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Planhandlingar  
Planhandlingarna består av: Till planen hör också: 
• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Illustration 

• Grundkarta  

• Fastighetsförteckning 

• Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

 

• Översiktlig geoteknisk och 
miljöteknisk undersökning 2014-
01-31 

• Lindsdal centrum 
miljöundersökning 2021-03-29 rev. 
2021-06-10 

• Trafikbuller 2015-05-27 

• Dagvattenutredning 2015-04-01 

• Parkeringsutredning Lindsdals 
centrum 2015-08-28 

• Dagvattenutredning 2021-12-06 
rev. 2022-04-12 

• Trafik-PM parkeringsutredning 
2021-07-13 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

 

 

 

Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av Evelina Abrahamsson på uppdrag av 
Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun i samråd med 
kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.  

 

 

 

Evelina Abrahamsson 

Planarkitekt 
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Planområdet visas som en svart streckad cirkel 
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Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder, 
centrumverksamheter och omsorgboende inom planområdet. Planen möjliggör 
också för en ny gång- och cykelväg längs Förlösavägen och Kanngjutarvägen 
för att koppla samman gång- och cykelnätet bättre i området. Kommunen har 
gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och 
de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen 
rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. I 
planbeskrivningen används benämningen ”Planförslag”. Det innebär att planen 
beskriver förslag till möjlig utveckling. Efter att planen vunnit laga kraft gäller 
detaljplanen. 

 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder, 
centrumverksamheter och omsorgsboende inom planområdet. Planen 
möjliggör också för en ny gång- och cykelväg längs Förlösavägen och 
Kanngjutarvägen för att koppla samman gång- och cykelnätet bättre i området. 
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Plandata 

 
Svart streckad linje utgör planområdesgräns. Lila område visar kommunal mark. Fastighetsgränser visas som 
gröna och röda linjer 

Planområdet omfattar cirka 30 500 kvadratmeter och avgränsas av 
Kalmarvägen i öster, Kanngjutarvägen i norr och Förlösavägen i söder. I västra 
delen av planområdet finns en gång- och cykelväg. Planområdet innefattar 
fastigheterna Askkakan 3 som ägs av LW Lindsdal Fastigheter AB samt 
fastigheterna Gösbäck 3:164, Gösbäck 5:10 samt Gösbäck 9:5 som ägs av 
Kalmar kommun. 

 

Planförfarande och tidsplan 
Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Plankartan är utformad enligt Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Planens preliminära 
tidsplan: 

 

  SAMRÅD 
1:a KVARTALET  

2022 

GRANSKNING 
2:a KVARTALET  

2022 

PLAN- 
FÖRSLAG 

ANTAGANDE 
2:a KVARTALET  

2022 

LAGA  
KRAFT 

    

Synpunkter Synpunkter 
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Nuläge  

 
 
Planområdet är beläget i Lindsdals centrum cirka 10 kilometer från Kalmar 
centrum. Inom planområdet finns både offentliga och kommersiella 
verksamheter som ICA Supermarket, bibliotek, frisörsalong, veterinär och 
pizzeria. Det finns även en familjecentral i samma byggnad som biblioteket. 
Inom området finns också torg, gator, parkering, busshållplats, stenmurar, träd 
och mindre grönytor.  
 
Den omgivande bebyggelsen består i öst av enfamiljsvillor och flerbostadshus. 
Norr om Kanngjutarvägen finns idag en nedlagd handelsträdgård. Norr om 
ICA finns idag en återvinningscentral. Det finns en infart till Svenska kyrkan 
söder om Förlösavägen. Väster om planområdet finns fritidsgård, 
serviceboende, hälsocentral och förskola.  
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Gällande detaljplaner  

 
Området är planlagt i en stadsplan från år 1979, med en ändring från år 1995.  

Planer som berörs: 

- Stadsplan Lindsdals centrum 0880K-I:383 

- Ändring av detaljplan Lindsdals centrum (fastigheten Askkakan 1 m.fl)  0880K-
I:383:2.  

  

http://s323/map/api/RealEstate/AktDirekt/13/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0880K-I%3a383
http://s323/map/api/RealEstate/AktDirekt/13/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0880K-I%3a383%3a2
http://s323/map/api/RealEstate/AktDirekt/13/RealEstate.SV/AktDirektDocument?county=08&document=0880K-I%3a383%3a2
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Socioekonomiska förutsättningar 
 
Demografi 
Det fanns cirka 5900 invånare år 2019 i Lindsdal. Det finns en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män, cirka 2800 respektive 2824. Utifrån det demografiska 
underlaget går det se att cirka 29,1 % utgörs av människor mellan 0-18 års 
ålder. Cirka 50 % är mellan åldrarna 19-64 medan cirka 21,1 % är över 65 år.  
 
I Lindsdal utgörs cirka 75 % av bostäderna av äganderätter. Hyresrätter består 
av 12,8 % och bostadsrätter utgörs av cirka 12,2 %, vilket skapar färre 
möjligheter för människor att skaffa en bostadsrätt eller hyresrätt vid 
förändrade livssituationer. Bilinnehavet i Lindsdal är idag högt. 
 

Tillgänglighet och trygghet 
Inom planområdet finns tre större ytor för parkering, vilket kan skapa stora 
och tomma utrymmen när de inte används. ICA Supermarket har öppet under 
dagtid och kvällstid, men flera av verksamheterna har enbart öppet under 
dagtid. Få öppna verksamheter i kombination med större parkeringsytor kan 
bidra till en ökad känsla av otrygghet hos människor som vistas i eller passerar 
området vid kvällstid. 

 

Mark- och vattenförhållanden 
Planområdet bedöms vara relativt flackt. Marken ligger på +16 meter över 
medelvattennivån vid Förlösavägen och sluttar sedan norr ut mot 
Kanngjutarvägen där marken ligger på +13 över medelvattennivån.  
 
Norr om Kanngjutarvägen finns den nedlagda handelsträdgården J-O 
Knutssons blommor. Byggnader och växthus står fortfarande kvar inom 
fastigheterna. 
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Natur och kultur  
Inom planområdet finns olika slag av träd. Det bedöms finnas en allé intill 
stenmuren söder om biblioteket. Inom planområdets sydöstra sida finns ett 
ihåligt träd som även bedöms vara skyddsvärt.  

Bilden visar en allé i anslutning till en av stenmurarna inom fastigheten Askkakan 3. 

 

Skyddsvärt träd inom den sydöstra delen av planområdet 
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Inom planområdet finns inte några kända fornlämningar, men den gamla 
landsvägen, nu kallad Kalmarvägen, går genom planområdet. I gällande 
detaljplan (0880K-I:383) har området öster om Kalmarvägen i kvarteret 
Leksakståget en skyddsbestämmelse (q). I planbeskrivningen står det följande: 
”Eftersom bebyggelsen är kulturhistoriskt intressant ska ny bebyggelse samt 
om- och tillbyggnader uppföras så att miljön inte förvanskas. Bestämmelsen 
syftar till ett vårdat byggande och inte till att vara en reservatsbestämmelse.” 
Det finns dock enbart ett par äldre byggnader kvar längs vägen, där 
tillbyggnader och nya byggnader har anpassats till den småskaliga karaktären. 
 
Inom fastigheten Askkakan 3 finns äldre stenmurar. Stenmurarna är inte 
skyddade eftersom de inte omfattas av det generella biotopskyddet (Miljöbalken 
7 kap 11§, förordning 1998:1252). 
 

