och att förbättra 
säkerheten.   

Teknisk försörjning 

- Ett ställningstagande om att 
kommunen inte ska pröva 
etablering av kärnkraftverk har lagts 
till. 
 

- Ett ställningstagande om att 
möjliggöra utredning av ett 
avsaltningsverk, för att säkerställa 
långsiktig dricksvattenproduktion, 
har lagts till. 

Hälsa och säkerhet 

- Hantering av förorenad mark har 
tydliggjorts. 
 

- Hantering av buller har tydliggjorts. 

Strategiska utredningsområden 

- Strategiska utredningsområden har 
lagts som ett avsnitt under 
ställningstagande. 
 

- Framtida strategiska 
stadsutvecklingsprojekt har 
förtydligats under ”Stadsutveckling”. 
 

- Ställningstaganden som berör 
utbildning för försvarsändamål har 
lagts till. 
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RIKSINTRESSE OCH 
ALLMÄNNA INTRESSEN 

 

 

Övriga allmänna intressen 

- Övriga allmänna intressen har 
kompletterats med ett 
förtydligande gällande fridlysta 
arter.  
 

- Sammanhängande naturområde 
som har höga naturvärden med 
avseende på befintligt 
naturtillstånd har förtydligats 
med värdekärnor i karta och 
text.  

 

MELLANKOMMUNALA 
FRÅGOR 

 

 

E22 och riksväg 25 har tydliggjorts 
som viktiga nationella och 
regionala stråk.  

 

SÅ UTVECKLAR VI KALMAR  

- 

INRIKTNINGSMÅL 

 

 

Inledningstexten till 
översiktsplanens inriktningsmål har 
kompletterats med att de globala 
målen för hållbar utveckling, 
Agenda 2030, är vägledande för 
hållbarhetsarbetet i kommunen.  

 

 

MARK-, VATTEN- OCH 
BEBYGGELSEUTVECKLING 

- 

BESKRIVNINGAR 

 

 

De stadsnära tätorterna och 
tätorterna. 

- Hänsyn och värden, som 
berör de stadsnära tätorterna 
och tätorterna har, 
förtydligats.  

Landsbygden 

- Djurhållning och 
skyddsavstånd till 
djurhållning har förtydligats. 

Plats för näringsliv 

- Jord- och skogsbruk som 
viktiga areella näringar har 
förtydligats. 



 

 

3 Inkomna yttranden 
 

En sammanfattning av inkomna synpunkter redovisas i följande avsnitt. Synpunkterna är 
sammanfattade ämnesvis och kommunens ställningstagande framgår av efterföljande 
kommentarer. Samtliga synpunkter har inkluderats i sammanfattningarna. 
Originalyttrandena finns hos Kalmar kommun, samhällsbyggnadskontoret. 

 

3.1 Länsstyrelsen 
 

Länsstyrelsen -  

Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 
12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, med tillhörande handlingar. 

 
Lagstiftning 

Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen under granskningstiden lämna ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart 
ange om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 

inte följs, 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden 

som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 
sätt, och 

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76). 

 

Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen har förtydligats sedan samrådet. Många av 
texterna och kartorna har förbättrats vilket är positivt. Ett antal av de synpunkter som 
länsstyrelsen framförde vid samrådet kvarstår dock vilket framgår nedan. 
Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter även fram vissa konflikter med de mål som 
kommunen själva valt att arbeta med vilket framgår i Målanalysen. I vissa fall beror detta 
på bristande underlag eller otydlighet kring vilka avvägningar som ligger till grund för 
utpekandet av utvecklingsområden. Dessa målkonflikter bör så långt det är möjligt 
åtgärdas, eller ställningstaganden förtydligas, innan översiktsplanen antas. 
 
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från länsstyrelsen. 
Eftersom länsstyrelsen granskningsyttrande gäller tillsammans med den antagna planen 
kan det vara fördelaktigt att begära ett nytt yttrande efter att planen arbetats om inför 
antagandet. I de fall då länsstyrelsen och kommunen inte är helt överens vad gäller 
utvecklingsområden och andra intressen så ska det tydligt framgå i den antagna planen. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska även redovisas tillsammans med den antagna 
planen. 



 

 

Kommunens kommentar: Kalmar kommun lämnade i augusti 2022 in en 
framställan om att ett nytt regemente för luftvärn ska etableras i Kalmar. 
Förslaget har inte ingått i tidigare granskningsförslag av översiktsplanen. Om 
planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden ska kommunen låta förslaget 
granskas på nytt (PBL 3 kap.17§). Kommunstyrelsens planutskott beslöt därför 
att förändra tidplanen för den nya översiktsplanen, vilket bland annat innebär att 
förslaget till översiktsplan åter ska ställas ut för granskning under våren 2023. 
Beslut om den nya översiktsplanen förväntas fattas i juni.  

Ovan innebär att kommunen kommer begära in ett nytt granskningsyttrande när 
översiktsplan åter ställs ut under våren 2023.  

Riksintressen 
 
Kulturmiljö 

 
I texten Avvägning mellan olika intressen tas några riksintressen för 
kulturmiljövården upp och eventuell påverkan på dom. Oklart varför just 
dessa skall beaktas mer än andra riksintressen för kulturmiljövård. 
 
I texten Hantering av riksintressen finns bra beskrivningar för hur Riksintressen för 
kulturmiljövård skall säkerställas och förstärkas i de olika områdena. Detta bör i 
detaljplane- och bygglovsskede kunna följas i praktiken vilket är positivt för 
transparensen i detaljplan och bygglovsprocess. 
 
I texterna är det ibland otydligt om det handlar om innerstaden eller staden 
inklusive olika stadsdelar. Detta bör tydliggöras för att det skall vara möjligt att 
förstå resonemangen. 
 
I ÖP kan även kopplingar och exempel på utveckling/ exploatering som 
utförts som stärkt stadens kulturmiljövärden lyftas fram för att läsaren skall få 
en bild av vad som menas. 

 

Kommunens kommentar: I avsnittet Förutsättningar - Avvägning mellan 
allmänna intressen redovisas hur motstående allmänna intressen avvägs mot 
varandra det vill säga inom de riksintressen där vi föreslår utredningsområden. 
Här görs inga prioriteringar av värden mellan de olika riksintressen. Hur 
kulturmiljöerna påverkas av nuvarande och framtida användning beror på vilken 
hänsyn som visas i varje enskilt fall genom skala, detaljutformning, 
fastighetsindelning med mera. Platsens specifika förutsättningar behöver utredas i 
efterföljande detaljplaner, bygglov och andra tillstånd. Motstående intressen bli 
förenliga genom väl avvägd planering. 

 

Kommunikationer 
 
Övergripande 



 

 

En översiktsplan utgör till stora delar ett ambitions- och inriktningsdokument. Så även 
Kalmars förslag till ÖP. Trafikverket noterar särskilt de omfattande kommunala 
ambitionerna i direkt anslutning till statlig infrastruktur. I förslaget berörs, eller föreslås 
verksamheter vid trafikplatser på E22 Halltorp, Snurrom, Mosekrog samt vid Rv 25 
Moskogen/Harby. På järnväg föreslås inte mindre än 6 nya stationslägen att utredas, 
Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Hansa city, Brageplan samt E22/Kalmar flygplats. 
Dessutom uttrycks tydliga ambitioner för Kalmar Central samt längs Kust-Kustbanan 
vid, och öster om, Smedby. Vidare föreslås kollektivtrafiknoder i direkt anslutning till 
E22, och väg 137, Ölandsleden. Se vidare resonemang kring dessa nedan. 
 
Länsstyrelsen noterar att en rad regionala mål ingår i ÖP, men saknar 
alltjämt de övergripande nationella transportpolitiska målen vilka är 
styrande för underliggande arbete med transportinfrastruktur. 
 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har kompletterats med 
redovisning av de övergripande nationella transportpolitiska målen. 

 
Mark- och vatten och bebyggelseutveckling 
 
Kalmar kommun har stora ambitioner på etableringar av verksamheter i anslutning till statligt 
vägnät. Ambitionerna vid trafikplatserna E22 Halltorp, snurrom, Mosekrog samt på båda sidor om 
befintlig korsning på Rv 25 vid Harby/Moskogen är exempel på viktig nationell och 
mellankommunal
 
infrastruktur av riksintresse där vägens övergripande funktioner i form av framkomlighet, kapacitet 
och säkerhet måste säkerställas. Områden för industri-och verksamhetsetableringar är spridda på 
bl.a. ovan nämnda platser runt Kalmar. Frånsett Snurrom ligger inget av områdena i direkt närhet 
av Kalmar vilket kan medföra ett ökat resande med bil. För att möjliggöra för dessa verksamheter 
och dess anslutningar till statlig väg måste etableringarna föregås av kommunalt utredningsarbete 
som kan visa på godtagbara trafiklösningar samt avtal upprättas, mellan kommunen och 
Trafikverket där kommunen tar på sig finansieringsansvaret för de åtgärder som behövs.  

 
Kommunens kommentar: För de utredningar och kostnader som kommer att 
krävas för eventuella anslutningar till statlig väg ska finansieringsansvaret 
klargöras genom förhandling mellan berörda parter. Utöver de synpunkter som 
Trafikverket lyfter så är det viktigt att påtala att kapaciteten på Kalmar 
centralstation bör ges möjlighet att ta emot fler tåg och bussar. Så väl tåg som 
bussterminalen måste uppgraderas. 

 
Viktiga bedömningsgrunder vid Trafikverkets och länsstyrelsens bedömning av förslagens 
lämplighet är bl.a. påverkan på Riksintresse för kommunikationer, kapacitet, framkomlighet och 
säkerhet samt att lösningar ska utformas efter för tiden aktuell VGU (Vägars och gators 
utformning). För verksamhetsetableringar är även det byggnadsfria avståndet dimensionerande. 
Mot bakgrund av långa planeringstider bör kommunen ha en tydlig prioritering mellan föreslagna 
områden vilket inte framgår av förslaget till ÖP. 
 

Kommunens kommentar: Prioriteringen mellan föreslagna områden görs 
årligen i kommunens verksamhetsplanering. 



 

 

 
För området vid E22 trafikplats Kalmar norra, Snurrom har en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utförts 
gemensamt av Kalmar kommun, Region Kalmar Län och Trafikverket, vilken klargör 
transportsystemets förutsättningar för att möjliga kommunens samlade utvecklingsambitioner i 
området. Länsstyrelsen förutsätter att resultatet av denna ÅVS ligger till grund för såväl 
översiktlig- som efterkommande detaljplanering, särskilt kan betonas resultatet ett ÅVS där de 
oacceptabla konsekvenserna för gående och cyklister noterades. Översiktsplanen skulle med 
fördel kunna visa på en inriktning för att förbättra för dessa. 

 

Kommunens kommentar: Resultatet av ÅVS kommer ligga till grund för 
detaljplaneringen. 

 
När det gäller utvecklingen i och kring Halltorp ser Trafikverket att kommunen i sin planering 
måste utgå från att denna utveckling inte helt bygger på tillgänglighet via trafikplats Halltorp/E22 
utan även bygga tillgänglighet via kompletterande vägar. Detta för att såväl minska sårbarheten 
som att belastningen på en kommunikationspunkt minimeras. 
 

Större etableringar av industri- och verksamhetsområden bör behandlas som en mellankommunal 
fråga. Länsstyrelsen anser det lämpligt att kommuner i ökad utsträckning kan samverka kring 
lämpliga lokaliseringar av större verksamhetsområden. Mot bakgrund av de stora kostnaderna för 
att anlägga lämpliga trafiklösningar, ofta trafikplatser, bör ett mellankommunalt samarbete anses 
samhällsekonomiskt lönsamt. Ett sådant synsätt minskar också störningar på viktiga vägar, vid 
satsningar på gemensamma lokaliseringar finns sannolikt större möjligheter till en finansiering som 
möjliggör bibehållen hastighet till nytta för de som trafikerar längre sträckor. Framkomligheten på 
de större vägarna är av stor vikt för Kalmars omland och regionen i stort. 

 
Kommunens kommentar: Se avsnittet om mellankommunala frågor i 
översiktsplanen 

 
Länsstyrelsen noterar att ett område på Svinö anges för båtuppställningsplatser. I 
åtgärdsvalsstudie för Ölandsbrons landfästen (TRV 2018/95603) identifieras av- och påfarterna 
till Svinö som en potentiell brist. I synnerhet påfarten mot Kalmar kan periodvis ge störningar i 
framkomligheten. ÅVS identifierar inga lösningar för infrastrukturen utan hänvisar till att då flera 
allmänna intressen berörs är kommunens avvägningar i översiktsplanen viktig. Länsstyrelsen 
anser att det är direkt olämpligt att ytterligare verksamhet förläggs till Svinö, i synnerhet sådan 
trafik som kan begränsa framkomlighet på Ölandsbron. Trafikverket motsätter sig tunga, långa 
och/eller långsamma transporter till Svinö i ökad omfattning. 

 
Kommunens kommentar: Lokalisering av båtuppläggningsplatsen kommer att 
utredas i det kommande arbetet med kust- och havsmiljöplanen. Den eventuellt 
uppkommande trafiksituationen kommer att beaktas i arbetet.

 



 

 

Trafikverket kommer att hävda det byggnadsfria avstånd som råder längs statliga väg- och 
järnvägar (50 meter från E22 och 30 meter från Rv 25 resp järnvägar) för att bl.a. kunna ha ett 
större handlingsutrymme för kommande behov av klimatanpassningsåtgärder och för möjlighet 
att utveckla infrastrukturen. De verksamhetsområden som redovisas längs statlig väg Rv 25 och 
E22 bör redovisas på ett sådant sätt att planerade verksamheter inte inritas inom det byggnadsfria 
avståndet från vägen. Detta innebär att flera verksamhetsområden blir avsevärt mindre än vad 
som framgår på kartmaterialet. 
 
Kollektivtrafiknoder 
 
Det är positivt att kommunen önskar utveckla noder för kollektivtrafik, däribland BRT, på ett 
antal platser i anslutning till större trafikleder. Då dessa förläggs till komplexa miljöer blir de 
också kostsamma projekt med lång planerings- och genomförandetid vore det önskvärt med en 
djupare analys av respektive läge, samt en inbördes prioritering av dessa. Detta bör ske i samråd 
med Region Kalmar Län och Trafikverket. Den föreslagna noden vid E22/Kalmar/Öland 
airport kan länsstyrelsen inte ta ställning till med dagens underlag. Föreslagen plats är en av länets 
mest känsliga platser ut ett översvämnings- och skyfallsperspektiv när det gäller risk för 
infrastrukturen. På platsen berörs Riksintresse för såväl väg som järnväg samt access till 
flygplatsen. Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att planera för såväl mycket kostsamma som 
långsiktiga strukturer i områden med känd riskbild innan det finns kunskap om hur kommunen 
kan garantera transportsystemets funktioner över tid. En åtgärdsvalsstudie med fokus på 
klimatsanpassning för infrastrukturen i området kommer att påbörjas i Trafikverkets regi under 
2022. Vidare anser länsstyrelsen att föreslagen placering måste kunna motiveras och därför noga 
utredas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då det sannolikt är en mycket kostsam åtgärd vilken 
ska ställas mot antalet resenärer till/från flygplatsen, ett tågstopp som medför förlängda restider, 
komplex omgivande infrastruktur m.m. Den tänka noden kan hamna över en kilometer från 
flygplatsen vilket innebär ytterligare ett byte till annat transportmedel för resenärer. Det tar i dag 
13 minuter att åka med buss från Kalmar C till Kalmar/Öland airport. 

 
Kommunens kommentar: Kommunen förutsätter att den ovan nämnda 
åtgärdsvalsstudie kommer utföras med Kalmar kommun, vilken i så fall kommer 
ligga till grund för kommunens samlade utvecklingsambitioner i området. 

 
Kollektivtrafiknoden i skärningspunkten Norra vägen/Väg 137, Ölandsleden, är även det en 
mycket komplex punkt där såväl genomförbarhet som nytta och kostnad måste utredas och 
avvägas innan ett ställningstagande kan göras. 

 
Väg 

 
Länsstyrelsen önskar att ÖP kompletteras med ett kartlager som visar nuvarande 
kommunala väghållningsområden, önskvärt också om förändring av väghållningsområden 
kan redovisas. En redovisning av tänkt utveckling ger både kommunen och andra parter en 
möjlighet att förbereda förändringen samt avsätta nödvändiga resurser. 

 



 

 

 
Järnväg 

 
Det noteras att inte mindre än 6 möjliga stationslägen omnämns i förslaget till ÖP: Rockneby, 
Läckeby, Lindsdal, Hansa C, Brageplan på Stångådalsbanan samt på Kust-kustbanan 
kollektivtrafiknoden vid E22/Flygplatsen. Utöver dessa ses även utvecklingsbehov på befintlig 
Kalmar C samt att mötesspår på en längre sträcka öster om Smedby är inritat på karta. Framtida 
utredningar får ta ställning till såväl behov, samhällsekonomi som genomförbarhet för dessa 
ambitioner. 
 

Kommunens kommentar: Eventuella beslut om inriktning och villkoren för 
Stångångådalsbanans utveckling i den nationella transportplanen är avgörande för 
att kunna ta ställning till såväl behov, samhällsekonomi som genomförbarhet för 
dessa ambitioner. 

 
Eventuella åtgärder är avhängiga av att de prioriteras i nationell transportplan och kräver sannolikt 
avsevärd grad av kommunal och/eller regional med- och/eller samfinansiering samt påvisad 
positiv samhällsekonomisk nytta. Skulle alla stationslägen på Stångådalsbanan realiseras finns även 
en risk att de lokala tillgänglighetsmålen står i konflikt mot de regionala restidsmålen. 
 
Gällande riksintresset för det spår Kalmar kommun/hamn ansvarar för från Kalmar C ut till 
Tjärhovet har kommunen ställt frågor om möjligheterna att ta bort spåret. Delar av spåret är i dag 
övergrusat för att kunna nyttjas som parkeringsyta, men spårets funktion skulle kunna återskapas. 
Länsstyrelsen samt Trafikverket ser att ett borttagande av riksintresse för spåret riskerar att 
försvaga utpekandet av Kalmar hamn som riksintresse. Därför bör spåret vara kvar av strategiska 
skäl till dess att dess funktion kopplat till riksintresse hamn är utrett. Möjligheter till 
spårförbindelse till Kalmar hamn bör även kunna ses som en framtida potentiell konkurrensfördel 
för hamnens verksamheter. 
 
Kalmar hamn 
 
Det finns fortfarande otydlighet i ambitionerna för Kalmar hamns utveckling. Ökad exploatering 
och förtätning i anslutning till hamnen och dess landinfrastruktur samtidigt som kommunen ska 
värna hamnens utvecklingsmöjligheter ger en otydlighet som kan innebära framtida 
intressekonflikter. 
Riksintresset för hamnen som inte är tydligt geografiskt avgränsat utan avser dess funktion har 
inte tillräckligt tydligt tillgodosetts i översiktsplanen. 
 
Cykel och gång 
 
Det är angeläget att begrepp och prioriteraringar ensas med kommande revidering av Regional 
cykelinfrastrukturplan. För det viktiga cykelstråket Kalmar – Lindsdal anser länsstyrelsen att 
resultatet av den genomförda ÅVS för trafikplats Kalmar norra, Snurrom, måste beaktas på så sätt 
att kommunen tar ett tydligt initiativ till att utreda en säker passage genom trafikplatsen över E22. 



 

 

Ökade exploatering i detta område riskerar att successivt att försämra framkomlighet och säkerhet 
för cyklister i stråket. 
 

Naturvärden 

 
ÖP innehåller annars övergripande planeringsmål för natur och friluftsliv som är vällovliga. 
 

• Ett växande Kalmar som samspelar med sin omgivning. 
 

• Utveckla infrastruktur och hållbara transporter. 
 

• Stärk den gröna infrastrukturen och ett friskt levande Kalmarsund. 
 
När det gäller havsområdet saknas fortfarande en redovisning av naturvärden och 
hydromorfologiska data och som kräver planmässiga överväganden och ställningstaganden, viket 
är en brist som kommunen behöver komplettera. Detta påpekades i samrådsskedet. 

 
Kommunens kommentar: Avsikten är att Kalmar kommun ska arbeta fram 
en kust- och havsmiljöplan i form av en fördjupad översiktsplan. Avvägningar som 
berör kust- och havsområdet är i många fall inte möjliga att göra innan underlag och 
analyser är framtagna. 