Bebyggelse  
Bebyggelsen i Lindsdal kännetecknas i huvudsak av en relativt låg bebyggelse, 
vilken är placerad i en nordsydlig riktning (se bild nedan). Byggnader som finns 
i anslutning till planområdet består främst av 1-2 våningar. 

Bild som visar en vy över Lindsdal centrum från norr till söder. Planområde är markerat 
med vit transparent yta. 
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Öster om Kalmarvägen finns framför allt enfamiljsvillor och flerbostadshus. I 
gällande stadsplan från år 1979 finns en q-bestämmelse. Syftet med 
bestämmelsen är att inte låsa fast bebyggelsen i sin nuvarande utformning, utan 
bestämmelsen skall tolkas att det är områdets miljö och karaktär som ska 
bevaras.  

 

Bebyggelsen inom planområdet omfattas av olika former av verksamheter i 1-
1,5 våning. Fasaderna är ljusa och har olika material, taken är svagt lutade. 

Bibliotek och familjecentral                           Veterinär 
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Väster om planområdet finns serviceboende, gruppboende, fritidsgård och 
hälsocentral. Materialet består i huvudsak av trä och tegel. 

Vänster bild visar familjecentral till väst och serviceboende till öst. Höger bild visar 
fritidsgård till öst och Ica till väst. 

 

Service  
Inom planområdet finns både offentliga och kommersiella verksamheter som 
ICA, bibliotek, frisörsalong, veterinär och pizzeria. Det finns även 
familjecentral i samma byggnad som biblioteket. Väster om centrum finns ett 
apotek och hälsocentral. Det har nyligen anlagts en ny återvinningsstation norr 
om ICA.  
 
Lindsalskolan ligger cirka 300 meter väster om planområdet. På fastigheten 
Gösbäck 4:7 nordväst om Lindsdals centrum finns en sporthall och fritidsgård. 
Fritidsgården används till olika typer av livsstilsidrotter. Norr om sporthallen 
finns en idrottsplats med Lindsdals multiarena. I dag används planerna för 
skolidrott av båda Lindsdalsskolorna och för spontanidrott. Hösten år 2021 
öppnades en ny förskola norr om idrottsplatsen.  
 
Det finns en busshållplats söder om naturytan i det nordöstra hörnet inom 
planområdet. Det finns också en hållplats längs den västra sidan av 
Kalmarvägen intill planområdet. 
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Infrastruktur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns tre infarter till planområdet, från Förlösavägen, Kalmarvägen samt 
Kanngjutarvägen. Entréerna till ICA Supermarket, biblioteket och 
familjecentralen är vända mot en gång- och cykelväg som går i en nordsydlig 
riktning. Det finns dock en genomgående korridor i byggnaden med 
familjecentral och bibliotek. Entré till ICA ligger i den sydvästra delen om 
byggnaden och av- och pålastning för varutransporter ligger i den nordöstra 
delen. Angöring för tung trafik till verksamheterna sker via infart från 
Kalmarvägen och utfart mot Kanngjutarvägen.  
 
Det finns en gång- och cykelväg intill planområdet norr om Förlösavägen. Det 
finns också en gång- och cykelväg väster om ICA Supermarket, en längs 
Kalmarvägen samt en gång- och cykelväg i mitten av planområdet. Norr om 
Kanngjutarvägen finns en gångväg. Parkering till verksamheterna sker på de 
parkeringsplatser som finns inom planområdet. Parkering norr om den 
östvästliga gång- och cykelvägen angörs via Kanngjutarvägen och parkering 
söder om ICA angörs via Förlösavägen. Det finns idag ingen genomgående 
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motorfordonstrafik i en nordsydlig riktning inom området, vilket skapar en 
ökad trafiksäkerhet för gångtrafikanter som rör sig längs gång- och cykelstråket 
i mitten. 
 

Trafik  
Biltrafik 
Idag sker majoriteten av all fordonstrafik på Kalmarvägen och Förlösavägen. 
På Kalmarvägen passerar i genomsnitt 1800 fordon/dygn och på Förlösavägen 
1900 fordon/dygn. Hastigheten på Kalmarvägen är reglerad till 40 km/h och 
på Förlösavägen till 30 km/h. Detta i kombination med infrastrukturen bidrar 
till hög trafiksäkerhet för alla trafikanter och ett hållbart resande med gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. 
 
Kollektivtrafik 
På Kalmarvägen kör i dagsläget kommunens största busslinje 401 med över 
1 miljon påstigande årligen. Linje 401 trafikerar hållplats Lindsdals centrum var 
5:e minut under rusningstid och övriga tider var 10:e minut. Dessutom 
trafikerar Kalmar länstrafiks närtrafik och färdtjänst Lindsdals centrum ifall att 
särskild transport skulle behövas. Kommunen utreder idag möjligheten för en 
framtida superbusslinje, Bus Rapid Transit (BRT) som planeras att trafikera 
hållplatsen var 5:e minut hela dagen. 
 
Godstransporter 
De huvudsakliga transporterna till och från området sker via infarterna vid 
Kalmarvägen och Kanngjutarvägen eftersom ICA:s på- och avlastningszon 
ligger inom den norra delen av planområdet. Transporter till familjecentral och 
bibliotek sker via infarten vid Förlösavägen. Det finns också idag en 
återvinningsstation norr om ICA.  

 
Teknisk försörjning  
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, 
spillvatten och vatten. Kalmar Vatten AB, Kalmar Energi Värme AB, Skanova 
har ledningar inom området. Det saknas dock ledningsrätt för en av 
teleledningarna inom området. E.on har ledningar i form av låg- och 
mellanspänningskablar samt nätstation inom planområdet. De har också 
ledningar som inte längre är i bruk.  
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Störning och risk  
 

Radon 

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon, 10-50 kBq/m3 jordluft.  

 

Trafikbuller 

Planområdet påverkas av buller från trafiken på Förlösavägen och 
Kalmarvägen. Förlösavägen har år 2020 en trafikmängd på 1900 fordon per 
dag, varav 3 % tung trafik. Motsvarande siffror för Kalmarvägen år 2020 är 
1800 fordon och 17 %, den relativt höga andelen tung trafik beror till största 
delen på busstrafiken. För beräkning av framtida trafikmängder har 2020 års 
värden räknats upp med 1 % per år fram till år 2040, detta ger på Förlösavägen 
2300 fordon med 3 % tung trafik och på Kalmarvägen 2200 fordon med 17 % 
tung trafik. 

 

Annat buller 

Planområdet påverkas av lastning och lossning till affärerna. Befintliga affärer 
och verksamheter kan påverka med höga ljudnivåer från ventilation- och 
kylsystem. Den återvinningsstation som idag ligger precis norr om området 
påverkar både när privatpersoner lämnar förpackning och när behållarna töms.  
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Planförslag 
Detaljplanen innebär att Lindsdals centrum kan utvecklas genom 
komplettering med butikslokaler, lägenheter och omsorgsboende. Planen 
medger en högre bebyggelse än vad det tidigare har funnits bestämmelser för. 
Den nordöstra grönytan söder om Kanngjutarvägen är planlagd för 
naturområde. Syftet med grönytan är att anlägga någon form av 
omhändertagande eller fördröjning av dagvatten. 

Illustrationen visar ett exempel på utveckling som är möjlig i enlighet med bestämmelserna i 
plankartan  
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Ändrade mark- och vattenförhållanden  
För planområdet har en översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning 
tagits fram (Sweco Civil AB, Växjö Mark och Planering, 2014-01-31). 
Undersökningen visade att jordarten inom planområdet är morän, som är siltig 
sandig eller sandig siltig. Ovanför moränen finns mulljordslager som är 0,3-0,6 
meter. Planområdet bedöms ha goda geotekniska förutsättningar för 
bebyggelse. Byggnader med särskild utrustning som ger stora laster kan dock 
behöva någon form av förstärkning. 
 
Markföroreningar 
Innan Lindsdals centrum byggdes har detaljplaneområde tidigare utgjorts av 
skog, naturmark och åkermark. Norr om planområdet har det bedrivits en 
handelsträdgård som idag är avvecklad. Markundersökningar har genomförts 
för att se om området var förorenat på grund av tidigare verksamhet och om 
det fanns förorenade fyllnadsmassor. Resultatet visade på att spår av DDT-
förorening har hittats i två provningspunkter. Den ena ligger i grönytan söder 
om Kanngjutarvägen, medan den andra finns inom den sydöstra delen av 
planområdet. Sweco Civil AB har genomfört en ytterligare markundersökning 
(Lindsdal centrum miljöundersökning 2021-03-29 reviderad 2021-06-10) för 
detaljplanen. Provtagningar har genomförts inom fastigheterna Gösbäck 3:164, 
Gösbäck 5:10 och Askkakan 3. Syftet har varit att undersöka fler park- och 
gräsytor inom planområdet då det har funnits en handelsträdgård i närområdet 
samt att undersöka eventuella fyllnadsmassor. Resultatet visar på att 
förekomsten av alifater överskrider det generella riktvärdet för känslig 
markanvändning i tre punkter 2102, 2104 och 2105 där det idag är 
parkeringsplats. I undersökningen framkom det även att DDT överskrider det 
generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM) i fem punkter 2108, 
2110, 2114 och 2117 där det idag är park- och gräsytor. Aldrin-Dieldrin samt 
kvintozen/pentaldoranilin har även kunnat detekteras.  
 

Inom planområdet kommer marken att användas till centrumverksamhet, 
butikslokaler, lägenheter, omsorgsboende och parkering.  Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM bedöms vara tillämpliga där 
användningsändamålet är bostäder och natur. Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) bedöms tillämpliga där 
användningsändamålet är gata, gång/cykelväg och centrumverksamhet. Då det 
finns föroreningar över det generella riktvärdet för KM och MKM inom 
planområdet innebär det att en sanering kommer att behöva genomföras innan 
markarbete inom planområdet påbörjas. 
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Natur och kultur  
Planen möjliggör för ny exploatering inom fastigheten Askkakan 3, vilket kan 
påverka ett skyddsvärt träd. Alléer omfattas av ett biotopskydd enligt 7 kapitlet 
11 b § miljöbalken som innebär att träden inte på något sätt får skadas. Om 
särskilt skyddsvärda träd ska fällas eller på annat sätt påverkas väsentligt krävs 
en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Åtgärder som grävning, 
schaktning eller upplag av massor inom 15 gånger stamdiametern från 
skyddsvärda träd och alléer kräver också dispens/anmälan. 
 
Naturytan i det nordöstra hörnet inom planområdet har planlagts som natur. 
Planen möjliggör för någon form av dagvattenhantering inom naturytan.  
 

Ny bebyggelse  
Planen medger byggnation för bostadsändamål, omsorgsboende och centrum 
med en högsta nockhöjd på 16 meter. Omsorgsboende planeras att inrymma 
fyra våningar. Den nya bebyggelsen kommer finnas inom ett kort avstånd till 
befintlig service. Närheten till mataffär ger god tillgänglighet särskilt för äldre 
som till exempel kommer att bo inom omsorgsboendet. 
 
Det har fram till samrådet tagits fram en skuggstudie för att undersöka 
skuggförhållandena och påverkan på närliggande bebyggelse öster om 
Kalmarvägen. Skuggstudien visar tre olika tidsperioder: den 22 mars 2019, 
vårdagjämning, 21 juni, sommarsolstånd och 23 september, höstdagjämning. 
Bilderna på sidorna 21-23 visar hur skuggförhållandena ser ut vid tre olika tider 
på dygnet, klockan 10.00, 13.00 samt 16.00. Den nya bebyggelsen visas som ett 
exempel på möjlig utveckling utifrån vad plankartan möjliggör gällande högsta 
nockhöjd och exploateringsgrad. Skuggstudien visar att befintlig bebyggelse 
utmed Kalmarvägen även fortsättningsvis kommer ha 
goda solförhållanden. Bebyggelsen kommer att bli som mest skuggad under 
mars och september klockan 16.00. 
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22 mars kl. 10.00            22 mars kl. 13.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 mars kl. 16.00 
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21 juni kl 16.00 
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21 september kl. 10.00            21 september kl. 13.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 september kl. 16.00 
  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2021-12-16 2012-4318  24(46) 
Senast reviderad 2022-05-25   

 
 
 

Tillgänglighet och infrastruktur  
Planen möjliggör för en breddning av Förlösavägen för att skapa en gång- och 
cykelväg. Syftet är att skapa möjlighet att förlänga den befintliga gång- och 
cykelvägen längs Förlösavägen och koppla ihop med befintlig gång- och 
cykelvägen längs Kalmarvägen. Planen möjliggör också för en breddning av 
Kanngjutarvägen, vilket skapar utrymme för att anlägga en gång- och cykelväg 
även inom den norra delen av planområdet. Detaljplanen styr inte var eller hur 
cykelparkering ska anläggas. Möjlighet finns att anlägga cykelparkering både på 
kvartersmark och på allmän platsmark. 
 
Den befintliga infarten från Förlösavägen kan komma att flyttas något för det 
nya omsorgsboendet. Den nya infarten kommer förutom att angöra befintlig 
besöksparkering till centrumet även att angöra omsorgsboendet med både 
bilparkering åt anställda och besökare samt godstransporter. 
 
Förlösavägen och Kalmarvägen bedöms kunna hantera en potentiell ökad 
trafikmängd till följd av Lindsdals centrums utveckling. Korsningsanalyser har 
genomförts vid centrumets angränsande korsningar och resultatet visar att 
korsningarna kapacitets- och framkomlighetsmässigt klarar en potentiell ökad 
trafikmängd med god marginal. Beräkningarna utgår från ett scenario där 
Lindsdals centrum exploateras maximalt utifrån detaljplanens begränsningar. 
Samtidigt är både Förlösavägen och Kalmarvägens utformning och funktion 
att kunna hantera både genomfart- och lokaltrafik. 
 

Kollektivtrafik 
Planen medför att den befintliga busshållplatsen söder om Kanngjutarvägen 
behöver flyttas. En ny busshållplats kommer i stället att skapas längs 
Kalmarvägen mitt emot den befintliga busshållplatsen. Den nya busshållplatsen 
kan komma att utformas som en enkel stopphållplats. Den befintliga infarten 
via Kalmarvägen kommer troligtvis att tas bort och trafiken kommer i stället 
enbart färdas via Kanngjutarvägen. För att lastbilstransporter på 24 meter 
inklusive släp ska ha möjlighet att färdas längs Kanngjutarvägen så möjliggör 
planen även för en breddning av vägen samt för infarten norr om ICA. Av- 
och pålastning ska ske inom den egna fastigheten.  