 
Planerade exploateringsåtgärder i RI Skäggenäs avviker från det allmänna målet för riksintressen i 
området. I övrigt är riksintressen presenterade på ett bra sätt och den interaktiva kartan kan ge mer 
information om respektive objekt (info-knappen). Utöver Skäggenäs finns inte några större 
tveksamheter om riksintressenas för naturvårds hantering och avvägning gentemot andra intressen. 
 

Kommunens kommentar: I den fortsatta planeringen ska hänsyn tas till 
riksintressen för naturvård och kulturmiljövård som till exempel strandvallarna 
från Littorinavallarnahavet och Ancylussjön så att dessa inte påtagligt skadas. 
Delar av riksintresset skyddas genom naturreservat som finns i området. (Se 
“Hantering av riksintressen”). I områdena vid Äspelund krävs bland annat 
hänsyn till förekomst av långbensgroda. 

 
I tidigare skeden var det svårt att få grepp om planerade bostadsutvecklingsområden men de kartor 
och text som finns i föreliggande ÖP har förbättrats på den punkten. Ett önskemål vore att infoga 
i ÖP: kompensationsåtgärder för bostadsområden, t. ex. anläggande av gröna stråk, plantering av 
ekar m.m. 

 
Kommunens kommentar: Vid komplettering av ny bebyggelse som berör 
grönytor ska påverkan på rekreativa och ekologiska värden bedömas och de 
värden som försvinner kompenseras. Detta ska i första hand göras inom projektet, 
i andra hand i närområdet och om detta inte är möjligt på någon annan plats i 
staden. Det krävs dock ofta mera detaljerade utredningar för att avgöra vilka 
kompensationsåtgärder som ska tillämpas.  

 



 

 

Utöver detta ställningstagande har översiktsplanen kompletterats med ett 
ställningstagande som innebär en långsiktig ambition att alla ska kunna se 
(minst tre) träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av ytan i staden täckas 
av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste 
grönområde. En handlingsplan ska tas fram för att uppnå målet.  

 
Samtliga ställningstaganden behöver ses i relation till varandra där 
ställningstagandet ”3-30-300” kan vara vägledande för ställningstagandet om 
kompensationsåtgärder.  

 
Riksintressen 3 kap 6 § MB och Natura 2000-områden är väl redovisade med stöd av interaktiv 
karta. Bra att kommunen beskriver hur respektive Natura 2000-område avses skyddas. 
 
Beskrivning av status för vattendragen (vattenkvalitet, hydromorfologi, biologi) betraktas rätt ytligt. 
Detta bör utvecklas med hjälp av VISS med flera underlag. 
 

Kommunens kommentar: Översiktsplanen hänvisar till det material som 
finns i VISS och kommer att beaktas i kommande detaljplanearbeten. 

 
Vad gäller andra allmänna intressen - skyddade arter så behöver delen utvecklas och 
karaktärsarter för områden som utpekas och deras livsmiljö beskrivas. Exempelvis läderbagge 
och ekoxe som ingår i Kalmarområdet i ett så kallat läderbaggebältet. 
 

Kommunens kommentar: Fridlysning av arter regleras i 
Artskyddsförordningen. I planeringssammanhang är de arter som är skyddade av 
särskild betydelse eftersom både individerna och deras livsmiljöer är skyddade. De 
utpekade utredningsområdena berör inte några kända förekomster av till exempel 
läderbagge. 

 
Även andra fridlysta arter behöver beaktas. Ekoxe är en fridlyst art som har 
påträffats på en mängd platser över stora delar av kommunen. I översiktsplanen 
har utgångspunkten varit att minimera ingreppen i områden med gamla ekar, 
vilka har betydelse för många andra arter utöver ekoxe. I en del fall kommer dock 
särskild hänsyn att behövas inom utpekade utredningsområden. 

 
Strandskydd är tillräckligt beskrivet och åskådliggjort från ett övergripande perspektiv som 
naturvården granskar. Användare måste dock zooma in mycket på kartan för att orientera sig var 
man befinner sig. Teckenförklaring saknas i kartan. 
Mellankommunala frågor om ädellövskog. Ekskog i Kalmar och Torsås längs kusten tas upp, 
vilket är helt rätt. Det finns dock koppling även mot södra delen av Mönsterås kommun, t.ex. 
Strömsrum och Em. Ädellövskogsstråket är sammanhängande längs kusten från Torsås till 
Mönsterås. Detta skulle synliggöras tydligt om kommunen har med värdetrakterna för ädellöv i 
sitt kartmaterial - där syns tydligt kopplingarna till Mönsterås i norr och Torsås i söder via den 
värdetrakt för ädellöv som heter Smålands kustädellövskog. 

 
Kommunens kommentar: Se avsnitt mellankommunala frågor 



 

 

 
Kommunen behöver utveckla resonemang kring kommunens förhållningssätt till 
naturvärden/friluftsliv/ekosystemtjänster/grön- och blåstrukturer i arbetet med 
detaljplaneprocessen och lovgivning. I översiktsplanen behöver det framgå på vilket sätt 
kommunen kommer att ta ställning till utredningsbehovet i form av naturvärdesinventeringar 
(NVI) inom ramen för detaljplanprocessen. Detta ställningstagande bör tydliggöra under vilka 
förutsättningar undersökningar behöver genomföra och när inom detaljplanprocessen sådana 
undersökningar så ifall ska utföras. Det bör även framgå hur frågor som kräver annan prövning 
(enligt exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen) ska hanteras vid lovgivning inom 
detaljplaner.
 

Kommunens kommentar: Naturvärdesinventering enligt standard ska 
göras när tidigare oexploaterade områden ska planläggas om kommunen saknar 
erforderlig kunskap och underlag kring områdena.  Teckenförklaring till 
strandskydd är kompletterat. 

 
Följande delar skulle kunna utvecklas mera: 1) Materialförsörjningsbehov, ställningstaganden 
kring grus- och bergtäkter känns ej välbeskriven i ÖP. 2) Vattenförsörjning - ÖP saknar ingång 
direkt från vattenförsörjningsfrågan men det nämns i ÖP en fördjupad vattenplan som man i så 
fall får hitta separat. 
   

Kommunens kommentar: Det pågår ett arbete med att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för kommunen.  

 
På vissa kartor ser länsstyrelsen konflikter mellan planerad bebyggelse/exploatering gentemot 
naturvärden/naturområden men det är svårt att klart identifiera konfliktområdena i kartmaterialet. 
Identifiera gärna konfliktområden mot grönområden, värdefulla träd och viktiga arter som 
läderbagge. Den utbyggnad av bebyggelsen i stadsnära tätorter norr, väster och söder om Kalmar 
som planeras ge 1200 nya bostäder sker i en av landets viktigaste värdetrakter för ädellöv som 
sträcker sig längs hela Kalmar kommuns kust och upp i Mönsterås kommun. Här är det viktigt att 
de detaljerade underlag för grön infrastruktur som länsstyrelsen skickat till kommunen används i 
vidare planeringen. I det materialet kan kommunen detaljerat se var det finns värdefulla områden 
av ädellövskog och gräsmarker - så kallade värdekärnor. I planeringen av utbyggnaden av 
bostäderna är det viktigt att ta hänsyn till dessa värdekärnor och aktivt arbeta för att bibehålla den 
gröna infrastrukturen i området. Många av värdekärnorna för ädellöv består av värdefulla träd 
som inventerats sedan 2017. Generellt ska värdefulla träd, särskilt ekar större i diameter än 80 cm, 
inte avverkas om särskilda och akuta skäl inte föreligger. 
 

Kommunens kommentar: I översiktsplanens avsnitt som beskriver Mark-, 
vatten och bebyggelseutvecklingen under ”Hänsyn och värden” för respektive ort 
sammanställs och redovisas riksintressen och andra allmänna intressen samt 
eventuella konflikter som kan finnas i de utpekade utredningsområdena, i karta 
och med textbeskrivning. 

 



 

 

I kartmaterialet tas Naturvårdsplan LST med. Det bör noteras att den är gammal och till stora 
delar inaktuell. Det materialet ersätts efter hand av material framtaget i arbetet med grön 
infrastruktur. Det finns ekområden med mycket höga naturvärden inom kommunen och främst 
längs kustlandskapet och denna aspekt bör fördjupas gällande grönområden och 
ekosystemtjänster. Resonemangen kring kommunens ekskogar längs kusten och andra 
ansvarsmiljöer är viktigt och bör fördjupas. 
 
I arbetet med att kartlägga kommunens ekosystemtjänster har kommunen fått tillgång till det mest 
aktuella kartunderlagen för grön infrastruktur, detta är det material som nu håller på att 
tillgängliggöras via vår geodatakatalog och på vår hemsida. Viktigt att poängtera att den viktigaste 
åtgärden för grön infrastruktur är att kommunen bevarar de kända värdekärnor som finns. Att 
titta på konnektivitet är också viktigt men om inte befintliga värden bevaras och värdekärnor 
skyddas så finns ingen natur att bygga en grön infrastruktur kring. 
 
Avsnittet om Stadens gröna stråk är i stort både bra presenterat och genomtänkt. Flera av de 
grönområden som identifierats i den analysen är även värdekärnor i länsstyrelsens GI-kartor vilket 
stärker analysen. Men kommunen behöver förtydliga vilken analys som är grunden för att peka ut 
vad de gröna pilarna i kartan under grönplan. I nuläget är det svårt att förstå om pilarna 
identifierar befintliga gröna stråk eller om det är ett område där man planerar att skapa/förstärka 
ett grönt stråk. 
 
Grönplan som finns är fokuserad på stadsnära delen runt Kalmar. Finns det ej värdekärnor och 
trakter längre ut? Koncentrerade sådana objekt bör återges i översiktsplanen. 

 
Kommunens kommentar: Naturvårdsplanen redovisas som underlag i 
översiktsplanen eftersom det ännu inte finns något fullständigt som kan underlag 
som kan ersätta denna. När det gäller kartunderlaget från Länsstyrelsen som 
kommunen fick ta del av under hösten 2022 redovisas även detta i översiktsplanen.  
 
En ny Grönplan arbetas för närvarande fram i syfte att identifiera grönska, 
grönstruktur och ekosystemtjänster i kommunen. Den nya Grönplanen ska bidra 
till att säkerställa och utveckla en ändamålsenlig grönstruktur för att 
ekosystemtjänster och stadsgrönska ska tas tillvara och integreras i planering, 
byggande och förvaltning. 

Grönplanen omfattar ett större geografiskt omra ̊de a ̈n den nuvarande 
grönstrukturplanen från 2010 där fler aspekter som biologisk mångfald och sociala 
va ̈rden beaktas. I samband med framtagandet av grönplanen pågår ett arbete med 
ekosystemanalys som underlag i arbetet. Ekosystemanalysen ska bland annat 
innehålla de så kallade reglerande ekosystemtja ̈nsterna, exempelvis naturens 
förmåga att hantera vatten vid skyfall och ge skugga vid va ̈rmeböljor.  

Kommunen arbetar för närvarande med en naturmarkspolicy som ska klargöra 
kommunens ambition för kommunalt ägd naturmark, det vill sa ̈ga hur marken ska 
skötas.  

 



 

 

Miljökvalitetsnorm 

 
Miljökvalitetsnorm för vatten 
 
Länsstyrelsen ser gärna att tidsättning görs för när olika strategiska planer, som nämns i 
förslaget till ÖP ska tas fram. Exempelvis grönplan och åtgärdskatalog för öppen 
dagvattenhantering. Samt det som kommunen föreslår att de ska ta fram inför t ex 
detaljplanering av bebyggelseområden utefter kusten. Det är viktigt att nödvändiga 
strategiska dokument tas fram innan föreslagna kust- och vattennära detaljplaner tas fram. 
Frågor som lyftes vid samrådet gällande föreslagna bebyggelseområden utefter kusten och 
inlandsvatten kvarstår från Länsstyrelsens sida gällande t ex i Drag-Revsudden, 
Rinkabyholm, nära Hagby mot kusten. Samt utefter vattendrag och sjöar t ex Påryd och 
Borshorva (i anslutning till Förlösa stationssamhälle-väster om järnvägen, i lågvattenpunkt 
och odlingsmark). 
 
Kommunens ambitioner med öppen dagvattenhantering integrerat i den nyligen 
framtagna klimatanpassningsplanen samt att åtgärdskatalog ska tas fram är bra men det 
står fortfarande i motsats till att flera områden i tätorter kommer att förtätas som just är 
kopplade till gröna och blå strukturer i tätorterna. Länsstyrelsen hade hoppats att mer 
konkret se detta även i kartverktyget men förstår också att flera utredningar saknas som 
behövs för att göra mer konkreta bedömningar. 

 
Kommunens kommentar: Tiden för framtagande av de olika strategiska 
planerna bestäms i kommunens verksamhetsplanering.  

 
Hälsa och säkerhet 

 
Förorenade områden 
 
I samrådet framförde länsstyrelsen att beskrivning av föroreningssituationen inom 
kommunen behöver utvecklas i översiktsplanen. Detta genom att ange om det finns 
områden som särskilt märker ut sig gällande föroreningsgrad, farlighet, typ av förorening 
eller läge i förhållande till befintlig eller föreslagen förändring av markanvändning. Därtill 
behöver kommunen även beskriva hur ett förändrat klimat komma att påverka 
spridningen av och exponeringen för föroreningar genom exempelvis naturolyckor, höjda 
havsnivåer eller stridare strömmar i vattendrag. Länsstyrelsen kan inte se att någon av 
dessa frågeställningar utvecklats mellan samråd och granskning. Därav kvarstår 
synpunkterna från samrådet till granskning. 
 

Kommunens kommentar: I ”Bygg din egen karta” finns det ett lager 
med gradering av förorenad mark, detta kan bland annat ställas i relation till 
de utredningsområden som föreslås i översiktsplanen.  

 



 

 

I de fall som ett utredningsområde kan komma att påverkas av förorenad 
mark som är kända redovisas detta under beskrivningarna av respektive ort 
i avsnittet Mark-, vatten och bebyggelseutveckling. 

 
Frågor som berör hur förändrat klimat kan komma att påverkas spridning 
och exponering av föroreningar hänvisas till det kommande arbetet med 
utvecklingsstrategi för klimatanpassning. Utvecklingsstrategin ska bland 
annat skapa riktlinjer för att visa på mål och strategier för klimatanpassning 
med avseende på översvämningsrisker, värmebölja och torka. 

 
Kommunen behöver även utveckla resonemang kring kommunens förhållningssätt till 
förorenade områden i arbetet med detaljplaneprocessen och lovgivning. I översiktsplanen 
behöver det framgå på vilket sätt kommunen kommer att ta ställning till hur 
föroreningsfrågor ska hanteras vid lovgivning inom detaljplaner som eventuellt inte i 
tillräcklig omfattning uppmärksammat denna fråga vid detaljplanens fastställande. 
 

Kommunens kommentar: Risker för markföroreningar ska beaktas 
vid planering och byggande. Vid misstanke om förorenad mark ska 
markundersökning göras och förslag på åtgärder tas fram.  

 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla rutiner 
för bland annat hur föroreningsfrågor ska hanteras.  

 
Buller 
 
Länsstyrelsen noterar att en stor del av de markområden om i översiktsplanen utpekats som 
utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse och blandad stadsbebyggelse finns inom 
bullerexponerade områden i närheten av större trafikleder, järnvägen och industriområden. 
Efter de senaste årens revidering av bullerriktvärden för omgivnings- och industribuller samt 
utvecklad byggteknik avseende fasaddämpning finns möjligheter att klara gällande riktvärden 
avseende fasad- och inomhusbuller vid sådana mer bullerexponerade platser. Men även vid 
uppfyllelse av riktvärden inomhus kvarstår negativa effekter av hög bullerexponering 
utomhus vid tomtmark och allmän platsmark vid byggande inom bullerexponerade 
områden. Utomhusvistelse vid en bostads närområde fyller en viktig funktion för 
avkoppling och återhämtande fritidsaktiviteter. Dessa utomhusfunktioner påverkas negativt 
av buller. Höga bostadsnära bullernivåer kan därför ge en försämrad möjlighet för boendes 
återhämtning och därmed dess hälsa. 
 
Länsstyrelsen hade synpunkter i samrådet om att Kalmar kommun översiktligt bör utreda 
utomhusexponeringen av omgivnings- och industribuller inom utbyggnadsområdena för 
bostadsbebyggelse och blandad stadsbebyggelse. Länsstyrelsen kan inte se att någon att 
utveckling av detta mellan samråd och granskning. Därav kvarstår synpunkterna från 
samrådet till granskning. 



 

 

 
I första hand behöver kommunen justera utbyggnadsområdenas utbredning i den 
mån att utredningen påvisat svårigheter att uppnå en god ljudmiljö så väl inomhus 
som utomhus. 
 
I andra hand behöver kommunen beskriva hur detaljplanprocesser avses att bedrivas i 
bullerexponerade områden samt vad för investeringar i övergripande bullerskyddsåtgärder 
som kommunen avser och behöver utföra i bullerexponerade områden för att säkerställa en 
god ljudmiljö så väl inom kvartersmark som allmän platsmark. 

 
Kommunens kommentar: Ett utredningsområde för bostäder och 
samhällsservice i översiktsplanen innebär att ytan kan bli aktuell för ny 
bebyggelse men eventuell omfattning och precisering behöver studeras vidare 
detaljplan. I samband med detaljplaneprocessen är buller en av faktorerna 
som avgör vilka delar av områdena som det är lämpligt att planlägga för 
bostäder eller annan bullerkänslig verksamhet. Lokala förutsättningar som 
till exempel ljudmiljön utreds noggrant i detta skede. I bullerutredningar 
undersöks förutom hur förordningar och riktvärden ska klaras, även vilka 
åtgärder som kan vara möjliga för att få en god ljudmiljö även inom 
kvarters- och allmän platsmark. 

 
 
Beslut 

Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsenheten Pär Hansson efter 
föredragning av planarkitekt Ted Kransby. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Mikael Anjar Ödegården, 
klimatanpassningssamordnare Lars Ljungström, naturvårdshandläggare Tomas Järnetun, Jonas Victorsson, 
samordnare grön infrastruktur, samordnare naturskyddsenheten Per-Markus Jönsson, byggnadsantikvarie 
Katarina Sundberg samt vattenplanerare Eva Hammarström deltagit. 
 
Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift



 

 

3.2 Myndigheter och region 
 

Linnéuniversitetet – Linnéuniversitet är positivt inställda till förslaget av den 
nya ny översiktsplanen och påpekar att den går i linje med universitetets 
ambitioner om att integreras med omgivningen och staden. Universitetet pekar 
även på att förslaget ger goda förutsättningar för en växande stad med hållbara 
resval. 

 
Kommunens kommentar: Noteras 

 

Polisen - Polisen lyfter att blandade boendeformer har större potential till att 
locka människor från alla samhällsklasser och skapar områden som upplevs 
trygga. De påpekar att det är viktigt att blandade boendeformer, välfungerande 
samhällsservice och rekreationsområden finns på platsen under hela processen 
så att de som först flyttar in därigenom upplever området som säkert och 
tryggt. 

 
Kommunens kommentar: Översiktsplanens ambition är att social hållbarhet ska 
genomsyra all samhällsplanering. Som ställningstagande lyfts bland annat att den blandade 
bebyggelsen ökar känslan av trygghet och bidrar till att skapa ett inkluderande samhälle. 
Med funktionsblandning innebär att bostäder, arbetsplatser, samhällsservice, 
fritidsverksamheter, kultur och parker blandas, detta underlättar ett enkelt vardagsliv och 
ökar upplevelsen av trygghet. Utöver utgår Kalmar kommun från principen om universell 
utformning vilket i grunden är en rättighets- och jämlikhetsfråga, samhället ska ordnas för 
alla. Kommunens bedömning är att Polisens yttrande överensstämmer väl med 
översiktsplanens ambitioner.  

 

Region Kalmar län – Region Kalmar län påpekar att tidigare synpunkter har 
beaktats av Kalmar kommun på ett bra sätt och har inget ytterligare att 
framföra. 

 

Kommunens kommentar: Noteras. 