 

Parkering 
Det har tagits fram ett Trafik-PM parkeringsutredning 2021-07-13 för att 
studera det förväntade bilparkeringsbehovet som planerad utveckling av 
Lindsdals centrum förväntas att få. Parkering ska ske inom den egna 
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fastigheten och ska uppfylla riktlinjerna för cykel och parkering enligt 
riktlinjerna för parkering i Kalmar kommun. Utifrån beläggningsstudiernas 
resultat samt centrumets goda förutsättningar för kollektivtrafik och gång- och 
cykel så bedöms centrumets verksamheter kunna utgå från Zon A. Zon D ska 
eftersträvas för bostäder. Det behöver tas fram en egen beräkning vid 
planeringen av ett nytt omsorgsboende. Intentionen är att parkering också 
kommer att ske under mark för att tillgodose områdets parkeringsefterfrågan 
och bidra till ett mer effektivt markutnyttjande i stadsdelscentrumet.  

 

Ny service  
Detaljplanen innebär att Lindsdals centrum får möjlighet att utvecklas. Ytorna 
för centrum utökas, men kompletteras också med möjlighet för 
omsorgsboende och bostäder i centrum.  

 

Förändring av teknisk försörjning  
I samband med planens genomförande kommer ledningar att behöva flyttas. 
Befintliga ledningar som går igenom fastigheten Askkakan 3 kommer behöva 
läggas om i nya sträckningar. De ledningar som berörs gäller VA, el, tele och 
fiber. Detaljplanen ger möjlighet att inom område markerat med u på 
plankartan, bilda ledningsrätt för befintliga ledningar och därigenom säkerställa 
ledningarna. Marken inom u-området får inte bebyggas. Nya anslutningar för 
VA, el, fiber och tele utreds vidare i genomförandet av detaljplanen. Befintlig 
nätstation mellan ICA och Intermezzo kommer att finnas kvar och en yta i 
plankartan planläggs för E-Transformatorstation. Läs mer under rubrikerna 
”Tekniska frågor” och ”Genomförande och konsekvenser”. 

 

Behov av åtgärd mot störning och risk  
 

Dagvatten  
Området omfattas av det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten och 
det finns utbyggt ledningsnät och fastigheten har förbindelsepunkt till ledning i 
nuläget. Även efter planens genomförande kommer fastigheten ha 
förbindelsepunkt till ledning. För att möjliggöra dagvattenhantering på allmän 
platsmark har en yta för dagvattenhantering reserverat. Ytan är i nuläget 
nedsänkt och planområdet lutar mot denna yta. Planområdet ligger inom ett 
avrinningsområde med befintligt dagvattenutlopp via ett dikessystem öster om 
E22 till mindre havsvikar innan vattnet når Kalmarsund. Det är viktigt att i 
första hand fördröja fastigheternas dagvatten lokalt innan anslutning till den 
allmänna dagvattenledningen enligt kommunens dagvattenpolicy. I den 
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översiktliga dagvattenutredningen från 2021-12-06 reviderad 2022-04-12 finns 
förslag på åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
kvartersmark beskrivna.  
 
Det finns inga återkommande driftstörningar för det befintliga ledningsnätet i 
området, men modellsimuleringar visar att vissa ledningar blir överbelastade 
vid ett regn med 10 års återkomsttid. Det är därför viktigt att fördröjning av 
dagvattenhanteringen sker.  
 
Grönytan söder om Kanngjutarvägen i den nordöstra delen av planområdet är 
lämplig att använda för att ytterligare fördröja och rena dagvatten från 
området. För att kunna möta belastningen från tillkommande bebyggelse i 
Lindsdals centrum och avlasta det befintliga dagvattensystemet, ger 
detaljplanen möjlighet att i grönområdet i norra delen av planområdet anlägga 
någon form av omhändertagande/fördröjning av dagvatten. Grönytan kan 
även nyttjas för ytligt rinnande vatten, dvs vatten som överskrider 
ledningsnätets kapacitet, genom att den utformas med öppningar genom 
kantsten. Schaktning bör ske med försiktighet så att de befintliga träden kan 
bevaras 
 
Föroreningsbelastningen i dagvattnet bedöms med det nya planförslaget bli 
oförändrad eller till och med lägre mot nuvarande situation. Trots detta är det 
viktigt att skapa utrymme för fördröjning/rening av dagvatten från området 
innan anslutning sker till det allmänna dagvattenledningssystemet. Anledningen 
är för att möjliggöra en sådan hållbar dagvattenhantering som möjligt inom 
området. 
 
Trafikbuller 
Ljudnivåer reglerar i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med ändring 2017:359. I förordningen anges att 60 dBA 
ekvivalent inte bör överskridas vid en bostadsbyggnads fasad eller 50 dBA 
ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. En trafikbullerutredning genomfördes år 
2015. Till följd av nya trafiksiffror och ny förordning har avstämning skett med 
konsulten, som gör bedömningen att en ny utredning inte behövs. 
Framtidsprognosen för Förlösavägen blir oförändrad eftersom 
trafikutvecklingen har varit jämn och hastigheten har sänkts. Det innebär att 
fasadvärdena kommer att klaras, medan uteplatser kan påverkas av värden över 
riktvärdena beroende på hur nära vägen de placeras. Prognosen för 
Kalmarvägen är att kurvan för 60 dBA ekvivalent kommer att vara något 
längre i från vägen än vad utredningen kom fram till, dock bedöms 
förändringen inte vara så stor att riktvärdet för fasaderna kommer att påverkas. 
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Detta till följd av att riktvärdet för fasad har ändrat från 55 dBA till 60 dBA 
sedan utredningen gjordes. Precis som tidigare kommer uteplatser nära 
Kalmarvägen inte att klara riktvärdena. Sammanfattningsvis kommer bostäder i 
området att klara fasadvärdena, men om uteplatser placeras mot vägarna 
behöver de kompenseras med ytterligare uteplatser i ljudskyddat läge.  

 

Annat buller 

Vid placering av bostäder och uteplatser behöver hänsyn tas till annat ljud än 
trafikljud. Bostäder och uteplatser bör inte störas av ljud från lastning och 
lossning till affärerna, från den flyttade återvinningsstationen eller från fläktar. 

 

Magnetfält 
Det är önskvärt att arbeta efter försiktighetsprincipen avseende magnetfält. Det 
bör undvikas att placera framtida ledningar under uteplatser och lekplatser.  
Placeringen och storleken av E-område har i detaljplaneförslaget utformats och 
placerats på så vis att risken för magnetisk strålning minimeras. 
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Beskrivning av planbestämmelser  
 

Allmän platsmark 
 

Gata  

Användningen reglerar befintliga gator och säkerställer viss 
breddning av dessa. Inom området går det till exempel att skapa 
gång- och cykelbanor. 

 

Gång- och cykel 

Planen möjliggör för en ny gång- och cykelväg norr om 
Förlösavägen för bättre tillgänglighet och säkerhet. 

 

Naturområde 

Ytan är möjlig att använda för att ytterligare fördröja och rena 
dagvatten från området. 

 

Kvartersmark 
 

Bostäder  

Bestämmelsen reglerar att olika typer av bostäder inom 
planområdet. 

 

Centrum. Återvinning får anordnas. 

Bestämmelsen reglerar att olika verksamheter som mataffär, 
hälsocentral, restauranger etcetera kan uppföras. 
Återvinningstation kan ordnas inom området. 

 

Centrum.  

Bestämmelsen reglerar att olika verksamheter som mataffär, 
hälsocentral, restauranger etcetera kan uppföras. 
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Vård 

Syftet är att möjliggöra för ett nytt omsorgsboende inom 
planområdet. När kombinationer av allmänt och enskilt ändamål 
inom kvartersmark görs, kan det uppstå oklara konsekvenser när 
det gäller kommunens rättighet och skyldighet att i vissa fall lösa 
in kvartersmark för allmänt ändamål.  

 

Transformatorstation 

Användningen säkerställer utrymme för befintlig nätstation. 

 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 
 

Dagvatten Dagvattendamm får anordnas.  

Marken är avsedd för fördröjning av dagvatten. Bestämmelsen 
säkerställer att en god dagvattenhantering kan uppnås. 

 

GC-väg Gång- och cykel 

Gång- och cykelväg ska finnas längs Kanngjutarvägen för att 
skapa ett bättre gång- och cykelnät och för ökad säkerhet inom 
området. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
 

Största byggnadsarea angivet i procent av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. Reglerar byggnadens utbredning på marken. 

 

Utformning 

Takvinkel ska vara mellan 20-45 grader. 

Planbestämmelser syftar till att reglera minsta och högsta 
takvinkel längs med Kalmarvägen för att området längs vägen 
ska uppföras i lämplig skala.   

 

 

Högsta nockhöjd är angivet i meter. Reglerar hur hög nockhöjd 
en byggnad får vara, där taket avses och eventuella uppstickande 
delar som ventilation, antenner etcetera ej räknas med.  
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Placering 

Marken får inte förses med byggnad. 

Planbestämmelsen säkerställer att marken hålls fri från 
byggnation.  

 

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 

Placeringsbestämmelsen säkerställer ytor för förgårdsmark. 

 

Utfart 

 

Utfartsförbud 

Planbestämmelsen används för att skapa större trafiksäkerhet vid 
korsningar och för att hålla nere antalet in- och utfarter mot 
Kalmarvägen. 

 

Störningsskydd 

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa 
placeras där högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids. M1 reglerar och säkerställer så att 
minst en uteplats klarar högst 50 dBA. 

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 år efter att planen har vunnit laga kraft. 

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Planbestämmelsen säkerställer att marken reserveras till befintliga 
och nya underjordiska ledningar. 

 

Markreservat för gemensamhetsanläggning. 

Planbestämmelsen ger förutsättningar för att ordna en in- och 
utfart. 
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Villkor för startbesked 

Startbesked får inte ges för bostäder förrän markföroreningar åtgärdats. Viss 
del av marken inom planområdet är förorenad. Att bo i förorenade miljöer kan 
på sikt leda till ohälsa därför behövs saneringsåtgärder. I planen anges 
bestämmelse om lov endast får ges under förutsättning att markens lämplighet 
för bebyggande har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts eller en 
skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits. 
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Genomförande och konsekvenser 
 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i 
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen. 

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det 
innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.  

 

Regler och tillstånd 
Allé och skyddsvärt träd inom fastigheten Askkakan 3 omfattas av 
biotopskydd. Fastighetsägaren till Askkakan 3 har ansökt om dispens från 
biotopskydd för att ta ned träd på södra delen av fastigheten.  
 
Vid genomförande av sanering/avhjälpandeåtgärd av förorenat område krävs 
att respektive fastighetsägare lämnar in anmälan till tillsynsmyndigheten, se mer 
under stycke Mark- och vattenförhållande; Markföroreningar.   
 

Etapputbyggnad 
Som ett första steg i genomförandet kommer ledningsflyttar inom Askkakan 3 
samt gång- och cykelvägar i södra delen av planområdet att genomföras. Efter 
att sanering av kvartersmark genomförts kan bostäder centrum-, vård- och 
bostadsbyggnation påbörjas.  
 
Ny busshållplats och åtgärder på Kanngjutarvägen kommer att genomföras i en 
senare etapp.  
 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en exploatör/privat 
fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan på mark som inte ägs av 
kommunen. Avtalet reglerar ansvar, utförande och kostnadsfördelning mellan 
kommunen och exploatören/privata fastighetsägaren.  
 
Den största delen av kvartersmarken inom planområdet ägs av LW Lindsdal 
Fastigheter AB. Kommunens markinnehav omfattas av del av C-området i 
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norr samt omkringliggande mark för gång och cykel, gator samt yta för 
dagvattenhantering. Kommunen avser att överföra del av kvartersmarken till 
LW. Se mer under stycket om Fastighetsrättsliga frågor.  
Exploatören står för kostnader för åtgärder som är till nytta för eller krävs för 
att genomföra detaljplanen. Detta innefattar bland annat:  

- Delfinansiering om-/nybyggnad allmänna platser 

o breddning gång- och cykelväg Kanngjutarvägen 

o breddning gång- och cykelväg Kalmarvägen 

o ny gång- och cykelväg Förlösavägen 

o och projektering.  

- Flytt av allmänna ledningar från kvartersmark till allmän platsmark 

- Sanering av kvartersmark  

- Marköverföringar och lantmäteriförrättning.  

Ansvar för iordningsställande av allmän platsmark och vem som ansöker om 
fastighetsbildning regleras i kommande exploateringsavtal (färdigförhandlat till 
granskning). I normalfallet ansvarar kommunen för genomförandet av 
allmänna platser och debiterar sedan exploatören löpande för exploatörens del 
av kostnader enligt avtalet. Exploatören ska vid exploateringsavtalets 
tecknande ställa en för kommunen godtagbar säkerhet för sitt ekonomiska 
åtagande.   
 
Exploateringsavtalet tecknas i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal.  
  

Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. 
Förändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för 
respektive område kan avläsas i särskild tabell.  
 
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller 
inrättande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning 
görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.  
 
Mark för allmän plats enligt detaljplanen har kommunen både rättighet och 
skyldighet att lösa in, eftersom kommunen är huvudman för allmän plats inom 
planområdet. Detta genomförs enklast genom att marken överförs genom 
fastighetsreglering i en lantmäteriförrättning. I första hand tas besluten om 
fastighetsreglering med stöd av överenskommelse mellan kommunen och 
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berörd markägare. I överenskommelsen regleras även vilken ersättning som 
kommunen ska betala till fastighetsägaren, när det är aktuellt. Finns det ingen 
överenskommelse, beslutar lantmäterimyndigheten om marköverföring och 
ersättning enligt lagregler och praxis. Alternativet till lantmäteriförrättning är 
att inlösen enligt plan- och bygglagen beslutas efter en process i domstol. 
 
Kommunen bedömer att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för 
att kunna genomföra detaljplanen. Om behov uppstår, kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.  

 

Fastighetsbildning 
I tabellen nedan framgår tillsammans med en karta vilka fastighetsrättsliga 
åtgärder detaljplanen medför för de berörda fastigheterna. Ungefärliga arealer 
för de beskrivna ytorna framgår av en särskild tabell.  
 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Gösbäck 5:10 Område 14 och 15 ska ligga kvar på Gösbäck 5:10. 
Från Gösbäck 5:10 ska område 2 överföras till Askkakan 3 för 
bostad- och centrumändamål.  

Från Gösbäck 3:164 ska område 6 överföras till Gösbäck 5:10 
för centrumändamål.  

Från Gösbäck 5:10 kan område 1och 6 avstyckas till en 
fastighet för centrumändamål.  
Gösbäck 5:10 berörs av rättigheter i form av ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggning (u1 och g1) som ska nybildas, se 
under ”Rättighet ledningsrätt” och ”Rättighet 
gemensamhetsanläggning”. 