 

Trafikverket - Se länsstyrelsen yttrande med kommentar  

 

Skogsstyrelsen - Påpekar att översiktsplanen ger ett välavvägt intryck mellan 
olika samhällsintressen. De påpekar att skogen kan ha en avgörande betydelse 
för omställningen till fossilfri energi liksom betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen på landsbygden men att skogsbruk har fått en undanskymd roll i 
planeringsunderlaget. Däremot anses det positivt att skogens betydelse för 
rekreation och ekosystemtjänster lyfts och att en Grönplan tas fram i syfte att 
säkerställa rekreation och den biologiska mångfalden.  

Utöver nämns att den digitala versionen är relativt lättnavigerad men att en 
PDF-version bör finnas för att underlätta dokumentation. 



 

 

 
Kommunens kommentar: Översiktsplanen kompletteras med ett nytt 
ställningstagande under rubriken ”Verksamheter” enligt följande: ”De gröna näringarna är 
viktiga för Kalmar län och Kalmar kommun genom att ge sysselsättning och bidra till en 
levande och attraktiv landsbygd. De unika natur- och kulturvärdena som jord- och 
skogsbruket bidrar till är viktiga för att kommunen ska vara attraktiv att bo i och att 
besöka. Jord- och skogsbruket är en viktig resurs i omställningen till ett hållbart samhälle.” 
Skogens roll beskrivs bland annat mer ingående i Kalmar kommuns Naturmarkspolicy 
(antagen 2022), som omfattar Kalmar kommuns skogsinnehav. Här framgår att det ska 
finnas en skogsbruksplan som redovisar mål och åtgärdsförslag för varje skogsbestånd. 
Skogsbruksplanen uppdateras kontinuerligt när kommunen köper eller säljer mark och när 
åtgärder utförs. En ny plan görs vart tionde år.  

Det framgår även att kommunen ska vara en lokal förebild för hur naturmarken sköts, där 
marken förvaltas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald samt rekreation och bidrar till 
att binda kol. Kommunens skogsinnehav är varierat med olika typer av skog. Skogsinhavet 
är främst lokaliserat i tätortsnära miljöer men förekommer även längre ifrån bebyggelsen. I 
Kalmar finns det en stor koncentration av ekskog och är ett av de viktigaste områdena i 
landet för arter knutna till gamla ekar. Översiktsplanens Bygg din egen karta har reviderats 
för att synliggöra lagret ”Värdekärnor” som bland annat översiktligt visar värdekärnor för 
ädellöv- och trivialskog. 
 
Kommunfullmäktige har 2018 beslutat om att ta fram en digital översiktsplan vilket har 
varit utgångspunkten för arbetet. Det är möjligt att göra utskrifter från översiktsplanen i 
pappersformat eller som PDF-version men materialet är då inte komplett eftersom den 
saknar de interaktiva funktionerna som översiktsplanen innehåller. 

 

3.3 Föreningar, organisationer och trossamfund  
 

Brf Tegelviken – Bostadsföreningen Tegelviken ställer sig positiva till de 
förändringar som har gjorts sen tidigare samråd. Därtill ger de förslag att 
avgränsa området för utredning av bostäder och samhällsservice, mellan 
Ångloksleden och E22, så att den inte påverkar befintliga naturvärden. I 
yttrandet lyfts även att det föreslås bebyggelse mellan Ståthållaregatan och 
Södra utmarkens IP som riskerar att störa rekreationsmöjligheter och 
skogsmiljö.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har efter samrådet 2021 reviderat 
planförslaget och utredningsområdet för bostäder och samhällsservice. Genom att utveckla 
Skärgårdsstaden tillgängliggörs kusten för arbetande och boende i Kalmar. Med närhet till 
Kalmar Innerstad finns även möjlighet att utveckla en attraktiv stadsdel nära såväl natur 
och kust som stadsliv.  

Kommunen bedömer att de utpekade områdena kan utredas vidare för bostadsutveckling. 
Att markera utredningsområden innebär att ytan kan bli aktuell för ny bebyggelse, eventuell 
omfattning och precisering behöver studeras vidare. Innan det kan bli aktuellt att bebygga i 
dessa områden ska detaljplaner tas fram och i samband med detta undersöks 
markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och andra förutsättningar klarläggs.  



 

 

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga.  

Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt 
till överklagande. 

 

Föreningen mot vindkraftsutbyggnad Läckeby-Rockneby-Bäckebo – 
Föreningen ser positivt på översiktsplanens nya förslag angående vindkraft 
men önskar ytterligare restriktioner med avseende på avstånd och buller men 
föreslår även tillägg gällande friluftsliv. Det finns önskemål om att 
skyddsavståndet mellan bostäder och vindkraft ska vara minst 2000 meter och 
att gränsvärdet för buller vid vindkraft behöver sänkas till 35 dBA. Utöver 
framgår önskemål om att Ebbegärde kronopark pekas ut som ett särskilt viktigt 
friluftsområde, detta bland annat då området används i omfattande 
friluftslivssyfte och fågelskådning. 

I yttrandet finns även bifogat en bilaga från Naturvårdsorganisationen BirdLife 
Sverige som betonar Ebbegärde kronoparks betydelse för fågelarter. 
Naturvårdsorganisationen utesluter inte att en begränsad vindkraftsetablering 
kan genomföras i området men lyfter att omfattande vindkraftsutbyggnad och 
aktivt skogsbruk kan innebära hot mot vissa arter, särskilt gällande bivråk, 
havsörn, duvhök, järpe, spillkråka, mindre hackspett, entita och talltita. 

 
Kommunens kommentar: Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden 
som i översiktsplanen prioriteras för vindkraft. I dessa områden ska kommunen inte vidta 
åtgärder, som kan komma att begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att 
möjliggöra för bebyggelse. Vid sidan om etableringar i prioriterade områden är det möjligt att 
pröva etableringar i övriga delar av kommunen. Det viktiga är att översiktsplanens 
ställningstaganden i övrigt uppfylls. 

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder är ett 
tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på upp 
till 2000 meter skulle i praktiken innebära ett totalt stopp för ytterligare etablering av 
vindkraft i Kalmar kommun. Ett avstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder 
innebär att ljudnivån inte överstiger 40 dB. Dock kan det i vissa fall överstiga 35 dB.   

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Höjden på verken kommer 
tillsammans med en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att 
ansöka om tillståndsprövning för etablering. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt, 
detta ska beaktas vid tillståndsprövningar för vindkraftverk liksom påverkan på fåglar och 
fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. Under prövningsprocessen bestäms de 
villkor som ska gälla för varje enskild etablering.  

 

Hagby Oxhage samfällighet – Hagby Oxhage Samfällighet har synpunkter 
på förslaget till utredningsområde för bostäder och samhällsservice i 
skogsområdet norr om Vita Sandsvägen samt naturområdet mellan Vita Sand 
och Sallanders Hage. I yttrandet lyfts även vikten av att karaktären på 
bebyggelsen bevaras, såväl befintlig som nytillkommande.  



 

 

 
Kommunens kommentar: Enligt översiktsplanen utvecklingsstrategi ska 
översiktsplanen skapa förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Hagby Oxhage, 
Sallanders hage, Åkes Hage, Markgatan, Kolboda och Hagbystrand ska utvecklas utifrån 
respektive karaktär. Av ställningstagandet framgår att det exponerade läget mot 
Kalmarsund ska beaktas och ny bebyggelse ska prövas med försiktighet samt att obebyggda 
delar av kuststräckan särskilt ska värnas.  

Kommunen bedömer att de utpekade områdena kan utredas vidare för bostadsutveckling. 
Ett utredningsområde i översiktsplanen innebär att ytan kan bli aktuell för utveckling men 
att omfattning och precisering behöver studeras vidare i detaljplan. I detaljplanerna ges en 
samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras eller bevaras. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för hur och var man 
får bebygga. Här säkerställs också att eventuell påverkan på närliggande bostäder, 
naturmiljö, strandskydd, rödlistade arter med mera utreds. 

Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt 
till överklagande. 

 

Hyresgästföreningen Kalmar, Torsås, Öland – Generellt bedömer 
Hyresgästföreningen översiktsplanen som svåröverskådlig, även om 
sökfunktionen beskrivs som ett plus. Ur ett demokratiskt perspektiv lyfts den 
digitala varianten som problematisk och svårtillgänglig, speciellt för eventuella 
icke digitalt delaktiga och det finns en önskan om att skapa en kortversion av 
den beslutade versionen. I yttrandet lyfts även flera gånger att det behövs ett 
tydligare barnperspektiv, något som till exempel kan läggas som ett raster över 
hela översiktsplanen. 

Mobilitetsmässigt ställer sig Hyresgästföreningen positiv till 
utvecklingsförslagen gällande kollektivtrafikstråk och kollektivtrafiknoder. 
Däremot lyfts att det finns risker för ökat buller i trafikintensiva stråk och 
Norra vägen, mellan brytning vid Erik Dahlbergs väg och Olof Palmes gata, 
beskrivs som särskilt utsatt. Det finns önskemål om att inte tillåta ny 
bebyggelse här samt att uppföra bullervallar vid befintlig bebyggelse. 
Hyresgästföreningen föreslår även att biltrafiken genom Norra vägen mot 
centrum bör ledas om via andra vägar. 

I yttrandet påpekar Hyresgästföreningen att den befolkningsutveckling fram till 
2050 som Översiktsplanen tar fasta vid troligtvis är överskattad. En lugnare 
tillväxttakt medför procentuellt mindre antal byggande och exploatering. 

Vad det gäller bebyggelse ser Hyresgästföreningen det som positivt att 
utredningsområde för bostäder och samhällsservice lyfts ur vid Tallhagsskogen 
och Norrlidsslingan. Hyresgästföreningen instämmer även i förslag och 
förändringar gällande Friluftsstaden, Berga centrum, Skärgårdsstaden och 
Skäggenäshalvön.  

Hyresgästföreningen lyfter ett antal önskemål gällande bebyggelseutveckling 
det gäller däribland att hamnens expansion behöver ges företräde, nya 
verksamheter bör inte tillåtas och bostäder ska uteslutas. Det finns önskemål 
om att ny bebyggelse vid Norrliden behöver höjdmässigt begränsas till 3 – 4 
våningar. I yttrandet föreslås att antalet verksamheter i Gamla industriområdet 
bör minskas till förmån för bostäder, översiktsplanen behöver även ställa krav 



 

 

på att Gamla industriområdet ska undersökas efter förorenad mark. Utöver 
önskar Hyresgästföreningen ett tydliggörande att utredningsområde för 
bostäder eller verksamheter som är lokaliserade i havsnära lägen ska prövas 
mycket noga i detaljplaneprocessen.  

Vad det gäller vardagsnära natur lyfter Hyresgästföreningen att 
kompensationsåtgärder oftast innebär ett sämre alternativ för boende och 
miljö. Utöver påpekas att det behöver tydliggöras att markens lämplighet ska 
prövas övergripande i ÖP.  

Övriga synpunkter som nämns är att Hyresgästföreningen önskar att lyfta in 
Medborgarna som ett av översiktsplanens inriktningsmål. Önskemål finns även 
om att bilda en permanent samrådsgrupp med externa personer från 
länsmuseet, Hembygdsförbundet, fastighetsägarna, näringslivet, 
Hyresgästföreningen och ta in representanter från de bostadsområden som 
berörs i varje enskilt projekt. 

Kommunens kommentar:  
Det digitala formatet 

Kommunfullmäktige har beslutat att översiktsplanen ska vara digital vilket har varit 
utgångspunkten för arbetet. Det är möjligt att skriva ut översiktsplanen som PDF och 
pappersformat men då följer inte de interaktiva funktionerna med som det digitala formatet 
möjliggör för. Översiktsplanen är dock inte komplett i det utskrivna formatet. 
 

Barnperspektiv 

Helhetssyn och samverkan utgör en av fem principer för hållbar utveckling i översiktsplanen. 
Det ska bland annat finnas tillgång till trygga och tillgängliga miljöer oavsett ålder och 
helhetsperspektivet lyfts som en princip för hållbar bebyggelseutveckling.  

Det finns globala, nationella och regionala mål som ligger till grund för arbetet och gäller 
bland annat att alla barn ska ges trygga uppväxtvillkor, att skapa god miljö för barn och 
unga, att öka trafiksäkerhet samt skapa inkluderande grönområden i synnerhet för kvinnor 
och barn. Därutöver tydliggörs barnperspektivet i ställningstaganden inom hållbar 
bebyggelseutveckling och konkretiseras som ett ramverk för kommande planering. Ett ökat 
fokus har satts på jämställda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga som bland 
annat möjliggör och säkerställer delaktighet, ett ökat fokus på genusperspektiv, tillgång till 
grönskande bostadsmiljöer, ökad trygghet liksom möjliggörande för barns lek, möten och 
samvaro. Som en del av hållbara transporter ska även transportsystemet utgå från barns 
perspektiv och behov av trygga, tydliga och säkra skolvägar. Översiktsplanens 
ställningstaganden ska vägas in och genomsyra mark-, vatten- & bebyggelseutveckling. 
 

Trafik, mobilitet och buller 

En ambition är att möjliggöra yteffektiva transportsätt och år 2035 ska minst 60 procent av 
den totala andelen resor ske genom gång, cykel och kollektivtrafik. I takt med att Kalmar 
stad växer behöver infartslederna, däribland Norra vägen, Södra vägen och Erik 
Dahlbergsväg utredas för att identifiera åtgärdsbehov och det pågår i dagsläget ett arbete 
gällande mobilitetstrategier. Att staden växer kan även medföra en ytmässig konflikt och 
behov av bostäder i centrumnära lägen ökar, gällande förordningar och riktvärden för buller 
och vibrationer ska tillämpas. 
 



 

 

Befolkningsprognos 

Befolkningsutvecklingen varierar från år till år och är ett viktigt underlag för kommunens 
verksamheter. I slutet av år 2022 hade Kalmar kommun cirka 72 000 invånare. Under 
perioden 2011- 2020 har Kalmar haft en något högre befolkningsökning än riket. 
Ökningen har varit drygt 800 invånare per år. Kalmar har idag ett positivt födelsenetto och 
flyttnetto. Befolkningsutvecklingen följs upp kontinuerligt.  

En ökad befolkning kan i längden medföra flera positiva effekter för Kalmar, att 
översiktsplanen står robust inför en möjlig befolkningsökning innebär inte nödvändigtvis att 
den är fastlåst inför en eventuellt lugnare tillväxttakt. Genom att exempelvis markera 
lämpliga utredningsområden för bostäder och samhällsservice visar kommunen en översiktlig 
inriktning över ytor som är eller kan bli lämpliga för vidare utredning. Om 
befolkningsutvecklingen periodvis är lägre så finns det inget krav på att detta måste göras. 
Varje mandatperiod ska alla kommuner i Sverige ta fram en planeringsstrategi som ersätter 
tidigare krav på att kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ska pröva om 
översiktsplanen är aktuell. I en planeringsstrategi ska fullmäktige ta ställning till 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och till översiktsplanens aktualitet. 
Kommunens syn på fortsatt arbete kan handla om att översiktsplanen bör revideras i vissa 
avseenden, att en fördjupning bör tas fram för en viss tätort eller stadsdel eller att arbete ska 
påbörjas med att se över den kommunomfattande översiktsplanen 

Översiktsplan, detaljplanering och lokalisering i havsnära lägen 

I översiktsplanen görs ställningstaganden om hur markanvändningen och 
bebyggelsestrukturen ska se ut på en övergripande nivå utifrån lämplighet och behov. 
Översiktsplanen tar inte ställning till detaljer så som exakta höjder för byggnader i specifika 
områden utan lyfter snarare översiktliga inriktningsmål och principer, däribland bevarandet 
av det unika Kalmar och vikten av att utgå från platsens unika värden. En 
arkitekturstrategi är en av de framtida strategiska program som planeras att tas fram i 
samband med översiktsplanens antagande vilken delvis kan bearbeta och lyfta generella 
designprinciper för Kalmar. I övrigt hänvisas detaljfrågor till den detaljplan som är aktuell 
för det specifika området.  

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga. Här säkerställs också att eventuell påverkan på närliggande 
bostäder, naturmiljö, strandskydd, rödlistade arter med mera klargörs. Nya byggnader och 
kompletterande bebyggelse inklusive aktuella ledningsnät ska utföras så att naturligt 
översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar 
byggnadernas konstruktion. Ny bebyggelse bör i första hand säkras mot översvämning till 
följd av höga flöden genom att undvika områden som översvämmas vid 100-års och 200-års 
återkomsttid samt utforma konstruktionen så att vitala delar av byggnadens funktion 
erhåller 0,2 meters marginal till denna vattennivå. 
 

Utredningssområden – Hamnen, Gamla industriområdet 

Hamnens möjlighet till utveckling är viktig samtidigt som innerstaden växer och en 
omvandling av Barlastholmens hamnområde är pågående. I översiktsplanen lyfts att en 
utveckling måste ta hänsyn till hamnens möjligheter att förändras och utvecklas.   

Översiktsplanen möjliggör även för utveckling av Gamla industriområdet som utpekat 
utredningområde mot en blandad stadsbebyggelse, som behöver föregås av en fördjupad 
översiktsplan. Översiktsplanens ställningstagande innebär dessutom att risker för 



 

 

markföroreningar ska beaktas vid planering och byggande. Vid misstanke om förorenad 
mark ska markundersökning göras och förslag på åtgärder tas fram.   

 

Kompensation 

Vad det gäller ställningstagandet om kompensation så möjliggör den ett brett 
bedömningsspektrum. Påverkan på rekreativa och ekologiska värden ska bedömas och de 
värden som försvinner ska kunna kompenseras för att ge möjlighet till ny bebyggelse. 

Översiktsplanen har kompletterats med ett ställningstagande som innebär en långsiktig 
ambition att alla ska kunna se (minst tre) träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av 
ytan i staden täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste 
grönområde. Alla ställningstaganden behöver ses i relation till varandra där konceptet 3-30-
300 kan vara vägledande för ställningstagandet om kompensationsåtgärder. 
 

Inriktningsmål och samrådsgrupper 

I översiktsplanen inriktningsmål tydliggörs att medborgarnas intressen skatas tillvara. Bland 
annat ska Kalmar vara en attraktiv kommun med hög livskvalitet där människan står i 
centrum. Människor ges förutsättningar för ett gott liv där vardagen fungerar enkelt och 
likvärdigt för alla. Angående olika former av samrådsgrupper så anser kommunen att det är 
positivt med dialog och att det finns ett stort engagemang kring samhällsfrågorna i 
kommunen. 
 

Kalmar Båtklubb; Segelklubben Kaparen - I det gemensamma yttrandet 
från Kalmar Båtklubb och Segelklubben Kaparen lyfts att det finns insikter 
gällande marin- och båtperspektivet som saknas. En båtuppläggning på norra 
Svinö kräver stora infrastrukturella satsningar så som på- och avfart liksom 
hamnbygge och muddring. 

I yttrandet påpekas att båtintresset ökar men att Kalmar inte erbjuder 
tillräckligt bra båtplatser. Föreningarna ställer sig negativa till att möjliggöra för 
prövning av verksamheter och andra aktiviteter som fungerar tillsammans med 
bostäder på Kullö och området bör i stället tydliggöras som båtplats och 
båtuppläggning. Kullö fungerar även idag som en del av ett promenadstråk och 
mötesplats, området som ett rekreativt sammanhang välkomnas enligt 
yttrandet. Ett önskemål finns att i mark- och vattenanvändningskartan peka ut 
en blå ring runt Kullö som symboliserar båtuppläggningsplatser och båtplatser 
så att detta kan prövas mot eventuella verksamheter. 

Kommunens kommentar: I översiktsplanen pekas en yta ut som inkluderar Kullö, 
Ängö, Varsvholmen och delar av Malmfjärden som ett område för utveckling av badbryggor, 
båtplatser samt allmänna stråk- och platser. 

Ett kommande uppdrag enligt översiktsplanen är att Kalmar kommun ska arbeta med en 
fördjupad översiktsplan för kust- och havsmiljön där marin- och båtperspektivet kommer att 
utredas. I detta planarbete kommer behovet av bland annat båtplatser, bryggor och 
båtuppläggningsplatser att studeras vidare. 

Området som pekas ut för utredning av båtuppläggningsplatser vid Svinö söder om 
Ölandsbron avser en långsiktig planeringshorisont.   
 



 

 

Kalmar Ornitologiska förening – Föreningen ser positivt på de förslag i 
granskningsversionen som innebär att skogsområdet norr om Läckeby och 
Rockneby inte pekas ut som prioriterat område för vindkraftsutbyggnad samt 
att kravet på skyddsavstånd har utökats mellan vindkraftverk och bostäder. 

Utöver framhålls att det finns utrymme för förbättringar och att det i den nya 
översiktsplanen tydligt ska påpekas att ingen etablering av vindkraft får ske i 
området Läckeby/Rockneby. I yttrandet lyfts Program för friluftsliv, antagen av 
kommunfullmäktige 2020, där område Böle – Ebbegärde samt Rockneby – 
Läckeby - Stävlö pekats ut som områden med friluftsutbud och att omfattande 
vindkraftsetablering inte är förenligt med detta. 

I yttrandet finns även förslag om att i översiktsplanen peka ut bullerfria 
områden med bullerriktlinjer om högst 35 dBA. Önskemål finns här att 
Ebbegärde och Granhultet pekas ut som bullerfria områden. 

 

Kommunens kommentar: I Program för friluftsliv 2020 pekas området Böle – 
Ebbegärde (Snärjebäcken inkluderat) ut som ett område med friluftsutbud. Program för 
friluftsliv kan ses som ett underlag gällande mål och ambition för det rörliga friluftslivet.  

Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden som prioriteras för vindkraft i 
översiktsplanen. I dessa områden ska kommunen inte vidta åtgärder, som kan komma att 
begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att möjliggöra bebyggelse. Vid sidan om 
etableringar i prioriterade områden är det möjligt att pröva etableringar i övriga delar av 
kommunen. Det viktiga är att översiktsplanens ställningstaganden i övrigt uppfylls. 

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder är ett 
tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på upp 
till 2000 meter skulle i praktiken innebära ett totalt stopp för ytterligare etablering av 
vindkraft i Kalmar kommun. Ett avstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder 
innebär att ljudnivån inte överstiger 40 dB. Dock kan det i vissa fall överstiga 35 dB.   

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Höjden på verken kommer 
tillsammans med en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att 
ansöka om tillståndsprövning för etablering. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt, 
detta ska beaktas tillståndsprövningar för vindkraftverk liksom påverkan på fåglar och 
fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. Under prövningsprocessen bestäms de 
villkor som ska gälla för varje enskild etablering.  

 

Kalmar Pastorat Begravningsverksamhet – I yttrandet framgår ett 
önskemål om att översiktsplanen ska peka ut framtida begravningsmark.   

 
Kommunens kommentar: En ökad befolkning medför ett ökat behov av 
begravningsmark. I Kalmar tätort pekas större ytor för begravningsändamål vid Norra, 
Gamla och Södra kyrkogården. Frågan om lokalisering av en ny begravningsplats behöver 
studeras vidare och bör föregås och eventuellt samordnas med den kommande grönplanen för 
Kalmar kommun. 

 



 

 

Kalmar Sportfiskeklubb – Kalmar Sportfiskeklubb ser positivt på att området 
runt Snärjebäcken inte är utpekat som prioriterat för vindkraft. Utöver lyfts 
även önskemål om att identifiera området runt Snärjebäcken som ett 
friluftsområde. Kalmar Sportfiskeklubb påpekar att området används av fiskare 
men även av många andra besökare, klubben planerar att investera i bland 
annat event, nya bryggor och att tillgänglighetsanpassa för rullstolsbundna.  

 
Kommunens kommentar: I Program för friluftsliv 2020 pekas området Böle – 
Ebbegärde (Snärjebäcken inkluderat) ut som ett område med friluftsutbud. Program för 
friluftsliv kan ses som ett underlag gällande mål och ambition för det rörliga friluftslivet. Blir 
det aktuellt med flera aktiviteter så kommer detta vägas i relation till materialet. 

 

Samfällighetsföreningen de 54 vännerna – I yttrandet lyfts att det är positivt 
att Norrlidens strandskog bevaras. Vad det gäller skogsremsan mellan 
Norrlidsvägen och Tre Vänners väg hänvisar föreningen till deras 
granskningsyttrande till planförslaget Norrliden centrum. 

 
Kommunens kommentar: Det har tidigare pågått ett strategiskt arbete för att gestalta 
de ramar som på lång sikt ska forma utvecklingen av Norrliden. Arbetet har 2011 
resulterat i Fördjupad översiktsplan Norrliden strand och visar bland annat på hur 
Norrliden med omnejd kan utvecklas med ett starkt stadsdelscentrum, intressanta 
målpunkter och tydliga kopplingar till kusten. Här beskrivs ytan mellan Norrlidsvägen och 
Tre vänners väg som ett område med potential att binda samman centrum med kusten i norr. 
Ambitionen är att utveckla ett starkt centrumstråk inramat av bebyggelse och Norrlidsvägen 
föreslås att utformas som en grön esplanad med karaktärsskapande bebyggelse längs vägen. 
 
I översiktsplanen kvarstår denna yta i form av utredningsområde för bostäder och 
samhällsservice, detaljeringsgraden studeras vidare i kommande detaljplanearbetet. 

 

Skäggenäs Rote, Markägarna Skäggenäs – Skäggenäs Rote lyfter 
Revsuddevägen mellan Rockneby och Revsudden som problematisk särskilt då 
det förekommer möten av stora fordon så som jordbruksmaskiner. De menar 
att om antalet boende ökar riskerar trafiksituationen att förvärras och åtgärder 
som syftar till att minska riskerna för oskyddade trafikanter kommer att 
försvåra för de som arbetar och verkar på Skäggenäshalvön.  

I yttrandet lyfts att en utveckling av nya bostadsområden på Skäggenäs kan 
göra det svårare för djur, skogsbruk och jakt som är i behov av stora 
sammanhängande ytor. Skogsbruk används för flera i området som 
huvudsaklig inkomstkälla och det finns önskemål om att även hålla nere turism 
och besöksantalet på dessa ytor. Utöver påpekar Skäggenäs Rote att det saknas 
befintlig infrastruktur vid utpekade utredningsområden för bostäder och 
samhällsservice.  

Det finns önskemål om att hålla nere antal bostäder och att nya 
bostadsområden lämpligast placeras väster om Drag i anslutning till befintligt 
bostadsområde.  

 



 

 

Kommunens kommentar: Kalmar växer och enligt den politiska målinriktningen ska 
översiktsplanen skapa förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Skäggenäs 
kustlandskap med goda rekreationsmöjligheter och närhet till serviceutbud i Rocknebys 
skapar en attraktiv och unik miljö att bosätta sig i. Under samråd och granskning av 
översiktsplanen har kommunen fört dialog med boende och lokala föreningar för att hitta 
lämpliga utredningsområden som kan möjliggöra för bostäder och samhällsservice.  

Ett utredningsområde innebär att ytan kan bli aktuell för ny bebyggelse men eventuell 
omfattning och precisering behöver studeras vidare. Om det blir aktuellt att utveckla dessa 
områden ska detaljplaner tas fram i dialog med sakägare och i samband med detta 
undersöks lokala markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och andra förutsättningar.  

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga. Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet 
till insyn, påverkan och rätt till överklagande. 

I oktober 2022 tog kommunen över väghållaransvaret på Revsuddevägen, sträckan Drag-
Revsudden (6,3 km). Övertagandet var ett resultat av flera decenniers diskussion med 
Trafikverket om önskade trafiksäkerhetsåtgärder och lägre hastigheter. Ett antal 
trafiksäkerhetsåtgärder i kommunal regi är nu på gång att realiseras.  

Delsträckan har en vägbredd mellan 5,5 - 6 meter, ofta kantad av stenmurar och privat 
fastighetsmark med ett stort antal skymda utfarter. Vägutrymmet medger dessvärre inte en 
separat gång- och cykelbana. Trafikmätningar de senaste åren har visat att antal fordon ett 
vardagsdygn är ca 1 600 mellan Rockneby-Drag (70 km/h-sträckan), ca 900 i Drags 
samhälle (ungefär vid kanalbron) och ca 500 mellan Boda och Revsudden. Till dessa 
mätningar kan adderas en separat mätning i västra Drag i samband med övertagandet 
oktober 2022. Denna visade ca 1 200 fordon. Mätningarna görs i regel i oktober månad 
och det är sannolikt så att trafikvolymerna är större under sommarmånaderna.  

Givet de ovan nämnda förutsättningarna med vägbredd och trafikvolymer är en så kallad 
bygdeväg ett lämpligt första steg för att åstadkomma en mer trafiksäker vistelse på 
Revsuddevägen. Bygdeväg är enligt regelverken en bra lösning då vägbredden är mellan 5 – 7 
meter och där trafikvolymen understiger 2 000 fordon per vardagsdygn, vilket 
överensstämmer väl med Revsuddevägen. 

Förutom målning av bygdeväg har även hastigheten sänkts till 40 km/h under en betydligt 
längre sträcka än tidigare. Där det är bygdeväg är det nu alltid 40 km/h. Lägre hastighet 
är för övrigt den främsta faktorn när det gäller att skapa en trafiksäkrare miljö, både för 
bil-, gång- och cykeltrafikanter. Kommunens bedömning är att trafiksäkerheten, förutsatt att 
trafikanterna respekterar de nya hastighetsgränserna, är avsevärt bättre nu för de oskyddade 
trafikanterna än tidigare.  

Ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder är planerade under 2023-2024, främst i syfte att säkra 
skolungdomarnas rörelser på vägen. Dessutom pågår ett bra samarbete med bygdeföreningen 
SVOIF om att hitta en framkomlig väg för en gång- och cykelbana Rockneby-Drag. Ett 
utredningsarbete kommer att påbörjas. 

Om trafikvolymerna ökar på sträckan Drag-Revsudden så att det överstiger gränsvärdet 
2 000 fordon per vardagsdygn, kan ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder kan komma att 
krävas. Ett fortsatt bostadsbyggande på och inflyttning till Skäggenäshalvön skapar fler 
bilresor. Men som läget är idag och på kort sikt framöver är kommunens bedömning att de 
tilltänkta trafiksäkerhetsåtgärderna ska vara tillräckliga.   



 

 

Äspelunds- och Venenäsvägen är enskilda vägar, som kommunen inte har samma rådighet 
över.  

 

Svenska kyrkan – Växjö stift ger förslag till två nya utredningsområden för 
bostäder och samhällsservice inom Växjö stift prästlönetillgångar. Ett område 
utpekas sydost om Riksvägen intill Rinkabyholm. Här menar Växjö stift att 
bostadsutveckling är lämpligt med hänsyn till befintlig infrastruktur och 
bebyggelse samt att ytan kan skyddas mot höga flöden. Det andra området som 
pekas ut är lokaliserat vid skogsmark nordväst om Läckeby. Växjö stift påpekar 
att bostadsutveckling är lämplig på platsen då det är nära till järnvägsstation, 
skola och idrottsplats. Ytan är avgränsad för att bevara rekreationsområdet vid 
Åby kyrka.  

 

Kommunens kommentar: I enlighet med översiktsplanens ställningstagande gällande 
klimatanpassning bör ny bebyggelse i första hand säkras mot översvämning till följd av höga 
flöden genom att undvika byggnation på områden som översvämmas. Nya byggnader och 
kompletterande bebyggelse ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån 
+2,8 meter över nollplanet inte skadar byggnadernas konstruktion. Stora delar av området 
som Växjö stift föreslår sydost om Rinkabyholm är översvämningsdrabbat redan vid en 
havsnivåhöjning på 1,6 meter. Kommunen bedömer att ytan inte är lämplig för en större 
etablering av bostäder och samhällsservice. Inom befintligt tätortsskikt (Bostäder och 
samhällsservice) kan områden prövas för komplettering med ytterligare bostäder och 
samhällsservice. Ny bebyggelse ska utformas så att vitala delar av byggnadens funktion 
erhåller 0,2 meters marginal till en eventuell översvämmad nivå.  

Tätortsnära grönområden innehåller de mest värdefulla ytorna med hänsyn till rekreation och 
ekologi och behöver därför prioriteras högt vid motstående intressen. Läckebys 
rekreationsområde vid Åbykyrkan är ett område som uppfyller betydelsefulla gröna kvaliteter 
och ger goda förutsättningar för vardagsnära naturupplevelser och ett aktivt liv. Kommunens 
bedömning är att området som helhet är viktigt att bevara och är därav utpekat som ett 
värdefullt natur- och rekreationsområde på mark- och vattenanvändningskartan.  

 

SPF Seniorerna Kalmar - I yttrandet framgår ett generellt önskemål om att 
planera in grönområden med rekreationsmöjligheter i närhet av nybyggnation. 

 
Kommunens kommentar: I områden som kan utredas för bostäder och 
samhällsservice är det viktigt att mindre parker och grönstråk bibehålls, förstärks eller 
nyskapas när de planeras för ny bebyggelse.  
 
Det finns också ställningstagande i översiktsplanen som innebär att grönytor som tas i 
anspråk i första hand ska kompenseras på plats inom projektet och i andra hand i 
närområdet vilket innebär en inriktning som värnar den vardagsnära naturen. Fokus har 
även satts på att barnvänliga och grönskande bostadsmiljöer ska finnas såväl i nya som 
befintliga bostadsområden i kommunen vilket lyfts som ett ställningstagande för hållbar 
bebyggelseutveckling. 
 
Där så är möjligt ska målet om 3-30-300 eftersträvas, vilket innebär en långsiktig ambition 
om att alla kommuninvånare ska kunna se minst tre träd från sitt hem, från ovan ska 30 



 

 

procent av ytan i staden täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till 
närmaste grönområde. En handlingsplan ska tas fram för att uppnå målet.  
 

Vita Sands Samfällighetsförening – Vita sands Samfällighetsförening ställer 
sig negativa angående förslag till utredningsområde för bostäder och 
samhällsservice intill Vita sand. I yttrandet lyfts att naturområdet används 
aktivt i rekreationssyfte och fungerar som en buffert mot näringsläckage ut mot 
kusten från den aktiva åkermarken väster om ytan. 

 
Kommunens kommentar: Översiktsplanen har reviderats efter samrådet 2021 efter 
politiska önskemål om att tillskapa flera utredningsområden för bostäder och samhällsservice 
utanför Kalmar stad och framförallt i Södermöre. Enligt översiktsplanens utvecklingsstrategi 
ska förutsättningar för tillväxt skapas i hela kommunen. Specifikt för tätortsområdet 
klargörs att Hagby Oxhage, Sallanders hage, Åkes Hage, Markgatan, Kolboda och 
Hagbystrand ska utvecklas utifrån respektive karaktär. Enligt ställningstagande framgår 
även att det exponerade läget mot Kalmarsund ska beaktas och ny bebyggelse ska prövas 
med försiktighet, obebyggda delar av kuststräckan ska särskilt värnas.  

Kommunen bedömer att de utpekade områdena är lämpliga för att utredas vidare för 
bostäder och samhällsservice. Ett utredningsområde för bostäder och samhällsservice i 
översiktsplanen innebär att ytan kan bli aktuell för ny bebyggelse men eventuell omfattning 
och precisering behöver studeras vidare. Om det blir aktuellt att utveckla dessa områden ska 
detaljplaner tas fram i dialog med sakägare och i samband med detta undersöks lokala 
markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och andra förutsättningar. 

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga. Här säkerställs också att eventuell påverkan på närliggande 
bostäder, naturmiljö, strandskydd, rödlistade arter med mera utreds. 

Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt 
till överklagande. 

 

3.4 Nämnder, förvaltningar, råd och kommunala bolag 
 
Kalmar vatten AB – Generellt lyfter Kalmar Vatten AB i sitt yttrande 
otydligheter mellan intresseområden för vattenförsörjningen och 
vattenskyddsområden. Kalmar Vatten AB ger genomgående synpunkter som 
främst berör redaktionella förändringar men även text- och kartmässiga 
nyanseringar samt förtydliganden. De menar bland annat att det är viktigt att 
det genom ställningstagande framgår att ny bebyggelse ska säkras mot 
översvämning till följd av skyfall med 100-års återkomsttid. Översvämning från 
hav, vattendrag eller skyfall bör synkroniseras då skyddsbehovet gäller oavsett. 
Vad det gäller tätorter så påpekar Kalmar Vatten bland annat att det är 
olämpligt att peka ut mer bebyggelse i Vassmolösa, speciellt längs med vägen 
då det ligger inom den inre vattenskyddszonen och utgör en känsligare miljö. 
En utveckling som leder till klart ökad biltrafik och parkering är heller inte 
önskvärd vid motionsslingan intill Vassmolösa. 

 



 

 

Kommunens kommentar: Synpunkterna har noterats och översiktsplanen justeras för 
att tydliggöra text och karta samt otydligheter som gäller intresseområden för 
vattenförsörjningen och vattenskyddsområden.  

Motionsspåret utanför Vassmolösa är utpekat som värdefullt område för rekreation, 
biologisk mångfald, friluftsliv och ekosystemtjänster. För att kunna utveckla motionsområdet 
behöver parkering anordnas i ordnade former. Att anlägga en parkering vid motionsspåret 
bedöms i sak lämpligt. Placeringen bör vara vid motionsspårets och terrängcyklingens 
entré/start. Tillfartsvägen till parkeringen samt parkeringens mer exakta placering och 
utformning ska ta hänsyn till betydande funktioner i området, däribland Kalmar Vattens 
anläggningar samt övrig framkomlighet på vägen. 

 

Vattenrådet – I yttrandet lyfts att mark- och vattenanvändningskartan inte 
pekar ut naturreservaten som värdefulla natur- och rekreationsområde, 
däribland Värnanäs och Björnö naturreservat. 

Det finns önskemål om att uppdatera planeringsunderlaget blå infrastruktur 
med handlingsplan för god vattenstatus samt dagvattenplan. I yttrandet lyfts 
även att vattendrag har lyfts ur som en av de sex punkter som Länsstyrelsen 
anser är prioriterade miljöer. 

Kommunens kommentar: Naturreservat och Natura 2000-områden redovisas under 
översiktsplanens förutsättningar - riksintresse och allmänna intressen. Ett naturreservat är 
ett värdefullt område som regleras med stöd av miljöbalken och beskrivs som ett allmänt 
intresse som kommunen ska ta hänsyn till vid planläggning och lovgivning. De finns även 
med som valbara lager i kartmaterialet som finns i kartfunktionen ”Bygg din egen karta” 
och kan här ställas i relation till mark-, vatten och bebyggelsekartan. De i 
markanvändningskartan utpekade värdefulla natur- och rekreationsområdena utgör 
tätortsnära naturområden för rekreation för att säkerställa tätortsnära natur- och 
rekreationsområden. Det pågår ett arbete med en grönplan för hela kommunen där frågor 
som bland annat gäller ekosystemtjänster, biologisk mångfald, grön infrastruktur kommer 
att studeras vidare och fördjupas.  

 

3.5 Kommuner 
 
Hultsfred kommun, Vimmerby kommun –Hultsfreds och Vimmerbys 
kommuner har yttrat sig gemensamt över granskningsförslaget. I yttrandena 
påpekas att Kalmar kommun på ett tydligare sätt behöver ta ansvar för frågor 
som berör hela regionen. Stärkta ytterkanter i regionen kan bidra till att stärka 
hela den regionala kärnan. Tidiga mellankommunala dialoger ger 
förutsättningar för att på ett mer jämlikt sätt kunna stötta även de norra 
regiondelarna. I yttrandena lyfts att det är positivt med förbättrad och utökad 
tågtrafikering genom elektrifiering och dubbelspår på Stångådalsbanan. Det är 
även positivt att utveckla de regionala cykelstråken för att underlätta pendling 
och turism. Att översiktsplanen möjliggör för mellankommunalt boende och 
arbete upplevs som positivt. Det finns önskemål om att tillgängliggöra 
Linnéuniversitet för yngre invånare utanför Kalmar. En utökad dialog mellan 
akademin och den offentliga sektorn kan ge större mellankommunalt 
inflytande på programutbudet och därmed kopplas till de behov som finns i 
hela länet. 



 

 

 
Kommunens kommentar: Redan idag samverkar kommunerna i regionen och i 
sydöstra Sverige vilket bidrar till en bred arbetsmarknad som attraherar arbetskraft till 
offentlig verksamhet och till näringslivet. Kommunen menar att samverkan mellan regionens, 
kommunernas och näringslivets aktörer ska och behöver stärkas ytterligare med hjälp av 
etablerade och nya samarbetsstruktur.  