 
Gösbäck 3:164 Område 9 och 10 ska ligga kvar på Gösbäck 3:164. 

Från Gösbäck 3:164 ska område 3 överföras till Askkakan 3 för 
bostad- och centrumändamål.  

Från Gösbäck 3:164 ska område 6 överföras till Gösbäck 5:10 
för centrumändamål.  

Gösbäck 9:5 Område 11, 12 och 13 ska ligga kvar på Gösbäck 9:5. 
Från Askkakan 3 ska område 5 överföras till kommunala 
fastigheten Gösbäck 9:5 för gång- och cykelväg.  

Askkakan 3 Område 7 och 8 ska ligga kvar på Askakan 3. 
Från Gösbäck 5:10 ska område 2 överföras till Askkakan 3 för 
bostad- och centrumändamål.  

Från Gösbäck 3:164 ska område 3 överföras till Askkakan 3 för 
bostad- och centrumändamål.  

Från Askkakan 3 ska område 5 överföras till kommunala 
fastigheten Gösbäck 9:5 för gång-och cykelväg.  

Område E1 nr 4 kan avstyckas som en egen fastighet för 
teknisk anläggning eller upplåtas med ledningsrätt.  I befintlig 
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ledningsrätt står det inget om byggnad, ledningsrätten behöver 
därför omprövas om byggnaden ska stå kvar.  

Fastigheten berörs av rättigheter, se under befintliga 
ledningsrätter och rättigheter som ska nybildas. 

Rättighet 
Ledningsrätter 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ledningsrätt 
0880K-97/16.1 

Ledningsrätt 0880K-97/16.1 för fjärrvärme gäller inom 
planområdet på Askkakan 3. Denna ledningsrätt behöver 
omprövas i vissa delar av sträckningen.     

 Ledningsrätt 
0880K-97/16.2 

Ledningsrätt 0880K-97/16.2 för dagvatten, vatten och avlopp 
gäller inom planområdet på Askkakan 3 och Gösbäck 3:164. 
Denna ledningsrätt behöver omprövas i vissa delar av 
sträckningen.  

Ledningsrätt 
0880K-97/16.3 

Ledningsrätt 0880K-97/16.3 för fjärrvärme inom planområdet 
på Askkakan 3 och Gösbäck 3:164. Denna ledningsrätt 
behöver omprövas i vissa delar av sträckningen.  

Rättigheter som ska 
nybildas 

Nya ledningsrätter ska bildas för kommunens dagvatten-, 
vatten- och avloppsledningar inom u1-område längs 
Kalmarvägen på Askkakan 3s östra gräns 

 Ny ledningsrätt ska bildas för fjärrvärmeledning inom u1-
område inom fastigheten Gösbäck 5:10 längs gränsen mot 
Askkakan 3s norra gräns. 

Rättighet 
gemensamhetsanläggning 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ny gemensamhets- 
anläggning 

Inom område betecknat med g1 behöver en 
gemensamhetsanläggning bildas för angöring. Deltagande 
fastigheter ska vara Askkakan 3 och den ev. nya fastigheten 
(område 1).  
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Karta som tillsammans med tabellen på sida 36 visar planens fastighetsrättsliga 
konsekvenser  
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Ungefärliga arealer för områdena på kartan angivna i kvm 

 

Gemensamhetsanläggning mm 
En ny gemensamhetsanläggning för utfart behöver bildas mot 
Kanngjutarvägen när den befintliga utfarten söder om den nordöstra grönytan 
stängs. 

 

Inlösen 
Kommunen har enligt plan- och bygglagen inlösenrättighet till mark som är 
avsedd för annat än enskilt bebyggande (till exempel vård), ifall markens 
användning för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställt ändå. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Inför ny-/ombyggnation av gång- och cykelvägar och ledningsflyttar behöver 
projektering göras.  
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att kräva anläggningsarbeten med 
geoteknisk detaljprojektering. 
 
Behovet av brandpostnät kommer att utredas i samband med genomförandet 
enligt gällande rutin och policy för brandposter.  
 

Tekniska anläggningar 
I dagsläget finns flera ledningar inom södra delen av Askkakan 3. Dessa ska 
flyttas till allmän platsmark.  

Områdesfigur Areal, kvm Nuvarande fastighet Markanvändning enligt dp 
1 1369 Gösbäck 5:10 Centrum 
2 349 Gösbäck 5:10 Bostäder, Centrum; Vård 
3 489 Gösbäck 3:164 Bostäder, Centrum; Vård 
4 66 Askkakan 3 Transformatorstation 
5 424 Askkakan 3 Gång- cykelväg 
6 22 Gösbäck 3:164 Centrum 
7 6771 Askkakan 3 Bostäder, Centrum 
8 11693 Askkakan 3 Bostäder, Centrum; Vård 
9 1338 Gösbäck 3:164 Natur 

10 2069 Gösbäck 3:164 Gata 
11 232 Gösbäck 9:5 Gata 
12 57 Gösbäck 9:5 Gång- cykelväg 
13 202 Gösbäck 9:5 Gång- cykelväg 
14 897 Gösbäck 5:10 Gång- cykelväg 
15 1123 Gösbäck 5:10 Gata 
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I norra delen av Askkakan 3 finns befintlig vatten- och avloppsledning som är 
skyddad med ledningsrätt. I samband med att marken överlåts till exploatören 
flyttas anslutningspunkten till ny gräns vid Kalmarvägen och ledningsrätten 
upphävs.  
 

Ekonomiska frågor 
Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2021 års prisnivå 
(exklusive moms). 
 
Nedan beskrivs ekonomiska konsekvenser för kommunen, fastighetsägare och 
ledningsägare.  
 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kostnader 
Kalmar kommun, kommunledningskontoret, får kostnader för  

• Ny busshållplats längs Kalmarvägens västra sida, cirka 950 000 kr, samt 
nytt övergångsställe Kalmarvägen, cirka 125 000 kr.  

• Delfinansiering allmänna platser, cirka 1 500 000 kr 

o Breddning av gång- och cykelväg Kalmarvägens västra sida  

o Breddning av gång- och cykelväg samt övergångsställe 
Kanngjutarvägen 

o Ny gång- och cykelväg längs Förlösavägens norra sida 

o Projektering 

Kommunens kostnader kommer att belasta kommunledningskontorets 
investeringsbudget. I det fall det uppstår en inlösensituation får kommunen 
kostnader för inlösen av mark (se mer under stycke Inlösen på sida 36). 
 

Intäkter 
Kalmar kommun får intäkter vid överföring av mark från kommunens 
fastighet till Askkakan 3. Kommunen överlåter kvartersmark till bedömt 
marknadsvärde vid tidpunkten för marköverföringen.  
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare  
Nedan beskrivs ekonomiska konsekvenser för ägaren till fastigheten 
Askkakan 3, LW Lindsdal Fastigheter AB.  

 

Kostnader 
Fastighetsägaren får kostnader för 

• Detaljplan med tillhörande utredningar 

• Flytt av ledningar inom södra delen av fastigheten Askkakan 3 

o Vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber/tele, totalt cirka 5 000 000 
kr (observera att det är en tidigt uppskattad kostnad och att det 
är det faktiska kostnaden vid genomförandet som belastar 
fastighetsägaren) 

• Sanering inom fastigheten Askkakan 3.  