För att skapa en gemensam arbetsmarknad i sydöstra Sverige måste restiden från och till 
Kalmar och övriga delar av regionen förbättras. Det kräver en snabb, effektiv och miljövänlig 
kollektivtrafik. Stångådalsbanan går från Linköping via Hultsfred till Kalmar och är av 
nationellt intresse. Banan trafikeras av persontåg på hela sträckan och godståg på vissa 
delsträckor. Den är inte elektrifierad idag och har en begränsad turtäthet. Banan bör, enligt 
kommunen, elektrifieras och förses med mötesspår/sträckor med dubbelspår för utökad 
trafikering. 

Cykelstråk för såväl turism som pendling är av mellankommunalt intresse. Kommunen 
anser det är angeläget att skapa ett sammanhängande regionalt cykelnät för att underlätta 
pendling med cykel.  

Linnéuniversitetet är en motor för både kommunal och regional hållbar utveckling. 
Universitetet bidrar till att göra regionen attraktiv för yngre åldersgrupper. 
Programstrukturen med flera frågor är dock frågor som hanteras av universitetet. 

 

Mönsterås kommun - Mönsterås kommun lyfter att det är positivt med 
samarbete i Kalmarsund när det gäller kommunikationer, bostadsförsörjning, 
arbetsmarknad samt natur- och kulturmiljöer. Mönsterås kommun lyfter det 
som särskilt positivt med möjliggörandet av regionala cykelleder, att 
Kalmarsundsleden omnämns som en regionalt viktig vandringsled och även de 
ekmiljöer vilka betonas som regionalt och nationellt viktiga. Mönsterås 
kommun påpekar att relationen till grannkommunerna kan tydliggöras i mark- 
och användningskartan genom att ytorna inte förblir grå. De nämner även att 
fastigheten Nävra 1:1, tillhörande Kalmar kommun men omgärdad av 
Mönsterås kommun, saknas i Mark- och vattenanvändningskartan.  

Kommunens kommentar: Kalmarsund har myntats som begrepp för Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro, Torsås, Emmaboda, Mönsterås och Oskarshamn. Utöver att vara 
namnet på sundet mellan Öland och södra Småland, står Kalmarsund för en gemensam 
identitet och representerar en rad samarbeten över kommungränserna. Sedan 2021 har 
samarbetet utökats till att omfatta länets samtliga kommuner och Region Kalmar län. 

Cykelstråk för såväl turism som pendling är av mellankommunalt intresse. Kommunen 
anser det är angeläget att skapa ett sammanhängande regionalt cykelnät för att underlätta 
pendling med cykel mellan orterna och kommunerna. 

För att stärka sambanden på en kommunövergripande nivå ska arbetet med vandringsleder 
och grön infrastruktur fortsätta. Särskilt viktigt är arbetet med regionens unika ekmiljöer 
som är regionalt och nationellt viktiga. 

I översiktsplanens mark-, vatten- och bebyggelseutvecklingskarta gör kommunen 
ställningstaganden om den kommunövergripande framtida utvecklingen och användningen av 
mark, vatten, och bebyggelse. Ytor utanför Kalmar kommun är gråtonade både för att 
illustrera kartans funktion liksom för att markera de kommunala gränserna. Relationer 
som är mellankommunala behandlas delvis i översiktsplanens Utvecklingsstrategier men även 
i ställningstaganden som till exempel berör teknisk försörjning.  



 

 

Ytan för Nävra 1:1, som tillhör Kalmar kommun men är omgärdat av Mönsterås 
kommun, har reviderats i Mark- och vattenanvändningskartan. 

 

Nybro kommun - Nybro kommun påpekar att riksväg 25 på ett tydligare sätt 
kan lyftas regionalt och interregionalt, särskilt eftersom planförslaget innebär 
möjlighet till verksamhetsetablering vid Moskogen och att nya väganslutningar 
då blir nödvändiga. Nybro kommun lyfter även att det är viktigt att balansera 
behovet att ha nya stationslägen med möjlighet till snabba tågtransporter. Fler 
hållplatser på Kust-till-kustbanan kan innebära att restidskvoten gentemot bil 
försämras. I yttrandet lyfts även Kalmar hamn som en viktig aspekt ur ett 
regionalt perspektiv. Utveckling av närliggande blandade funktioner kan riskera 
att trycka undan hamnens verksamheter. För att kunna möjliggöra för 
transporter till hamnen behöver även Södra vägen utvecklas så att den får 
bärighetsklass BK 4. Processer och utredningar som berör hamnens framtida 
utveckling bör samordnas med Nybro kommun.  

Utöver ovan nämnda anser Nybro kommun det positivt att ekosystemtjänster 
lyfts som ett viktigt beslutsunderlag och att det är en felskrivning i 
Hållbarhetsbedömningen eftersom Handlingsplanen för god vattenstatus redan 
är antagen 2022. Nybro kommun påpekar att detta kan revideras då en 
handlingsplan redan finns tillgänglig på Kalmar kommuns hemsida. 

 
Kommunens kommentar: Ett av Kalmar kommuns inriktningsmål är att utveckla 
en stark samverkan mellan residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona för att skapa 
gynnsamma förutsättningar för en gränslös och smidig vardag för människor och näringsliv. 
Närheten mellan de tre residensstäderna är grunden för att utveckla en gemensam 
arbetsmarknadsregionen, där även Nybro kommun ingår, och för att dra nytta av 
kvaliteterna i hela sydöstra Sverige.  

Med snabba och hållbara pendlingsmöjligheter stärks Kalmars regionala arbetsmarknad 
Kust till kustbanan sträcker sig från Göteborg till Kalmar. Banan trafikeras av gods- och 
persontåg. Krösatågen från Kalmar har idag Emmaboda som slutdestination. De bör 
förlängas till Växjö för att erbjuda fler pendlingsmöjligheter. Nya mötesspår på Kust-till-
kustbanan vid Smedby möjliggör ökad trafikering med högre turtäthet mellan Växjö och 
Kalmar.  

För Kalmar kommun är E22 i nord-sydlig riktning och riksväg 25 i västlig riktning helt 
avgörande för en fortsatt expansiv utveckling av Kalmar stad och kommunen. Riksväg 25, 
som går mellan Kalmar och Halmstad bland annat via Nybro är en nationell Stamväg. 
Vägen ansluter till E22 i Kalmar. Från Kalmar till Eriksmåla är vägen i princip helt 
utbyggd till 2+1 väg. Därefter är den en vanlig tvåfältig landsväg fram till Hovmantorp. 
Vägen, som är viktig för den gemensamma arbetsmarknaden i sydöstra Sverige och för 
Linnéuniversitetet, som finns i både Kalmar och Växjö behöver byggas om och förbättras i 
vissa delar mellan Kalmar och Växjö. 

Efterfrågan på verksamhetsetableringar i och kring Kalmar är för närvarande mycket hög 
och den förväntas fortsätta öka. För att bereda plats för den stora efterfrågan planeras det för 
ett utökat verksamhetsområde vid Moskogen väster om Smedby längs riksväg 25. 
Planarbete har inletts i områden såväl söder som norr om riksväg 25. Samtal pågår även 
med Trafikverket om en planskild trafikplats med kapacitet för omfattande tung godstrafik. 
In- och utfarter från verksamhetsområdena måste ske på ett trafiksäkert sätt. 



 

 

Längs Södra vägen i Kalmar sker merparten av godstransporterna till/från Kalmar hamn. 
Vägens kapacitet för lastfordonens bredd, längd och axeltryck är helt avgörande för hamnens 
verksamheter. Den mest kritiska faktorn i detta sammanhang torde vara fordonens längd. 
Föreslagen maxlängd för fordonen på 34,5 meter kommer i nuläget inte att kunna lösas 
utan kostsamma ombyggnationer av ett antal trånga passager och cirkulationsplatser. I 
enlighet med Kalmar kommuns verksamhetsplan 2023 är Södra vägen mot hamnen särskilt 
föremål för kapacitetsstudier med tänkbara åtgärder i närtid 

 

Oskarshamns kommun - Oskarshamns kommun beskriver översiktsplanen 
som modern och framåtriktad. De lyfter vikten av tillgång till produktiv 
jordbruksmark men även att skapa gynnsamma förhållanden till kollektivt 
resande. En samverkan gällande goda möjligheter till kollektivtrafik och skol- 
och kulturverksamheter bidrar till positiva regionala konsekvenser för barn och 
unga. 

Kommunens kommentar: Noteras 

 

Torsås kommun - Torsås kommun beskriver dricksvattenfrågan som 
regionalt viktig för Torsås kommun eftersom stora delar av dricksvattnet 
kommer från Kalmar. I yttrandet lyfts att dricksvattenfrågan behöver belysas i 
samband med utveckling av bostäder och samhällsservice. Torsås kommun 
påpekar att vindkraftverk som föreslås längs kommungränsen inte får begränsa 
möjligheter till bostadsbyggande i Torsås kommun, därför bör vindkraftverken 
inklusive skyddsavstånden i sin helhet vara lokaliserade inom Kalmar kommun. 
 
Kommunens kommentar: Eventuella etableringar av vindkraftverk i Kalmar 
kommunen kan påverka andra kommuner i regionen. Om ett vindkraftverk föreslås 
lokaliseras längs kommungränsen till Torsås som skulle kunna begränsa möjligheterna till 
bostadsbyggande i kommunen vill Kalmar kommun i förekommande fall ha en dialog med 
kommunen om förutsättningarna för denna. 

Vattenförsörjning är av mellankommunalt och regionalt intresse. Nybroåsen och Hagbyån 
har, som Torsås kommun skriver, stor betydelse för den regionala vattenförsörjningen. En 
dialog mellan de båda kommunerna bör därför ske när frågan är aktuell i samband med 
utveckling av bostäder och samhällsservice i Torsås. 

 

3.6 Politiska partier  
 

Framtid Kalmar - I yttrandet påpekar Framtid Kalmar att den 
befolkningsutveckling som översiktsplanen tar fasta vid är felaktig då den 
överstiger SCB:s prognos. I sammanhanget lyfts att detta är något som Framtid 
Kalmar har anmärkt vid tidigare samråd av översiktsplanen men inte fått gehör 
för.  

Vad det gäller översvämningsrisker lyfts dessutom att översiktsplanen 
fortsätter att hålla fast vid ett värsta scenario (Scenario RCP 8,5), detta är något 
som Framtid Kalmar ställer sig negativ till och menar att de följder som kan 
tillkomma utifrån detta är svåra att bedöma. 

Utifrån yttrandet framgår att Framtid Kalmar är negativ till det nya förslaget 
som innebär att stoppområden för vindkraft har lyfts ur. Utöver anses de nya 



 

 

ställningstaganden som framställs i översiktsplanen angående vindkraftverk 
vara otydliga, Framtid Kalmar lyfter att nya förslaget saknar krav gällande 
avståndet för vindkraftverk med totalhöjd på 200 meter eller lägre. 

 

Kommunens kommentar: Befolkningsutveckling och bebyggelseutveckling är delvis 
beroende av trender och konjunkturer vilket kan variera från år till år. En ökad befolkning 
kan i längden medföra flera positiva effekter för Kalmar. Att översiktsplanen står robust 
inför en möjlig befolkningsökning innebär inte nödvändigtvis att den är fastlåst inför en å 
andra sidan lugnare tillväxttakt. Genom att exempelvis markera lämpliga 
utredningsområden för bostäder och samhällsservice visar kommunen en översiktlig inriktning 
över ytor som är eller kan bli lämpliga för vidare utredning.  

Enligt nuvarande värsta scenario är havsnivåhöjningen cirka 1,1 meter till år 2100. 
Därutöver tillkommer temporära höjningar med ytterligare 1,5 meter. Extrema 
högvattenstånd i Kalmarsund är relativt kortvariga. Mininivån för ny bebyggelse ska klara 
2,8 meter. 

Havsnivåhöjningen redovisas som ett lager i Hänsynskartan under avsnittet Hänsyn och 
värden. Lagret är baserat på Kalmar läns regionala rekommendationer och visar på nivån 
som kan översvämmas vid extremväder idag (1,6 meter) och områden som kan översvämmas 
år 2100 (2,8 meter). Rekommendationerna är samma som Boverkets och är relevanta för 
översiktsplanen. 
 
Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden utpekade som prioriterade för 
vindkraft. I dessa områden ska kommunen inte vidta åtgärder, som kan komma att 
begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att möjliggöra bebyggelse. Vid sidan om 
etableringar i prioriterade områden är det möjligt att pröva etableringar i övriga delar av 
kommunen. Det viktiga är att översiktsplanens ställningstaganden i övrigt uppfylls. 

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder är ett 
tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på upp 
till 2000 meter skulle i praktiken innebära ett totalt stopp för ytterligare etablering av 
vindkraft i Kalmar kommun. Ett avstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder 
innebär att ljudnivån inte överstiger 40 dB. Dock kan det i vissa fall överstiga 35 dB.   

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Höjden på verken kommer 
tillsammans med en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att 
ansöka om tillståndsprövning för etablering. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt, 
detta ska beaktas vid tillståndsprövningar för vindkraftverk liksom påverkan på fåglar och 
fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. Under prövningsprocessen bestäms de 
villkor som ska gälla för varje enskild etablering.  

 

Kalmaralliansen – som är de tre partierna Kristdemokraterna, Liberalerna och 
Moderaterna, anser generellt att planen är för omfattande och att det digitala 
formatet behöver kompletteras med ett fysiskt material. Förändringar i senare 
skede av processen har upplevts som svåra att följa och Alliansen påpekar att 
det är viktigt att alla ändringar som görs dokumenteras och att dessa tydligt 
markeras i ett fysiskt dokument. Alliansen önskar att översiktsplanen ska vara 
mer överskådlig, de efterfrågar i stället fördjupade separata program som 



 

 

fångar upp specifika områden. Alliansen lyfter att en tidsplan för fortsatt arbete 
behöver tas fram. 

Vad det gäller befolkningsutveckling så menar Kalmaralliansen att utvecklingen 
har avtagit och lyfter att prognosen som översiktsplanen tar fasta vid behöver 
bli något försiktigare. I yttrandet lyfts strategin om att växa inifrån och ut som 
negativt, särskilt med hänsyn till förtätning på parkerings- och grönytor. Partiet 
menar att landsbygden och mindre samhällen behöver prioriteras och att hela 
kommunen ska kunna erbjuda goda kommunikationer och service. Byggandet 
utanför centralorten behöver öka, det kan gälla nya bostäder och verksamheter 
kring flera av orterna. Halltorp, Läckeby, Trekanten, Påryd, Vassmolösa och 
Tvärskog lyfts som exempel.  

För centralorten finns önskemål om att ta fram en enskild utvecklingsplan för 
Kvarnholmen och övriga delar av staden med fokus på hållbar utveckling och 
hänsyn till gröna och historiska värden. Det finns önskemål som är 
platsspecifikasom till exempel för Snurrom önskar Alliansen att arbeta för att 
få bort utanförskapsområden och se till att inte skapa nya. Det behövs 
utvecklas en neutral fysisk mötesplats och att utvecklingen följs upp 
kontinuerligt. Vad det gäller Norrliden önskar Kalmaralliansen att området 
struktureras utifrån en rutnätsstruktur. Detta möjliggör alternativa vägval och 
Alliansen menar att en rutnätsstruktur kan bidra till att öka tryggheten. 

Kalmaralliansen uttrycker att det är positivt att Drag- och Skäggenäsområdet 
utvecklas men påpekar samtidigt att större förändringar behöver 
kommuniceras genom en till utställning. Alliansen uttrycker även det som 
positivt med ett större verksamhetsområde vid Moskogen men att detta också 
kan behöva en ny utställning för försäkra sig om delaktigheten i processen. 
Alliansen menar att översiktsplanen behöver peka ut mer ytor för 
verksamheter, att kommunen även behöver ta fram en strategi för framtida 
etableringar.  

I yttrandet lyfts att behovet av att använda bil fortfarande kommer att gälla, 
Alliansen menar att trenden snarare visar på att det blir fler bilar. Parkeringar, 
laddmöjligheter och infartsleder behöver stå i relation till det ökade innehavet. 
Vad det gäller ställningstagandet Mobilitet och trafik ställer sig partiet 
ifrågasättande om att andelen resor, gång, cykel och kollektivt ska öka till minst 
60 procent 2035, det kan även behövas ett förtydligande om varför det är mer 
jämlikt och jämställt att gå, cykla och åka kollektivt. Alliansen ställer sig 
tveksamma till BRT som trafiklösning då den kan bli dyr i relation till nyttan, 
översiktsplanen behöver i stället hålla en öppenhet mot en framtida 
teknikutveckling. Alliansen önskar att transport genom luftrummet lyfts, 
översiktsplanen saknar ett resonemang angående transport via drönare.  

Kalmaralliansen menar att ställningstagandet angående vindkraft behöver 
nyanseras där rubriken för området ska vara energiförsörjning i stället för 
vindkraft. Målet på 100 procent förnybart ska ändras till 100 procent fossilfritt 
och ställningstagandet behöver ta höjd för andra kraftkällor som solenergi, bio- 
och vätgas. Den mening som innebär uteslutande av kärnkraft i Kalmar ska 
strykas och om Kalmar visar sig vara lämplig för lokalisering av SMR så ska det 
prövas politiskt. Inom ställningstagandet för verksamheter och näringsliv lyfter 
partiet behov av att tydligt definiera vad begreppet grön-el innebär och att 
kärnkraft ska räknas in i detta begrepp. Kärnkraft ska vara med som 
energialternativ inom ställningstagandet Teknisk försörjning. Här menar även 



 

 

Alliansen att det bör lyftas att kostnaden för Fjärrvärme ska hållas låg så att 
mindre miljövänliga uppvärmningsalternativ kan undvikas. 

Specifikt för vindkraft önskar partiet att 35 decibel ska gälla som gräns för 
vindkraft, att tydliggöra att nytt verk kräver en ny prövning, att samtliga 
prioriterade områden för vindkraft tas bort samt att minsta skyddsavstånd vid 
nyetablering ska utgöra 1500 meter vid verk från 150 meter eller högre. Vidare 
ställer sig Alliansen emot formuleringar under stycket Hänsyn och värden och 
Avvägning mellan allmänna – jordbruksmark:  

Det finns önskemål om ett tydliggörande hur arbetet går med 
grönstrukturplanen och hur planeringen ser ut framåt. Det finns dessutom en 
uppfattning om att grönstrukturplanen och översiktsplanen inte är helt 
synkroniserade. I yttrandet lyfts att översiktsplanen tydligare ska indela 
värdefulla områden för natur, friluftsliv och rekreation där det framgår vad 
som är reservat och vad som är framtida reservatsbildning. Översiktsplanen ska 
även peka ut fler platser för koloni- och odlingslotter, det gäller både centralt 
och generellt. Kalmaralliansen önskar dessutom att en plan för att återskapa 
grönområden och parker i tätorter ska tas fram. 

Vad det gäller risk för vattenhöjning så behöver temat ta större utrymme i 
översiktsplanen. Kommunen behöver tydliggöra vilka lösningar som är tänkta 
på lång sikt. 

Alliansen lyfter att hållbarhetsbedömningen är ganska negativ i sin 
framställning. De påpekar att det vid flertalet tillfällen framgår att det kan 
tillkomma negativa effekter av att ta jordbruksmark och grönytor i anspråk. 
Trygghet saknas även som en faktor för social hållbarhet. Partiet lyfter även att 
det står att det finns en ekonomisk risk i att verkställa planen men om man 
lyckas är det bra på lång sikt. 

 

Kommunens kommentar:  
Inledningen och processen 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att översiktsplanen ska vara digital vilket har 
varit utgångspunkten för arbetet. Vid behov finns det möjlighet att skriva ut översiktsplanen 
på papper. Men materialet kommer då inte vara komplett eftersom pappersversionen saknar 
de interaktiva funktionerna som digitaliseringen möjliggör för. Bland annat finns det 
textbeskrivningar i Mark- och vattenanvändningskartan som ej syns vid utskrift. 

Revideringar av översiktsplanen kommer dokumenteras så att det tydligt går att utläsa vilka 
dessa är.  

 

Drag och Skäggenäs 

Som ett resultat av ett antal möten med boende och markägare på Skäggenäshalvön har flera 
förändringar gjorts i översiktsplanen. Det har även framförts önskemål om en ny granskning 
av förslaget från de boende. 

Kommunstyrelsens planutskott beslut om förändrad tidplanen för den nya översiktsplanen 
den 30 augusti, innebär bland annat att förslaget till översiktsplan åter ska ställas ut för 
granskning under våren 2023, vilket innebär att det är möjligt att åter lämna synpunkter 
på förslaget.  



 

 

 

Verksamhetsområden  

Merparten av de större verksamhetsytorna som pekas ut i översiktsplanen, har lokaliserats i 
anslutning till väg E22 eller väg 25 för att minimera störningspåverkan och tillgodose 
närheten till goda kommunikationsmöjligheter och attraktiva skyltlägen. 

Den 1 april 2020 ändrades vissa bestämmelser i 3 kap Plan- och bygglagen i syfte att 
översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och ska hållas aktuell. 
Det blir därmed möjligt att säkerställa att behoven av verksamhetsområden följs upp 
kontinuerligt för att tillgodose de behov som finns framöver. 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen varierar från år till år och är ett viktigt underlag för kommunens 
verksamheter. I slutet av år 2022 hade Kalmar kommun cirka 72 000 invånare. Under 
perioden 2011- 2020 har Kalmar haft en något högre befolkningsökning än riket. 
Ökningen har varit drygt 800 invånare per år. Kalmar har idag ett positivt födelsenetto och 
flyttnetto. Befolkningsutvecklingen följs upp kontinuerligt.  

Att markera lämpliga utredningsområden för bostäder och samhällsservice visar kommunen 
en inriktning på var bostäder och samhällsservice kan utredas för vidare utveckling. Om 
befolkningsutvecklingen periodvis är lägre så finns det inget krav på att detta måste göras, 
den framtida utvecklingen är på så vis anpassningsbar inför framtida efterfrågan. 

 

Utveckling av landsbygden 

Landsbygden och dess tätorter har stora tillgångar och höga värden som är en stor resurs för 
kommunen och bidrar till hållbar utveckling. Såväl areella näringar som kommersiell och 
offentlig service samt olika typer av företagsamhet och boende ska, enligt översiktsplanen, ges 
förutsättningar att utvecklas i tätorterna och på landsbygden. 

Centrumbildningar och mötesplatser i tätorterna ska också stärkas och utvecklas för att 
underlätta samverkan mellan offentlig sektor, privat näringsliv och ideella föreningar, som 
tillsammans bidrar till en levande landsbygd. 

Nya utredningsområden för bostäder och verksamheter har i granskningsförslaget adderats 
vid Ekenäs/Karlsnäs, Vassmolösa och Hagby strand, 

 

Infrastruktur, parkering, BRT, Norra vägen och förtätning 

En mobilitetstrategi för hela kommunen tas för närvarande fram. Den ska beskriva hur 
framtidens mobilitet kan utvecklas utifrån HYR-modellens tre ledord; hälsofrämjande, 
yteffektivt och resurssnålt. Mobilitetsstrategin ska konkretiseras med handlingsplaner, en för 
respektive trafikslag. 

Samlade parkeringslösningar ska skapas vid kollektivtrafiknoder och strategiska platser 
samt vid entréer till innerstaden. Det ska finnas goda möjligheter att parkera bilen i staden. 
Lämpliga platser för samlade parkeringslösningar ska utredas.  

Norra vägens sträckning mellan Kalmar centralstation och Friluftsstaden, med förlängning 
till Lindsdal, ska stärkas och prioriteras för införande av snabb busstrafik (enligt BRT). 
Införandet ska möjliggöras i kapacitetshöjande syfte, och en mer exakt lokalisering av 
vägsträckning ska utredas. 



 

 

Vid förtätning i staden ska möjligheter att skapa yteffektiva parkeringsanläggningar med 
möjlighet till samnyttjande eftersträvas. Se även avsnittet ”utveckling av centralorten” som 
också berör frågan om förtätning. 

 

Energi och kärnkraft 

Kalmar kommun ska vara klimatneutral redan år 2030. Tillsammans med ytterligare 22 
kommuner är kommunen utvald att leda omställningen i Sverige till klimatneutrala städer 
2030. Utvecklingen sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable 
cities och metodiken bygger på att årliga ”klimatkontrakt” tas fram.  

En förändring från förnybart till fossilfritt innebär att kärnkraft kan inkluderas. 
Majoriteten vidhåller att kommunen motsätter sig en etablering av kärnkraft i kommunen, 
om det skulle bli aktuellt att pröva. 

 

Vindkraft 

Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden utpekade som prioriterade för 
vindkraft. I dessa områden ska kommunen inte vidta åtgärder, som kan komma att 
begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att möjliggöra för ny bebyggelse. Vid sidan 
om etableringar i prioriterade områden är det möjligt att pröva etableringar i övriga delar av 
kommunen förutsatt att översiktsplanens ställningstaganden i övrigt uppfylls. 

Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft kommer att ersättas i och med 
att den nya översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige i Kalmar.  

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Det finns riktvärden för buller 
och skuggeffekt. Under prövningsprocessen bestäms de villkor som ska gälla för varje enskild 
etablering.  

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder är ett 
tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på upp 
till 2000 meter innebär i praktiken ett totalt stopp för ytterligare vindkraft i Kalmar 
kommun. Det blir endast någon lite yta kvar i nordväst. Redan 1500 m mellan 
vindkraftverk och bostäder innebär att ljudnivån skulle hamna klart under 40 dB, men 
möjligen inte alltid 35 dB.   

 

Utveckling av centralorten 

Principen om att Kalmar stad ska växa inifrån och ut har förändrats till att det i staden 
finns en stor utvecklingspotential. Staden ska växa främst genom värdeskapande 
komplettering, omvandling och förädling. Kalmar stad ska även utvecklas med hänsyn till 
stadens värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse.  

Prioriterade områden och separata program 

Översiktsplanen skapar förutsättningar för att kommunen de kommande åren ska kunna 
växa hållbart. I översiktsplanen lyfts under rubriken efterföljande processer och uppdrag 
strategiska fördjupningar och planer samt strategiska planer som pågår. Dessa är: 

• En fördjupning av översiktsplan för Gamla industriområdet 

• En fördjupning av översiktsplan för Smedby 



 

 

• Vattenförsörjningsplan  

• Arkitekturstrategi 

• En fördjupning av översiktsplan för kust och havsplanering 

• Klimatanpassningsplan för den fysiska miljön 

• Grönplan - inklusive analys av ekosystemtjänster (pågår) 

• Mobilitetsstrategi (pågår) 

• Bostadsförsörjningsprogram (pågår)  

• Naturmarkspolicy (pågår) 

• Kulturmiljöprogram (pågår) 

 

Snurrom 

Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar har tagit fram ett förslag för utvecklingen av Snurrom i 
form av ett planprogram. Planprogrammet visar översiktligt strukturen och målbilden för 
utvecklingen av stadsdelen. I planprogrammet ingår Krafslösa, Vimpeltorpet och Snurrom. 

I Snurrom ska kommunen skapa den moderna friluftsstaden i norra Kalmar. Här möts 
natur och stad, friluftsliv och vardagsliv. I friluftsstaden ska du ha nära till sport och natur, 
men även tillgång till mötesplatser, service, handel, nöjen och arbetsplatser. I området ska det 
finnas en stor variation av olika former av bostadsbebyggelse. Stadsdelen ska vara en 
attraktiv plats för både invånare och besökare att bo, leva och mötas i. 

Norrliden 

Kalmar kommun antog 2012 en fördjupad översiktsplan för Norrliden strand som visar hur 
Norrliden bör utvecklas långsiktigt på ett hållbart sätt. 

Grönplan 

Arbetet med en Grönplan har påbörjats. Syftet att identifiera grönska, grönstruktur och 
ekosystemtjänster i kommunen. Grönplanen ska bidra till att säkerställa och utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur för att ekosystemtjänster och stadsgrönska ska tas tillvara och 
integreras i planering, byggande och förvaltning. Planen ska bidra till att öka människors 
hälsa och välbefinnande, värna biologisk mångfald samt underlätta anpassningen till ett 
förändrat klimat.  

 

Stadsodling 

För att öka möjligheterna till odling i staden föreslås en strategi om odling i staden tas fram i 
översiktsplanen.  

 

Kompensation 

Vid komplettering av ny bebyggelse som berör grönytor ska påverkan på rekreativa och 
ekologiska värden bedömas och de värden som försvinner ska kunna kompenseras i första 
hand inom projektet, i andra hand i närområdet och om detta inte är möjligt på någon 
annan plats i staden. Möjligheten till kompensation ska vara avgörande för om grönytor kan 
tas i anspråk för bebyggelse eller annan exploatering. När planterade träd av olika skäl 
behöver tas ner ska de ersättas av nya träd, på samma plats eller på en annan mer lämplig 
plats. 



 

 

 

Vattenhöjning 

Enligt SMHI är nuvarande värsta scenario för en havsnivåhöjning cirka 1,1 meter till år 
2100. Därutöver tillkommer temporära höjningar med ytterligare 1,5 meter. Extrema 
högvattenstånd i Kalmarsund är relativt kortvariga.  

Nya byggnader och kompletterande bebyggelse inklusive aktuella ledningsnät ska därför 
utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet 
(RH2000) inte skadar byggnadernas konstruktion. 

I översiktsplanen föreslås en utvecklingsstrategi med riktlinjer för att visa på mål och 
strategier för klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker, värmebölja och torka 
tas fram. Planen ska även ge riktlinjer för att minska översvämningsrisker på medellång och 
lång sikt för befintlig bebyggelse, infrastruktur och vid ny exploatering och förtätning.  

 

Social Hållbarhet 

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Att arbeta med social 
hållbarhet handlar om att ge ramarna för ett gott liv utifrån de förutsättningar som finns i 
varje enskilt fall, att skapa platser där människor trivs. Alla ska få lika möjlighet till en 
livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god 
hälsa. Ett samhälle som är tryggt och tillgängligt för alla är prioriterade områden för 
översiktsplanen att hantera. 

I översiktsplanen finns ställningstagande för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
utveckling av bostäder och samhällsservice., inklusive trygghetshöjande insatser och åtgärder 
inom staden som ska genomföras. 

 

Kristdemokraterna – I Kristdemokraternas yttrande framgår att förtätning 
inte är önskvärt som ett generellt mål, särskilt i centrala delar så som 
Kvarnholmen, förtätning som generellt begrepp bör strykas. Partiet menar att 
hållbara samhällen även behöver inkludera grönska och öppna ljusa ytor.  

Det finns önskemål om förtydligande och ändringar i ställningstagande 
gällande God bebyggd miljö för alla och Kulturmiljö. Utöver önskas ett nytt stycke 
under Kalmar stad gällande att förtydliga entréer till Kvarnholmen samt att 
förtydliga stadsmurarnas gamla dragning. 

Partiet önskar också att området Böle – Ebbegärde utpekas som 
friluftsområde. 

 

Kommunens kommentar: I mark-, vatten-, och bebyggelseutvecklingskartan pekas 
Kvarnholmen ut som en del av Innerstaden – Utveckling blandad stadsbebyggelse. En 
inriktning mot en blandad stadsdel medför potential att möjliggöra bostäder med närhet till 
service och arbetsplatser men innebär även att park- och grönytor ska integreras. I det 
klickbara lagret framgår bland annat att träd, parker och gröna gårdar ska utgöra inslag i 
stadsbebyggelsen.  
 
I Ställningstagande - Natur och rekreation beskrivs bland annat att grönområden och stråk 
i staden ska värnas, nya gröna kopplingar behöver anläggas och förstärkas så att mentala 
fysiska barriärer mellan olika stadsdelar och mellan staden och landsbygden kan överbryggas. 



 

 

Utöver framgår det i Ställningstagande - Hållbar bebyggelseutveckling att barnvänliga och 
grönskande bostadsmiljöer ska finnas såväl i nya som befintliga bostadsområden i 
kommunen.  
 
För ytterligare platsspecifik information finns en antagen fördjupad översiktsplan för 
Kvarnholmen med omnejd från 2012 vilken fortsatt är gällande och det pågår i dagsläget ett 
arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Kvarnholmen. 
 
Översiktsplanens ställningstagande avseende Hållbar bebyggelseutveckling och kulturmiljö 
liksom Kalmar stads föreslagna utveckling kvarstår. Dessa är framtagna i bred samsyn med 
såväl Länsstyrelsen som Länsmuseet. 

I Program för friluftsliv 2020 pekas området Böle – Ebbegärde ut som ett område med 
friluftsutbud. Program för friluftsliv kan ses som ett underlag gällande mål och ambition för 
det rörliga friluftslivet. Blir det aktuellt med flera aktiviteter så kommer detta vägas i 
relation till programmaterialet. I övrigt har översiktsplanen tydliggjorts med värdefulla natur 
och rekreationsområden. Områden som i detta sammanhang justerats i mark-, vatten- och 
bebyggelseutvecklingskartan är ytor som är beslutade naturreservat och Natura 2000-
områden. 

 

Miljöpartiet – Miljöpartiet påpekar att det finns behov av konkret mark-
planering för en säker framtid. Här lyfter partiet att det gäller planering för 
kollagring, skydd mot värme, torka och översvämningar, skydd för havsmiljön 
och skydd av gröna områden.  

Partiet nämner att deras viktigaste synpunkt är att kommunen i samband med 
antagandet av översiktsplanen behöver besluta om inriktningen, vilka som är 
ansvariga och vilka tidsramar som gäller för det fortsatta planarbetet. Detta 
gäller följande planer: 

- En ny grönplan för hela kommunen. Partiet menar att grönområden 
fortfarande inte prioriteras i det konkreta planarbetet. Det är i fel 
ordning att hänvisa till en kommande grönplan eftersom den behövs 
som underlag till översiktsplanen. Det behövs även tydliga mätbara mål 
för grönstrukturen i form av 3-30-300 regeln. 

- En klimatanpassningsplan. Partiet lyfter att översiktsplanen inte pekar ut 
vilka områden som ska användas för vattenhållande åtgärder och 
avrinning. 

- Fördjupad översiktsplan över kust- och vattenområden. Partiet påpekar att det 
även här är problematiskt att hänvisa till kommande arbeten och anser 
att översiktsplanens ställningstagande om att vattenkvalitet inte ska 
försämras är otillräckligt. I yttrandet lyfts att återvätning av våtmarker 
kan också innebära möjlighet för lokal kollagring, detta pekas inte ut i 
ÖP.  

- Vattenförsörjningsplan. 

- Fördjupad översiktsplan för Gamla industriområdet. Här lyfter partiet att en 
fördröjning av en övergripande planering kan minska möjligheterna att 
skapa ett nytt modernt blandat område. 

- Plan för lokal energiproduktion som motsvarar lokal förbrukning. I yttrandet 
påpekas att det i kommunens handlingsplan för en fossilbränslefri 



 

 

kommun finns tydligt mål om att uppnå självförsörjning på förnybar el. 
Samtidigt som föreslagna områden för vindkraft har minskats och 
andra områden eller energislag pekats ut. 

Miljöpartiet lyfter även att det finns synpunkter från samrådsförslaget 
som fortfarande kvarstår. Utav dessa lyfter partiet synpunkter som 
enligt yttrandet är helt eller delvis ej besvarade av kommunen, är 
hänvisade till kommande processer och planer eller att partiet inte 
håller med kommunens svar. Dessa punkter finns att se i sin helhet i 
partiets originalyttrande och finns hos Kalmar kommun, 
samhällsbyggnadskontoret. 

 
Kommunens kommentar: 
 
Natur och rekreation 
En ny Grönplan arbetas för närvarande fram i syfte att identifiera grönska, grönstruktur 
och ekosystemtjänster i kommunen. Den nya Grönplanen ska bidra till att säkerställa och 
utveckla en ändamålsenlig grönstruktur för att ekosystemtjänster och stadsgrönska ska tas 
tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning. 

Planen ska omfatta ett större geografiskt område än den nuvarande grönstrukturplanen där 
fler aspekter som biologisk mångfald och sociala värden beaktas. I samband med 
framtagandet av grönplanen ska en ekosystemanalys göras och användas som underlag i 
arbetet. Ekosystemanalysen är tänkt att bland annat innehålla de s.k. reglerande 
ekosystemtjänsterna, exempelvis naturens förmåga att hantera vatten vid skyfall och ge 
skugga vid värmeböljor.  

Kommunen arbetar för närvarande även med en naturmarkspolicy som ska klargöra 
kommunens ambition för kommunalt ägd naturmark, det vill säga hur marken ska skötas.  

Översiktsplanen innehåller ett nytt ställningstagande. Där så är möjligt ska målet om 3-30-
300 eftersträvas, vilket innebär en långsiktig ambition om att alla kommuninvånare ska 
kunna se minst tre träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av ytan i staden täckas av 
trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. En 
handlingsplan ska tas fram för att uppnå målet. 
 
Vid komplettering av ny bebyggelse som berör grönytor ska, som framgår av ÖP, påverkan 
på rekreativa och ekologiska värden bedömas och de värden som försvinner ska kunna 
kompenseras i första hand inom projektet, i andra hand i närområdet och om detta inte är 
möjligt så på någon annan plats i staden. Det krävs dock ofta mera detaljerade utredningar 
för att avgöra vilka kompensationsåtgärder som ska användas. Möjligheten till 
kompensation ska vara avgörande för om grönytor kan tas i anspråk för bebyggelse eller 
annan exploatering.  
 
Som framgår av översiktsplanen ska mötesplatser och forum som möjliggör 
gränsöverskridande samverkan och överbryggande av mentala barriärer eftersträvas. 
Lekplatser, parker, torg och andra offentliga platser ska bidra till stadens attraktivitet och 
människors möjlighet till möten. Utformning och gestaltning ska bidra till att dessa upplevs 
trygga, tillgängliga och inbjudande. 
 
 



 

 

Klimatanpassning 
I översiktsplanen föreslås, att en utvecklingsstrategi med riktlinjer för att visa på mål och 
strategier för klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker, värmebölja och torka 
ska tas fram. Planen ska även ge riktlinjer för att minska översvämningsrisker på medellång 
och lång sikt för befintlig bebyggelse, infrastruktur och vid ny exploatering och förtätning. Det 
är däremot inte möjligt att ange vilka områden som ska användas för vattenhållande 
åtgärder och avrinning före analysen och strategin är genomförd.  
 
Förslagen i ÖP har delvis kompletterats på så vis att ny bebyggelse i första hand bör säkras 
mot översvämning till följd av höga flöden genom att undvika områden som översvämmas vid 
100-års och 200-års återkomsttid samt utforma konstruktionen så att vitala delar av 
byggnadens funktion erhåller 0,2 meters marginal till denna vattennivå. För samhällsviktig 
verksamhet gäller 400-års återkomsttid och 0,5 meters marginal. 
 
Översiktsplanen ställer krav på lösningar för att nå målbilden en fossilbränslefri och 
klimatneutrala kommun. De åtgärder som föreslås här är en del av lösningen och bör 
därmed fortsatt aktualiseras i arbetet med planprogram och i detaljplaneringsprocessen samt i 
markanvisningen. 
 
Teknisk försörjning 
Grundvatten, sjöar, vattendrag, vikar och våtmarker, ska skyddas mot åtgärder som negativt 
kan påverka vattenkvaliteten. Vattendrag och grundvatten ska uppnå god status. 
 
Kommunen har under 2022 antagit en handlingsplan för att uppnå god vattenstatus senast 
år 2027. 
 
Vattenförsörjningsintresset ska ha högsta prioritet inom de prioriterade intresseområdena, 
särskilt i Nybroåsen. Arbetet med att förnya ledningsnätet och minska antalet bräddningar 
behöver fortsätta 
 
Strategiska utredningsområden 
Gamla industriområdet är ett stort och centralt omvandlingsområde vars utveckling till en 
mer blandad stadsbebyggelse med bostäder, service och parker ska utredas. Flertalet av 
befintliga verksamheter i området kan rymmas i den framtida stadsbebyggelsen. En ny 
vägförbindelse mellan Erik Dahlbergs väg och Södra vägen ska utredas för att överbrygga 
järnvägen som barriär. En fördjupad översiktsplan bör tas fram. Platsens förutsättningar 
studeras för närvarande i det EU-finansierade New Bauhausprojektet.  
 