• Ersättning vid överförande av mark för bostäder och centrumändamål 
till fastigheten Askkakan 3 (marken värderas vid tidpunkten för 
överlåtelse).  

• Lantmäteriförrättning vid överföring av mark. 

• Delfinansiering allmänna platser, totalt cirka 1 500 000 kr 

o Ny gång- och cykelvägen längs Förlösavägens norra sida 

o Breddning av gång- och cykelvägen längs Kalmarvägens västra 
sida 

o Ombyggnad och ny gång- och cykelväg Kanngjutarvägen. 

• Projektering.  

• Breddning av infart från Kanngjutarvägen när in-/utfart från 
Kalmarvägen stängs.  

 

Intäkter 
Fastighetsägaren får genom den nya detaljplanen utökade byggrätter.  

 

Ekonomiska konsekvenser för rättighetshavare 
Kalmar vatten får kostnader för åtgärder på dagvattenanläggning i nordöstra 
delen av planområdet (sydväst om korsningen Kanngjutarvägen/ 
Kalmarvägen). Om anläggningen skulle nyttjas som multifunktionell-
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/översvämnings yta så kommer inte Kalmar Vatten AB att behöva stå för hela 
kostnaden. 

 

Ersättning för marköverlåtelser 
När kommunen överlåter kvartersmark görs det för vid tidpunkten för 
överlåtelsen bedömt marknadsvärde.  
 
När kommunen träffar överenskommelse om marköverföring för allmän 
platsmark sker detta vanligtvis utan ersättning för marköverföringen.  
 

Planavgift 
Planavgift ska inte utgå vid bygglov, eftersom plankostnaden regleras i ett 
särskilt avtal. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Strategisk miljöbedömning  
När en plan upprättas eller ändras ska kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 5 § 
genom en undersökning bedöma om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, ska en strategisk miljöbedömning göras 
enligt Miljöbalken 6 kap 3 § och 9 §. En miljökonsekvensbeskrivning skall då 
upprättas i enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 §.    

 

Undersökning 
Kommunen har gjort en undersökning och i den bedömt att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning krävs därför inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i 
planbeskrivningen. 

 

Sociala konsekvenser 
Detaljplanen medför att Lindsdals centrum får möjlighet att kompletteras med 
ytterligare butikslokaler samt lägenheter och vårdboende i centrum. Bostäder 
med närhet till service och kollektivtrafik är attraktivt för till exempel äldre och 
kan bidra till en flyttkedja där äldre flyttar från sina villor och därmed ger 
möjlighet för yngre att köpa villa i Lindsdal. Detta kan komplettera det ensidiga 
bostadsbeståndet i Lindsdal så att det blir mer varierat och möjligheten att bo 
kvar i Lindsdal under olika skeden i livet ökar. Med bostäder i centrum ökar 
antalet människor som rör sig i centrum, vilket kan bidra till ökad trygghet. Fler 
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bostäder kan också stärka befintliga verksamheter och mötesplatser samt ger 
underlag för nya.  
 
En ny gång- och cykelväg norr om Förlösavägen och en vid Kanngjutarvägen 
kan bidra till bättre möjligheter för att både ta sig till och från centrum samt 
Lindsdalsskolan. Detta kan därigenom skapa en ökad trygghet hos gång- och 
cykeltrafikanter som tar sig till olika målpunkter inom och utanför Lindsdal. 
 
Mark- och vattenförhållanden 
Geotekniska förutsättningar 
Utifrån den översiktliga miljötekniska utredningen utgör marken av sandig 
morän, vilket är ett bra underlag för nya konstruktioner. Grundvattennivån 
kommer inte att påverkas under detaljplanens genomförande.  

 

Markföroreningar 
Föroreningar har påträffats i fyllnadsmassorna och i mulljorden inom flera av 
de gröna ytorna. Åtgärdsmålet för områden där bostäder och natur möjliggörs 
är Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig användning (KM). 
Åtgärdsmålet för området avsett för gata, gång/cykelväg samt centrumändamål 
i den nordvästra delen av planområdet är Naturvårdsverkets generella riktvärde 
för MKM. Vid genomförandet kommer mark som överstiger KM att saneras.  
 
Den miljötekniska rapporten ska delges aktuell myndighet av den som äger 
eller brukar en fastighet enligt upplysningsskyldighet MB 10 kap 11§. Vid 
sanering och schaktarbeten kommer massor att behöva omhändertas enligt 
gällande lagstiftning och en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten enligt 
miljöbalkens regler. Planen regleras med villkor för startbesked avseende 
markföroreningar genom planbestämmelse. 
 
För sanering och byggnation krävs schaktarbeten inom området. De massor 
som är över KM kommer att transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning.  
 

Natur och kultur 
Om särskilt skyddsvärda träd ska fällas eller på annat sätt påverkas väsentligt 
krävs en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

 

Bebyggelse 
Lindsdal har idag en relativt låg bebyggelse, vilket innebär att detaljplanens 
genomförande kommer att förändra landskapsbilden något. De högre 
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byggnaderna i Lindsdal kommer att synas på håll och markera centrum samt ge 
utblickar mot Lindsdal. 

 

Tillgänglighet och infrastruktur 
Ett utökat utbud av bostäder, omsorgsboende och service stärker centrum, 
men innebär också ett ökat behov av både bil- och cykelparkering. Planens 
genomförande leder därav till ett ökat resande längs Kalmarvägen och 
Förlösavägen. De båda vägarna bedöms kunna hantera en potentiell ökad 
trafikmängd till följd av Lindsdals centrums utveckling. Korsningsanalyser har 
genomförts vid centrumets angränsande korsningar och resultatet visar att 
korsningarna kapacitets- och framkomlighetsmässigt klarar en potentiell ökad 
trafikmängd med god marginal.  
 
Möjlighet finns inom område planlagt för gata att anlägga kompletterande 
väganordningar till exempel gång- och cykelväg, cykelparkering och 
busshållplatser. En breddning av Förlösavägen och Kanngjutarvägen skapar en 
ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig till och från 
centrum. Nya gång- och cykelvägar bidrar också till en bättre koppling till 
Lindsdalsskolan som ligger cirka 500 meter väster om centrum. 
 
Att koncentrera busshållplatserna längs Kalmarvägen kommer att skapa en mer 
effektiv busstrafiklinje. Busschaufförer kommer inte längre att behöva åka in i 
planområdet utan kommer i stället åka i en rak linje längs Kalmarvägen. 
Omflyttningen av busshållplatsen kommer också innebära att befintlig trafik 
enbart kommer att åka in och ut via Kanngjutarvägen. Transporter till och från 
ICA Supermarket kommer också att ske vid Kanngjutarvägen. Spårkörningar 
har genomförts för att se om det fortsatt är möjligt att föra transporter enbart 
via en in- och utfart. 
 

Service 
Ett utökat utbud av bostäder, omsorgsboende och service stärker centrum och 
handeln. Att möjliggöra en utveckling av Lindsdals centrum kommer därmed 
möjliggöra att både befintliga verksamheter kan utökas och nya verksamheter 
får möjlighet att etablera sig.  

 

Teknisk försörjning  
Planen kommer att göra påverkan på befintliga ledningar. Det kommer till 
exempel att behöva genomföras ett antal ledningsflyttar.  
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Störning och risk 
Trafikstörningar och ljud 

Planens genomförande innebär en mindre ökning av vägtrafik, vilket också 
innebär en ökning av luftföroreningar. Vid nybyggnation är det viktigt att 
beakta trafikstörningar från av- och pålastningszon vid ICA Supermarket och 
busshållplatser. 