Befolkningsutveckling 
Idag har kommunen över 72 000 invånare och år 2050 kan kommunen ha upp mot 
95 000 invånare förutsatt att utvecklingen fortsätter i samma takt. Befolknings-ökningen är 
idag över cirka 800 personer per år. Kommunen följer och analyserar konsekvenserna av 
befolkningsutvecklingen kontinuerligt. 
 
Mark-, vatten och bebyggelseutveckling 
Enligt översiktsplanens utvecklingsstrategi för kommunens tätorter har landsbygden och dess 
tätorter stora tillgångar och höga värden som är en stor resurs för kommunen och bidrar till 
hållbar utveckling. Såväl areella näringar som kommersiell och offentlig service samt olika 
typer av företagsamhet och boende ska ges förutsättningar att utvecklas i tätorterna och på 
landsbygden. 

 



 

 

Centrumbildningar och mötesplatser i tätorterna ska stärkas och utvecklas för att underlätta 
samverkan mellan offentlig sektor, privat näringsliv och ideella föreningar, som tillsammans 
bidrar till en levande landsbygd. 
 
Mobilitet och trafik 
Den biltrafik som bostadsökningen generera ska hållas tillbaka i Kalmar stad och 
förutsättningar för gång, cykel och gång ska förbättras. Ambitionen är att andelen resor med 
gång, cykel och kollektivtrafik ska öka och att trafikslagen ska vara vägledande för Norra 
vägens utformning. En utredning kring busskörfält på Norra vägen pågår och beräknas att 
färdigställas under år 2022. Kollektivtrafiken är tänkt att ske med elbussar som har hög 
platskapacitet och ger lägre bullernivåer. Elektrifiering av kollektivtrafiken är ett EU- 
direktiv. 
  
Fler kollektivtrafiknoder bör även planeras där resandebyten, parkering och samordning kan 
ske. I nuläget är all trafik koncentrerad till Kalmar Central, vilket skapar 
kapacitetsproblem. 
 
Hälsa och säkerhet 
I översiktsplanen förslås ett nytt ställningstagande om hur bostäder i områden påverkas av 
buller från transporter eller verksamheter ska åtgärdas redan tidigt i planprocessen. Så långt 
det är möjligt ska bostäder, parker, lekplatser och gårdar placeras i de mest bullerskyddade 
delarna av området. I mer bullerutsatta delar placeras i första hand parkering, återvinning 
och dagvattenhantering. 
 

Sverigedemokraterna – Partiets synpunkter är fokuserade kring frågor om 
kärnkraft, vindkraft och Gamla industriområdet. Sverigedemokraterna önskar 
att lyfta ur ställningstagande som innebär att Kalmar kommun inte ska etablera 
kärnkraftverk, Sverigedemokraterna önskar i stället att identifiera möjlig 
lokalisering av SMR och att där kärnkraftverk nämns beskriva det som en 
fossilfri energikälla. Områden som är identifierade för vindkraftsutveckling ska 
lyftas ur. 

Utöver detta påpekar Sverigedemokraterna att en utveckling av Gamla 
industriområdet inte bara ska ge utrymme för bostäder och verksamheter utan 
även gröna och blåa värden. 

Kommunens kommentar: Ställningstagande för Vindkraft kvarstår utifrån tidigare 
förslag. Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden utpekade som 
prioriterade för vindkraft. I dessa områden ska kommunen inte vidta åtgärder, som kan 
komma att begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att möjliggöra bebyggelse. Vid 
sidan om etableringar i prioriterade områden är det möjligt att pröva etableringar i övriga 
delar av kommunen. 

Översiktsplanen möjliggör för att ansöka och pröva om tillstånd för nya 
vindkraftsetableringar i hela Kalmar kommun. Höjden på verken kommer tillsammans med 
en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att ansöka om 
tillståndsprövning för etablering. 

Tillståndsprövningar för vindkraftverk ska alltid beakta buller, skuggor samt påverkan på 
fåglar och fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. 

Gamla industriområdet är utpekat utredningsområde i översiktsplanen med 
utvecklingsinriktning mot en blandad stadsdel. Ett funktionsblandat område kan innebära 
utvecklingspotential för bostäder, service och arbetsplatser men även att park- och grönytor 



 

 

integreras i området. Det är ett stort och centralt område och planering bör ske utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. En fördjupning av översiktsplan för Gamla industriområdet är 
utpekat som en strategisk plan som ska tas fram i efterföljande processer och uppdrag.  

 

3.7 Företag  
 

E.ON - E.ON påpekar att granskningsförslaget har justerats och delvis 
omformulerats utefter deras samrådsyttrande och har i övrigt inget att erinra. 

Kommunens kommentar: Noteras. 

 

Fågelguidning AB - Fågelguidning AB påpekar att översiktsplanen och de 
ställningstaganden som berör vindkraftverk upplevs som alltför öppna och 
generella och är i behov av att specificeras. De menar att detta skapar en 
osäkerhet för vidareetablering av sin verksamhet. Specifikt önskar 
Fågelguidning AB ett förtydligande i följande punkter: 

- Höjdmässigt behöver översiktsplanen tydliggöra en referenspunkt gällande 
hur många meter över havet som vindkraftverket placeras.  

- Ljudmässigt önskar Fågelguidning AB att det borde finnas krav på att 
vindkraftverken maximalt når 35 dB(A) ekvivalent nivå vid bostäder. Det anses 
även otydligt vilka bullerriktlinjer som gäller för friluftsområden och hur detta 
påverkar möjligheten att etablera vindkraft. 

- De anser att avståndet mellan vindkraftverk och bostad alltid ska vara minst 
1500 m och utöver öka i relation till höjden. 

- I yttrandet påpekas att det upplevs som oklart hur kommunen ska kunna 
säkra var energin levereras. 

- Människans välmående behöver lyftas starkare i förhållande till 
vindkraftsetableringar.  

- Det lyfts önskemål att Ebbegärde kronopark pekas ut som naturreservat. 

 
Kommuns kommentar: Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden 
utpekade som prioriterade för vindkraft. I dessa områden ska kommunen inte vidta 
åtgärder, som kan komma att begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att 
möjliggöra bebyggelse. Vid sidan om etableringar i prioriterade områden är det möjligt att 
pröva etableringar i övriga delar av kommunen. Det viktiga är att översiktsplanens 
ställningstaganden i övrigt uppfylls. 

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 meter mellan vindkraftverk och bostäder är 
ett tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på 
upp till 2000 meter skulle i praktiken innebära ett totalt stopp för ytterligare etablering av 
vindkraft i Kalmar kommun. Ett avstånd på 1500 meter mellan vindkraftverk och 
bostäder innebär att ljudnivån inte överstiger 40 dB. Dock kan det i vissa fall överstiga 35 
dB.   

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Höjden på verken kommer 



 

 

tillsammans med en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att 
ansöka om tillståndsprövning för etablering. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt, 
detta ska beaktas vid tillståndsprövningar för vindkraftverk liksom påverkan på fåglar och 
fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. Under prövningsprocessen bestäms de 
villkor som ska gälla för varje enskild etablering.  

I Program för friluftsliv 2020 pekas området Böle – Ebbegärde (Snärjebäcken inkluderat) 
ut som ett område med friluftsutbud. Program för friluftsliv kan ses som ett underlag gällande 
mål och ambition för det rörliga friluftslivet. Blir det aktuellt med flera aktiviteter så 
kommer detta vägas i relation till materialet. 
 

SR Energy - SR Energy lyfter att avståndet mellan vindkraft och bostäder 
borde sättas i relation till höjden och ger förslag på ett avstånd som innebär 
fem gånger totalhöjden. Förutsatt att det går att hitta en lösning med 
flygplatsen påpekar SR Energy att tidigare prioriterade områden nordväst om 
Läckeby och Rockneby är lämpade för vindkraft. Inventeringar gällande bland 
annat fåglar och naturvärden har gjorts och en dialog med flygplatsen har 
inletts som understryker områdets lämplighet för vindkraft. SR Energy påpekar 
att ställningstaganden angående vindkraft är främst fokuserat på 
landskapsbilden. I yttrandet lyfts att landskapsbilden är en aspekt men 
ställningstagandet behöver nyanseras och sättas i relation till övriga intressen 
och behov av mer förnybar energi. 

 
Kommunens kommentar: Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden 
utpekade som prioriterade för vindkraft i översiktsplanen. I dessa områden ska kommunen 
inte vidta åtgärder, som kan komma att begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel 
att möjliggöra bebyggelse. Vid sidan om etableringar i prioriterade områden är det möjligt att 
pröva etableringar i övriga delar av kommunen. Det viktiga är att översiktsplanens 
ställningstaganden i övrigt uppfylls. 

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 meter mellan vindkraftverk och bostäder är 
ett tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på 
upp till 2000 meter skulle i praktiken innebära ett totalt stopp för ytterligare etablering av 
vindkraft i Kalmar kommun. Ett avstånd på 1500 meter mellan vindkraftverk och 
bostäder innebär att ljudnivån inte överstiger 40 dB. Dock kan det i vissa fall överstiga 35 
dB.   

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Höjden på verken kommer 
tillsammans med en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att 
ansöka om tillståndsprövning för etablering. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt, 
detta ska beaktas vid tillståndsprövningar för vindkraftverk liksom påverkan på fåglar och 
fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. Under prövningsprocessen bestäms de 
villkor som ska gälla för varje enskild etablering.  

 

3.8 Privatpersoner  
Under granskningen har det kommit in 99 yttranden via epost och brev från 
privatpersoner. Nedan sammanfattas dessa i en tematisk sammanställning.  



 

 

Samtliga originalyttranden finns hos Kalmar kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, och lämnas ut på begäran. 

 

Vindkraft 

Av samtliga inkomna yttrande från privatpersoner berör 60 av dessa 
vindkraftsfrågor och sammanfattas i följande punkter: 
 
• Det beskrivs som mycket positivt att skogsområdet norr om 

Läckeby/Rockneby inte längre gäller som prioriterat område för 
vindkraftsutbyggnad. 
 

• Det beskrivs även positivt att kommunen har ökat skyddsavståndet mellan 
vindkraftverk och bostäder till 1500 meter för verk som är större än 200 
meter, men att detta inte upplevs tillräckligt. 

 
• I flera yttranden lyfts en vetenskapligt framtagen svensk studie där det 

framgår att fastighetsvärden reduceras upp till 30% vid avstånd upp till 
2000 meter från vindkraftsutbyggnad. (”The Socio-Economic Cost of Wind 
Turbines: A Swedish Case Study”, Westlund/Wilhelmsson, Sustainability 21-06-
18). 

 
• I flera yttranden påpekas att försiktighetsprincipen måste gälla. Avståndet 

mellan bostäder och vindkraft bör vara minst 2000 m, och gälla för 
vindkraft alla verk oavsett totalhöjd. De lyfter att kommunen bör ta 
hänsyn till fastighetsvärden. 

 
• Det lyfts att regleringen av buller är i praktiken svår och de simuleringar 

som vindkraftsbolagen gör är inte till närboendes fördel. Kommunen 
måste dra lärdom av sina erfarenheter och även här måste 
försiktighetsprincipen gälla. En gräns vid bostäder på 35dB 
vindkraftsbuller ger garantier för att boendemiljö förblir oförändrad, vid 
en eventuell vindkraftsutbyggnad. 

 
Det har också inkommit en synpunkt på ett område som pekas ut som lämpligt 
för vindkraft i anslutning till Halltorp i det tematiska tillägget till 
översiktsplanen, vindkraft från 2010.  

Området beskrivs som ett mycket omtyckt friluftsområde med eklandskap 
där Halltorpsskolans elever och lärare har naturlektioner och där 
Halltorpsborna har natur- och friluftsvandringar. 

Här finns även havsörn och röd glada samt ytterligare fridlysta arter. 
 
Kommunens kommentar: Vindkraftsetableringar ska i första hand prövas i områden 
som i översiktsplanen prioriteras för vindkraft. I dessa områden ska kommunen inte vidta 
åtgärder, som kan komma att begränsa vindkraftsetableringar, som till exempel att 
möjliggöra för bebyggelse. Vid sidan om etableringar i prioriterade områden är det möjligt att 
pröva etableringar i övriga delar av kommunen. Det viktiga är att översiktsplanens 
ställningstaganden i övrigt uppfylls. 



 

 

Kommunen anser att ett skyddsavstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder är ett 
tillräckligt avstånd för att säkerställa en fortsatt god boendemiljö. Ett större avstånd på upp 
till 2000 meter skulle i praktiken innebära ett totalt stopp för ytterligare etablering av 
vindkraft i Kalmar kommun. Ett avstånd på 1500 m mellan vindkraftverk och bostäder 
innebär att ljudnivån inte överstiger 40 dB. Dock kan det i vissa fall överstiga 35 dB.   

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder, enligt 
Boverket. Kommunen och Länsstyrelsen bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån 
faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Höjden på verken kommer 
tillsammans med en rad andra faktorer spela roll för var det kommer vara möjligt att 
ansöka om tillståndsprövning för etablering. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt, 
detta ska beaktas vid tillståndsprövningar för vindkraftverk liksom påverkan på fåglar och 
fladdermöss samt andra natur- och kulturvärden. Under prövningsprocessen bestäms de 
villkor som ska gälla för varje enskild etablering.  

Läs mer om vindkraftens lokaliseringsförutsättningar i vindkraftshandboken och om 
prövningsprocessen på vindlov.se. 

Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft kommer att ersättas i och med 
att den nya översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige i Kalmar.  
 

Utredningsområde för bostäder och samhällsservice vid Drag och 
Skäggenäs  

Boende på Skäggenäs lyfter att ny bebyggelse kommer förändra deras närmiljö 
och inverka negativt på boendemiljö och fastighetsvärden. De menar att 
upplevelsen av enskildhet med närhet till skog och natur är en anledning till att 
bosätta sig på Skäggenäs. 

Det påpekas att utredningsförslagen för bostäder och samhällsservice har 
ändrats väsentligt mellan samråd och granskning vilket gör att förslaget borde 
ställas ut på nytt. Frågan om vad ett utredningsområde innebär och vilken 
effekt det får lyfts som oklart. 

Vad det gäller utredningsområdet vid Äspölund lyfts att det finns områden 
som utgörs av lövträd och sankmark vilket är en gynnsam miljö för flera 
skyddade arter. 

Trafiksäkerheten på Revsuddevägen beskrivs som otillräcklig och det lyfts att 
även om kommunen bygger om den till bygata så kommer problemen inte att 
lösas. Fler boende bidrar dessutom till mer trafik. 

Det påpekas att vägarna i anslutning till Äspölundsområdet, Äspölundsvägen 
och Venenäsvägen, kommer att behöva byggas om vilket påverkar områdets 
karaktär negativt och dessutom kommer biltrafiken att öka. Äspölundsvägen 
sköts av samfällighetsföreningen i Äspölund. 

Boende i Drag har lämnat synpunkter gällande det föreslagna 
utredningsområdet för bostäder och samhällsservice vid Drag. De menar att 
om området exploateras går det bästa natur- och rekreationsområdet i närheten 
förlorat. En utbyggnad upp mot Rockneby beskrivs som ett bättre alternativ än 
den som föreslås i översiktsplanen.   
 
Kommunens kommentar: Utredningsförslagen för bostäder och samhällsservice vid 
Drag och på Skäggenäshalvön har justerats utifrån flertalet dialoger med boende, 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2009/vindkraftshandboken/
http://www.vindlov.se/


 

 

fastighetsägare samt föreningen SVOIF under och efter samrådet samt granskningen av 
översiktsplanen. 

Översiktsplanen kommer ånyo att ställas ut för granskning under våren 2023. 

Drag och Skäggenäs är attraktiva områden med stor efterfrågan på såväl fritidshus som 
permanentboenden. Kommunen bedömer att de utpekade områdena är lämpliga att utreda 
vidare för bostadsutveckling. Ett utredningsområde innebär att ytan kan bli aktuell för ny 
bebyggelse men eventuell omfattning och precisering behöver studeras vidare. Om det blir 
aktuellt att utveckla dessa områden ska detaljplaner tas fram i dialog med sakägare och i 
samband med detta undersöks lokala markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och 
andra förutsättningar.  

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga. Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet 
till insyn, påverkan och rätt till överklagande. 

I oktober 2022 tog kommunen över väghållaransvaret på Revsuddevägen, sträckan Drag-
Revsudden (6,3 km). Övertagandet var ett resultat av flera decenniers diskussion med 
Trafikverket om önskade trafiksäkerhetsåtgärder och lägre hastigheter. Ett antal 
trafiksäkerhetsåtgärder i kommunal regi är nu på gång att realiseras.  

Delsträckan har en vägbredd mellan 5,5 - 6 meter, ofta kantad av stenmurar och privat 
fastighetsmark med ett stort antal skymda utfarter. Vägutrymmet medger dessvärre inte en 
separat gång- och cykelbana. Trafikmätningar de senaste åren har visat att antal fordon ett 
vardagsdygn är ca 1 600 mellan Rockneby-Drag (70 km/h-sträckan), ca 900 i Drags 
samhälle (ungefär vid kanalbron) och ca 500 mellan Boda och Revsudden. Till dessa 
mätningar kan adderas en separat mätning i västra Drag i samband med övertagandet 
oktober 2022. Denna visade ca 1 200 fordon. Mätningarna görs i regel i oktober månad 
och det är sannolikt så att trafikvolymerna är större under sommarmånaderna.  

Givet de ovan nämnda förutsättningarna med vägbredd och trafikvolymer är en så kallad 
bygdeväg ett lämpligt första steg för att åstadkomma en mer trafiksäker vistelse på 
Revsuddevägen. Bygdeväg är enligt regelverken en bra lösning då vägbredden är mellan 5 – 7 
meter och där trafikvolymen understiger 2 000 fordon per vardagsdygn, vilket 
överensstämmer väl med Revsuddevägen. 

Förutom målning av bygdeväg har även hastigheten sänkts till 40 km/h under en betydligt 
längre sträcka än tidigare. Där det är bygdeväg är det nu alltid 40 km/h. Lägre hastighet 
är för övrigt den främsta faktorn när det gäller att skapa en trafiksäkrare miljö, både för 
bil-, gång- och cykeltrafikanter. Kommunens bedömning är att trafiksäkerheten, förutsatt att 
trafikanterna respekterar de nya hastighetsgränserna, är avsevärt bättre nu för de oskyddade 
trafikanterna än tidigare.  

Ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder är planerade under 2023-2024, främst i syfte att säkra 
skolungdomarnas rörelser på vägen. Dessutom pågår ett bra samarbete med bygdeföreningen 
SVOIF om att hitta en framkomlig väg för en gång- och cykelbana Rockneby-Drag. Ett 
utredningsarbete kommer att påbörjas. 

Om trafikvolymerna ökar på sträckan Drag-Revsudden så att det överstiger gränsvärdet 
2 000 fordon per vardagsdygn, kan ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder kan komma att 
krävas. Ett fortsatt bostadsbyggande på och inflyttning till Skäggenäshalvön skapar fler 
bilresor. Men som läget är idag och på kort sikt framöver är kommunens bedömning att de 
tilltänkta trafiksäkerhetsåtgärderna ska vara tillräckliga.   



 

 

Äspelunds- och Venenäsvägen är enskilda vägar, som kommunen inte har samma rådighet 
över.  

 

Utredningsområde för verksamheter vid Harby:  

Synpunkter har inkommit gällande föreslaget utredningsområde för 
verksamheter i Harbymo–Tomtebyholm. Närboende menar att förslaget 
påverkar boende i Harbymo–Tomtebyholm negativt och att hänsyn måste tas 
även till enskilda intressen. Synpunktgivare menar att förslaget behöver ändras 
genom att utredningsområdet norr om väg 25 tas bort från översiktsplanen. 
Om kommunen planerar att förlägga bullrig eller på annat sätt störande 
verksamhet vid Harbymo–Tomtebyholm krävs att detta uteslutande förläggs i 
området söder om väg 25. Det påpekas att det behövs minst 150 m buffertzon 
till allmän bebyggelse och betydligt större zon vid plan för bullrig eller på annat 
sätt störande verksamhet inom området. De menar att kommunen agerar 
motsägelsefullt genom att större hänsyn har tagits till bostäder söder om 
Harbymo. 
 