 

MKN 

Föroreningsbelastningen från dagvattnet inom planområdet antas blir 
oförändrad och medför därmed ingen negativ påverkan för MKN. 

 

Buller 

Bostäder i området kommer att klara fasadvärdena, men om uteplatser placeras 
mot vägarna behöver bostäderna kompenseras med ytterligare uteplatser i 
ljudskyddat läge. 
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Tidigare ställningstaganden 
Överkommunala beslut 
Riksintressen 
Flygplatsen i Kalmar är av riksintresse för luftfarten. Planområdet ligger inom 
flygplatsens hinderytor, vilket innebär att om detaljplanen medger byggnad 
som är högre är 20 meter ska detaljplanen samrådas med luftfartsverket, 
eftersom byggnaden kan vara en fara för flygsäkerheten Planen medger inte 
någon bebyggelse över 20 meter, men eftersom detaljplanen ändå ligger inom 
luftfartsverket område så har de informerats om detaljplanen. 

 

Miljökvalitetsnormer 
Regeringen har fastställt riktlinjer för utomhusluft, omgivningsbuller (ej aktuellt 
i Kalmar) och vatten, dessa normer är huvudsakligen baserade på krav i EU-
direktiv och syftar till att skydda människors hälsa och miljön.  

 

Utomhusluft  
Miljökvalitetsnormer (MKN) gäller för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
nickel, bensen(a)pyren och ozon. I Kalmar genomfördes mätningar under 
2003-2004 vilka sammanställts av Kalmar läns luftvårdsförbund. MKN 
överskreds inte för något utsläpp. Dock överskreds de nationella miljömålen 
för exempelvis bensen.  

 

Vatten 
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört 
miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 
2004:660). Vattenmyndigheterna beslutar om de normer (=kvalitetskrav) som 
ska gälla för yt- och grundvatten. En miljökvalitetsnorm ställer krav på att 
vattnet ska uppnå en viss kvalitet vid en viss tidpunkt. Grundkravet var att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status år 2015. Eftersom det bedömts 
tekniskt omöjligt att uppnå statusen till år 2015 finns möjlighet att göra 
undantag från grundkravet och besluta om att God status ska uppnås vid ett 
senare tillfälle. Ytvattenförekomster ska uppnå God ekologisk och God 
kemisk status. Grundvatten ska uppnå God kvalitativ och God kvantitativ 
status.  
 
Dagvattnet från planområdet avleds via ledningsnät till ett 2,2 kilometer långt 
dike. Det sker således inget direktutsläpp utan vattnet passerar via diket och 
vassområden. Diket leder österut mot Stävlövassar som står i kontakt med 
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Tjurhagsviken. Dessa är inte klassade som vattenförekomster. Vassområdet 
och Tjurhagsviken står i kontakt med Kustvattenförekomsten S n Kalmarsund 
(SE564250-162500) som därmed kan anses vara slutrecipient. Kalmarsund är 
en grund havsvik vid utloppet och genomströmningen är låg. Enligt VISS är 
den sammanvägda ekologiska statusen i S n Kalmarsund måttlig. Status av 
bottenfauna och makroalger i kombination med näringsämnen har varit 
utslagsgivande för statusbedömningen. Kemisk status, bortsett från överallt 
överskridande ämnen, bedöms till ”God status”. Detta då minst ett av de 
ingående kemiska ämnena har bedömts som ”God status” och inget av ämnena 
har bedömts som ”Uppnår ej god status”. 
 
Grundvattnet på platsen tillhör Kalmarkustens sandstensformation (SE 
628995-153160). Vattenförekomsten har klassats som grundvatten med god 
kvalitativ och god kemisk status. I samband med ny exploatering med 
hårdgjorda ytor och dränering samt markmodellering av området så kan detta 
lokalt medföra viss grundvattensänkning. Planförslaget bedöms i övrigt inte ha 
någon påverkan på grundvattenförekomsten. 
 
Stävlövassar och Tjurhagsviken 
Diket nedströms dagvattenutloppet leder österut mot Stävlövassar och 
Tjurhagsviken. Dessa är inte klassade som vattenförekomster. 
Jordbruksmarken vid diket är invallad. Kalmar kommun utreder under år 2022 
möjligheterna att leda in mer vatten till vassområdet. Tanken är att leda vatten 
från Surrebäcken söderut. De åtgärder, så som muddring av kanal eller 
dämning, som kommunen avser att utföra i vassområdet/Tjurhagsviken måste 
ske så att det inte påverkar naturvärden negativt. Därmed medför dessa 
åtgärder att ytterligare rening kan bli aktuellt antingen uppströms eller i en 
avgränsad del av vassområdet. Planområdet påverkar inte detta men vid 
planens genomförande kan det råda förändrade förutsättningar. Detta medför 
att det då kan vara mindre behov av rening inom planområdet. 
Planen ska dock möjliggöra rening av dagvattnet inom planområdet för att 
minska risk för negativ påverkan.  

 

Översiktsplaner  
Översiktsplan Kalmar kommun 
Översiktsplan för Kalmar kommun (antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17) 
beskriver Lindsdal som ”villastaden med lugnare puls än innerstaden”. 
Lindsdals centrum är både ett stadsdelscentrum och ett servicecentrum för 
landsbygden runt om. Närmast centrum ska marken nyttjas effektivt, med 
flerbostadshus eller markeffektiva småhus. Detta kompletterar 
bostadsbeståndet i Lindsdal så att det blir mer varierat och innebär att de nya 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning  

Datum Ärendebeteckning  
Upprättad 2021-12-16 2012-4318  46(46) 
Senast reviderad 2022-05-25   

 
 
bostäderna byggs där kollektivtrafiken är bra. Med en ökad täthet i centrum 
kan befintliga verksamheter och mötesplatser stärkas samt ge underlag för nya. 
När antalet människor som rör sig i centrum under fler av dygnets timmar 
ökar, ökar också känslan av trygghet.  

 

Kulturmiljöprogram 
I kulturmiljöprogrammet för Kalmar kommun beskrivs att Lindsdals 
omgivningar har lämningar från gamla boplatser från såväl stenåldern och 
järnåldern som bronsåldern. Den äldsta centrumbildningen i trakten var 
Förlösa kyrkby, vid Förlösa kyrka med ursprung från slutet av 1200-talet. Den 
gamla landsvägen mellan Kalmar och Stockholm, nuvarande Slätängsvägen, 
Lidhemsvägen, Gamla Strandavägen, Kalmarvägen och Nils Holgerssons väg, 
hade redan under 1500-talet status av riksväg. År 1897 invigdes stationen i 
Förlösa och omkring denna växte i början av 1900-talet Förlösa Förlösavägen. 
 
Lindsdal började byggas i slutet av 1960-talet och är uppbyggt enligt de normer 
som skapades under 1960-talet, där bilvägarna gick runt orten med matargator 
in till bebyggelsen. Gång- och cykelvägar band samman bebyggelsen och mitt i 
Lindsdal placerades det nya affärscentrumet. 

 

Lägsta färdiga golvhöjd 
I Samhällsbyggnadsnämnden fattades 2012-12-19 beslut om riktlinjen att lägsta 
färdiga golvhöjd för bostäder ska vara belägen minst 2,65 meter över nollplanet 
utifrån det nationella höjdsystemet RH2000.  
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