Det lyfts att föreslagna verksamhetsområdet kommer att påverka 
omgivningarna och miljön i närområdet. Det är därför av stor vikt att 
utformningen av området görs med så liten naturpåverkan som möjligt. 
Skogsridåer måste planeras in. Strandskyddet längs Tomtebybäcken och 
skyddsåtgärder av rödlistade och andra djurarter måste beaktas.  
 
Det nämns att miljön har sedan tidigare påverkats på grund av utbyggnaden av 
Moskogen. Den framtida planering har redan påverkat de boendes livskvalitet 
och ekonomi negativt.  
 
I juli 2021 lämnade boende i Harbymo–Tomtebyholm in ett samrådsyttrande 
över förslaget till ny översiktsplan gällande nytt föreslaget verksamhetsområde 
Dessa slutsatser och synpunkter gäller fortfarande. 
 
Kommunens kommentar: I översiktsplanen görs ställningstaganden om hur 
markanvändningen och bebyggelsestrukturen ska se ut på en övergripande nivå utifrån 
lämplighet och behov. 
 
Det finns ett stort behov av områden och mark för såväl nya som befintliga verksamheter i 
kommunen. Utredningsområdet bedöms lämpligt för utveckling av nya verksamheter eftersom 
det ligger strategiskt utmed väg 25 och det ligger i anslutning till befintliga verksamheter. 
Verksamhetsområdets definitiva avgränsning får prövas, med hänsyn tagen till platsens 
specifika förutsättningar och närhet till bostadsbebyggelse, i efterföljande detaljplanering. 
 
Inför utbyggnaden av ett nytt verksamhetsområde kring väg 25 och söder om befintliga 
bostäder vid Harbymo och Tomtebyholm behöver en eller flera detaljplaner tas fram som 
prövar områdets lämplighet i detalj. I detaljplanerna ges en samlad bild av 
markanvändningen och hur miljön avser förändras eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt 
bindande och anger rättigheter och skyldigheter för hur och var man får bebygga. Här 
säkerställs också att eventuell påverkan på närliggande bostäder, naturmiljö, strandskydd, 
rödlistade arter med mera utreds. 
 



 

 

Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt 
till överklagande. 
 
Utredningsområde för bostäder och samhällsservice vid Hagbystrand 
(mellan Vita Sand och Sandvik):  

I flera yttranden lyfts utredningsområdet för bostäder och samhällsservice vid 
Hagbystrand, mellan Vita Sand och Sandvik som negativt. Orsaker som lyfts 
till att området inte bör exploateras är: 

• Långa avstånd till service och kollektivtrafik vilket skapar ett 
bilberoende och innebär ökade kostnader för kommunen.  

• Vägarna som idag är enskilda behöver anpassas till mer trafik vilket kan 
innebära skada för djur och natur i dess närhet.  

• Stor risk för privatisering av strandskyddat område samt hot mot 
fåglars som häckar längs med stranden och Möreleden. 

• Det utpekade området skulle tåla 25-50 hus på säkert avstånd från 
havet samt att det inte planeras som ett utpräglat villaområde.  

 
Kommunens kommentar:  
I översiktsplanen görs ställningstaganden om hur markanvändningen och 
bebyggelsestrukturen ska se ut på en övergripande nivå utifrån lämplighet och behov.  
 
Översiktsplanen har efter samrådet 2021 reviderat planförslag. Som utvecklingsstrategi ska 
översiktsplanen skapa förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Specifikt för 
tätortsområdet klargörs att Hagby Oxhage, Sallanders hage, Åkes Hage, Markgatan, 
Kolboda och Hagbystrand ska utvecklas utifrån respektive karaktär. Som ställningstagande 
framgår även att det exponerade läget mot Kalmarsund ska beaktas och ny bebyggelse ska 
prövas med försiktighet, obebyggda delar av kuststräckan ska särskilt värnas. Framtida 
mark-, vatten- och bebyggelseutveckling behöver alltid ses i relation till översiktsplanens 
ställningstagande. 
 
Kommunen bedömer att de utpekade områdena kan utredas vidare för bostadsutveckling. 
Att markera ett utredningsområde innebär att området kan bli aktuellt för utveckling men 
eventuell omfattning och precisering behöver studeras vidare. Om det blir aktuellt att utveckla 
dessa områden ska detaljplaner tas fram i dialog med sakägare och i samband med detta 
undersöks markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och andra förutsättningar som 
eventuell påverkan på närliggande bostäderoch strndskydd. 
 
I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga. Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet 
till insyn, påverkan och rätt till överklagande. 
 

Utredningsområde för bostäder och samhällsservice i Ekenäs /Karlsnäs 
Synpunkter har inkommit från en boende i Hagby kring föreslaget 
utredningsområde för bostäder och samhällsservice väster om Ekenäs. 
Personen påpekar att området inte fanns med i samrådsversionen av 
översiktsplanen och att det inte har lyfts för diskussion tidigare.  



 

 

Det påpekas att Ekenäs är en del av ett större riksintresseområde för 
kulturmiljövården samt en av miljöerna som finns med i kommunens 
kulturmiljöprogram för landsbygden. Utöver påpekas att det behövs ett 
förtydligande över hur den fysiska miljön bör hanteras i Ekenäs, att hänsyn tas 
till kulturmiljö, kust och vatten samt natur och rekreation. 

En eventuell bebyggelseutveckling bör vara en måttfull utbyggnad som tar 
utgångspunkt i samhällets och bebyggelsens befintliga struktur och karaktär. 
Ekenäs unika karaktär och utvecklingsriktning bör tydliggöras i 
översiktsplanen. 

Det lyfts även att det utpekade området har höga rekreationsvärden som utgörs 
av tallskog med bottenflora av blåbär samt en mindre ekplantering vid 
Ekenäsgatan.  

Utöver påpekas att det finns problem med mycket trafik från det nyare 
villaområdet som kallas Mörenäs samt Karlsnäs. Om det skulle tillkomma 
ytterligare bostadshus så kräver det en annan lösning för anslutningen till 
Ekenäsgatan, möjligen via någon av de markgator som finns från området upp 
till landsvägen eller ansluta längre västerut på Ekenäsgatan.  

Kommunens kommentar: Översiktsplanen har reviderats efter samrådet 2021 efter 
politiska önskemål om att tillskapa flera utredningsområden för bostäder och samhällsservice 
utanför Kalmar stad och framförallt i Södermöre. Enligt översiktsplanens utvecklingsstrategi 
ska förutsättningar för tillväxt skapas i hela kommunen.  

Kommunen bedömer att det utpekade området kan utredas vidare för bostadsutveckling. Att 
markera ett utredningsområde innebär att området kan bli aktuellt för utveckling men 
eventuell omfattning och precisering behöver studeras vidare. Om det blir aktuellt att utveckla 
dessa områden ska detaljplaner tas fram i dialog med sakägare och i samband med detta 
undersöks markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och andra förutsättningar som 
eventuell påverkan på närliggande bostäder och strandskydd. 
 
I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga. Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet 
till insyn, påverkan och rätt till överklagande. 
 

Jordbruksmarken i Elverslösa 

Synpunkter har inkommit från fastighetsägare i närområdet till det område som 
i översiktsplanen föreslås som utredningsområde för verksamheter i 
Eleverslösa. Fastighetsägarna anser att förslaget bör ändras då inte kan anses 
utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Området bör fortsatt användas för 
jordbruksändamål med hänsyn till livsmedelsproduktion för kommande 
generationer. 

Kommunens kommentar: Kommunen avvaktar beslut i frågan i Mark- och 
miljödomstolen. Det finns ett stort behov av avlastningsytor för masshanteringsytor i stadens 
närhet bland annat för att minimera tunga transporter. 
 
Kullö 
Det har inkommit en synpunkt med fråga om Kullö ska bebyggas med 
bostäder. Personen menar att det är ett fint område som många använder och 



 

 

dessutom är låglänt. Kullö har tidigare svämmats över och är inte lämpligt att 
bebygga med bostäder.  
 
Kommunens kommentar: På Kullö pekas inga utredningsområden för bostäder och 
samhällsservice ut. 
 
 
Utredningsområde för bostäder och samhällsservice vid Stensö 
Det har inkommit frågor och synpunkter kring kommunens utvecklingsplaner 
vid Stensö. Områdena används flitigt som rekreationsområde och har ett 
varierat växt och djurliv som kan komma att påverkas negativt av den 
byggnationen som redan är antagen nere vid T-bryggan. 
 
En person har framfört synpunkter på föreslaget utredningsområde för 
bostäder och samhällsservice vid Stensö och menar att det borde vara en 
konflikt att planera för detta samtidigt som kommunen har för avsikt att stärka 
befintliga områden för friluftslivet. Kommunen marknadsför natur- och 
rekreationsområden kring Stensö och Skärgårdsparken genom den lokala 
naturvårdssatsningen Under bar himmel samtidigt som exploatering föreslås i 
just dessa områden. 
 
Det lyfts att i området kring Stensö finns naturvärden både i form av växtlighet 
och ovanligt djurliv (ekoxe, pungmes, rosenfink, etc.) 
 
Det finns frågor om hur kommunen resonerar kring nybyggnation i områden 
som enligt MSB kan ligga under vatten i slutet av seklet, på grund av 
klimatförändringarna. Om kustnära och centralt belägen skog avverkas medför 
det en sänkt motståndskraft mot extremväder i form av minskad skugga, 
svalka, skydd mot översvämning och erosion. Den senaste tiden har tydligt 
visat utsattheten när extremväder som värmeböljor och skyfall slår till. Skogen 
bidrar till ett drägligt mikroklimat i närliggande områden och agerar dessutom 
ljuddämpande (för motorvägen) för hela Stensö.  
 
Kommunens kommentar: Översiktsplanen har reviderats efter samrådet 2021 
utredningsområdet för bostäder och samhällsservice i Skärgårdsstaden har delvis minskats.  

Genom att utveckla Skärgårdsstaden tillgängliggörs kusten för alla som bor och arbetar i 
Kalmar. En utveckling som bidrar till att stärka kopplingen mellan naturområdena Stensö 
och Skärgårdsparken samt mot Rinkabyholm. Friluftsområdet Skärgårdsparken utgör en 
stor resurs för rekreation och fritid som behöver tillgängliggöras i relation till staden. 

Kommunen bedömer att de utpekade områdena kan utredas vidare för bostadsutveckling. 
Att markera utredningsområden innebär att ytan kan bli aktuell för ny bebyggelse, eventuell 
omfattning och precisering behöver studeras vidare. Innan det kan bli aktuellt att bebygga i 
dessa områden ska detaljplaner tas fram och i samband med detta undersöks 
markförhållanden, översvämningsrisk, naturvärden, skyddade arter och andra 
förutsättningar klarläggs.  

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga.  



 

 

Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt 
till överklagande. 

Nya byggnader och kompletterande bebyggelse inklusive aktuella ledningsnät ska utföras så 
att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,8 meter över nollplanet (RH2000) 
inte skadar byggnadernas konstruktion. 
 
Havsnivåhöjningen redovisas som ett lager i Hänsynskartan under avsnittet Hänsyn och 
värden. Lagret är baserat på Kalmar läns regionala rekommendationer och visar på nivån 
som kan översvämmas vid extremväder idag (1,6 meter) och områden som kan översvämmas 
år 2100 (2,8 meter). Rekommendationerna är samma som Boverkets och är relevanta för 
översiktsplanen. 
 
Utredningsområde för bostäder och samhällsservice vid Enighetens väg 
Det har kommit en synpunkt på utredningsområden för bostäder och 
samhällsservice vid Enighetens väg. Personen menar att det inte är lämpligt 
utan att hänsyn behöver tas till stadens “gröna lungor”, träd och 
ekosystemjänster så att den ekologiska balansen även inne i våra städer kan 
bibehållas. Små skogsområdena viktiga för djur- och fågellivet och en naturlig 
boplats för många olika fågelarter och insekter. De gröna oaserna är viktiga för 
vårt fysiska och psykiska välmående. Det påpekas att det finns många andra 
ställen att bygga på i staden utan att förtätning behöver ske överallt.   
 
Kommunens kommentar: Utredningsområdet för bostäder och samhällsservice vid 
Enighetens väg bibehålls enligt tidigare förslag. Hur och i vilken omfattning området kan 
komma att exploateras studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Det har tidigare 
pågått ett strategiskt arbete för att gestalta de ramar som på lång sikt ska forma 
utvecklingen av Norrliden. Arbetet har 2011 resulterat i Fördjupad översiktsplan 
Norrliden strand och visar bland annat på hur Norrliden med omnejd kan utvecklas med ett 
starkt stadsdelscentrum, intressanta målpunkter och tydliga kopplingar till kusten.  
Innan det kan bli aktuellt att bebygga i dessa områden ska detaljplaner tas fram och i 
samband med detta undersöks markförhållanden, naturvärden, skyddade arter och andra 
förutsättningar klarläggs.  

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avser förändras 
eller bevaras. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger rättigheter och skyldigheter för 
hur och var man får bebygga.  

Planprocessen regleras i lagstiftningen och berörda ges möjlighet till insyn, påverkan och rätt 
till överklagande. 

 
Utredningsområde för dubbelspår i Smedby 
Det har inkommit en synpunkt på förslaget till utredningsområde för 
dubbelspår på järnvägen genom Smedby och att det är otydligt redovisat i 
översiktsplanen. Personen är emot dubbelspårets lokalisering med anledning av 
att det finns mycket bebyggelse i anslutning till det föreslagna området. Spåret 
skulle i stället kunna förläggas väster om Smedby tågstopp. 
 
Kommunens kommentar: Översiktsplanens förslag till utredningsområde för 
mötesspår baseras på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie om kapacitetsbrister på Kust till 
Kustbanan. För att kunna lösa de trafikupplägg/-system som Regional Sydsamverkan har 
simulerat och planerat för bland annat turtäthet mellan Kalmar och Växjö var 30:e minut, 
behövs ett mötesspår någonstans på den sträcka som är markerad i översiktsplanen. 



 

 

Befintligt stationsläge ligger för långt västerut för ett optimalt möte mellan tåg. I annat fall 
får ett tåg invänta ett annat, med oönskad tidsfördröjning. 
 
Om mötesspåret skulle lokaliseras väster om befintlig station innebär detta ytterligare ett steg 
för en tidsmässigt ickesynkroniserad mötesplats för tågen. Dessutom kommer mötesspåret allt 
närmare stationsområdet i Trekanten, där mötesmöjligheter redan finns. 
Utredningsområdets längd för mötesspåret i Smedby kan dock anpassas. Mötesspåret 
behöver vara 700 meter, så ett möte med godståg kan klaras. Tågtiderna och 
mötesmöjligheterna på banan styrs ytterst av Öresundstågens (mot Kalmar) tidskanal över 
Öresundsbron samt anslutningsmöjligheterna i Alvesta till stambanans tåg. Tågtidtabellen i 
östra änden (dvs Kalmar Central) blir med anledning av detta tämligen givna. 
 
Lindsdal 
En person har lämnat synpunkter på översiktsplanens del som handlar om 
Lindsdal. Personen menar att det inte är lämpligt för planering av blandad 
bebyggelse med hyresrätter i Lindsdals centrum då det finns en oro för att det 
snarare skulle medföra större otrygghet. I Lindsdal är fokus barnfamiljer och 
deras trygghet och utifrån det är nuvarande förslag helt olämpligt. Att knyta 
ihop Lindsdal med fler cykelbanor är positivt dock behövs parkeringen utanför 
Ica den ytan är därför inte lämplig att bebygga.  
 
Kommunens kommentar:  Ett av kommunens fem inriktningsmål är ”En attraktiv 
kommun med hög livskvalitet” I Kalmar står människan i centrum. Människor ska ges 
förutsättningar för ett gott liv där vardagen fungerar enkelt och likvärdigt för alla. 
Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Att arbeta med social 
hållbarhet handlar om att ge ramarna för ett gott liv utifrån de förutsättningar som finns i 
varje enskilt fall, att skapa platser där människor trivs. Alla ska få lika möjlighet till en 
livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god 
hälsa. Ett samhälle som är tryggt och tillgängligt för alla är prioriterade områden för 
översiktsplanen att hantera. 
 
Översiktsplanens ambition är att föra in social hållbarhet i all samhällsplanering.  
God tillgänglighet till samhällsservice och närhet till vardagens målpunkter ger goda 
förutsättningar för ett enkelt och jämställt vardagsliv. Närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik som medför ett minskat behov av transporter med bil, är en viktig aspekt för 
att nå ett jämställt samhälle. Genom att möjliggöra för olika boendeformer inom samma 
bostadsområde kan samhällsplaneringen bidra till valfrihet för olika önskemål, behov och 
betalningsförmågor.  
 
Boendesegregation kan motverkas genom att planering möjliggör för blandade bostads- och 
upplåtelseformer samt att stadsdelar länkas samman genom tydliga och trygga stråk samt att 
barriärer överbryggas. I områden som är socioekonomiskt utsatta ska satsningar för att 
utveckla samhällsservice, föreningsliv, rekreations- och fritidsmöjligheter samt mötesplatser av 
högkvalitet i den offentliga miljön prioriteras. 
 
Vård och omsorgsboende vid Vänskapens väg saknar tillgång till 
service. 
I ett yttrande lyfts synpunkter gällande Kalmars största vård-och 
omsorgsboende för äldre (85 lägenheter), beläget på Vänskapens väg 6. Det 
påpekas att kommunen enligt lag så ska främja samhällsdeltagande för äldre, 
skapa delaktighet och möjlighet att ta del av utbud och rekreation.  



 

 

 
Boendet är idag isolerat från all form av naturligt samhällsdeltagande och de 
äldre saknar möjlighet att vara delaktiga enligt lagens intentioner. Det beskrivs 
att både busshållsplats och butik ligger alldeles för långt borta. Det är både 
krävande för personal och begränsar äldres självbestämmande och 
initiativförmåga som i längden bidrar till en stor samhällskostnad. Nästan 100 
äldre personer som bor på Vänskapens väg, saknar möjlighet att köpa en glass, 
ta en fika, se barn som gungar eller gå till fotvården/frisören i närmiljön. Det 
finns ingen naturlig samlingsplats i området. Det bör planeras för service och 
mötesplatser i närområdet. 
 
Kommunens kommentar: Ett detaljplanearbete i närområdet kommer att påbörjas 
och frågor gällande mötesplatser och service tas vidare i det kommande arbetet. 
Översiktsplanens ambition är att föra in social hållbarhet i all samhällsplanering. God 
tillgänglighet till samhällsservice och närhet till vardagens målpunkter ger goda 
förutsättningar för ett enkelt och jämställt vardagsliv. Närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik som medför ett minskat behov av transporter med bil, är en viktig aspekt för 
att nå ett jämställt samhälle. Genom att möjliggöra för olika boendeformer inom samma 
bostadsområde kan samhällsplaneringen bidra till valfrihet för olika önskemål, behov och 
betalningsförmågor. Boendesegregation kan motverkas genom att planering möjliggör för 
blandade bostads- och upplåtelseformer samt att stadsdelar länkas samman genom tydliga 
och trygga stråk samt att barriärer överbryggas. I områden som är socioekonomiskt utsatta 
ska satsningar för att utveckla samhällsservice, föreningsliv, rekreations- och 
fritidsmöjligheter samt mötesplatser av högkvalitet i den offentliga miljön prioriteras. 
 
Under rubriken ”ställningstagande” – ”Hållbar bebyggelseutveckling” och avsnittet 
”Blandade funktioner och närhet för ett integrerat samhälle” kompletteras följande 
ställningstagande med understruken mening. 
 
”Behov av gruppbostäder, äldreboende och bostäder med särskild service ska beaktas när nya 
bostadsområden, skolor, förskolor, samhällsservice planeras, stadsdelscentrum utvecklas och 
befintliga bostadsområden kompletteras med ny bebyggelse. Specialbostäder kan med fördel 
lokaliseras till områden med service och kollektivtrafik.  
 
Övrigt 
En synpunkt har inkommit med fråga om hur många villatomter det planeras 
för i Kalmar. I yttrandet önskas en storsatsning på villatomter i kommunen.  
 
Kommunens kommentar: Under de kommande sex åren kommer det att planeras för 
cirka 400 nya villatomter. 
 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
Planarkitekt   Planchef 

 
 
 
 

Magnus Juhlin Elena Bäcklund 
 
David Einarsson 
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