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§§ 31-35 

Beslutande 
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Ersättare 
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Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
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§ 31 

Markreservation för Kalmarhem AB på del av Oxhagen 
2:1, Kungsgårdsvägen 
Dnr KS 2015/0361 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2015. 
 
Karta och skiss. 

Bakgrund 
Kalmarhem AB har lämnat in en begäran om markreservation på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. 
Kalmarhem vill på platsen bygga totalt cirka 40-50 hyreslägenheter i 3-4 
våningar. Området för markreservationen är cirka 6 800 kvadratmeter enligt 
karta. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp. 
 
När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick den här prioritering 12. Detaljplanen beställs av kommun-
ledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Oxhagen 2:1, enligt 
kommunledningskontorets förslag, för Kalmarhem AB, org.nr 556526-5906. 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. 
 

§ 32 

Markreservationer för Kalmarhem AB på del av 
fastigheterna Tallhagen 2:13 samt Dörby 7:7 och 7:37, 
Smedby 
Dnr KS 2015/0454 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. 
 
Karta och skiss. 

Bakgrund 
Kalmarhem AB har lämnat in begäran om markreservation på del av 
fastigheten Tallhagen 2:13 i Getingen och del av fastigheterna Dörby 7:7 och 
7:37 intill den nya tågstationen i Smedby. Kalmarhem vill på platserna bygga 
totalt cirka 150 hyreslägenheter. En förutsättning för att markreservationen för 
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området i Getingen ska gälla, är att Kalmarhem även bygger hyresrätter i 
Smedby. Markreservationerna ska gälla till och med 30 oktober 2015 och ska 
innan dess ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för 
framtida köp.  
 
Kalmarhem vill på Tallhagen 2:13 uppföra lamell- och punkthus i 4-8 våningar 
som ska inrymma cirka 110 hyresrättslägenheter. Området för mark-
reservationen är cirka 3 000 kvadratmeter. För att möjliggöra de nya 
bostäderna behöver lämpligheten för bostäder på platsen prövas i en ny 
detaljplan. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering 
av detaljplaner bedömdes denna detaljplan som viktig med hänsyn till 
bostadsmålet och tilldelades prioritet 26. Den nya detaljplanen kommer även 
att omfatta fastigheten Spiggen 4. Detaljplanen beställs av kommunlednings-
kontoret.  
 
Kalmarhem vill på Dörby 7:7 och 7:37 bygga cirka 40 hyreslägenheter. 
Området för markreservationen är cirka 6 800 kvadratmeter och ligger intill 
den nya tågstationen i Smedby. För att möjliggöra de nya bostäderna behöver 
en ny detaljplan tas fram. När kommunstyrelsens planutskott beslutade om 
prioritering av detaljplaner bedömdes en detaljplan för området som viktig för 
att uppnå bostadsmålet och tilldelades prioritering 29. Detaljplan för området 
beställs av kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tallhagen 2:13 samt del av 
fastigheterna Dörby 7:7 och 7:37, enligt kommunledningskontorets förslag, för 
Kalmarhem AB, org.nr 556526-5906. Markreservationerna ska gälla till och 
med den 30 oktober 2015.  
 

§ 33 

Markreservation för Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB 
på del av fastigheten Malmen 2:2 
Dnr KS 2015/0424 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. 
 
Karta och skiss. 

Bakgrund 
Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB äger fastigheten Lärkan 1 där bland annat 
Domstolsverket bedriver domstolsverksamhet i form av tingsrätts- och 
hovrättsförhandlingar. Domstolsverket ser behov av ytterligare lokaler och 
fastighetsägaren har därför inkommit med en begäran om markreservation.  
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Markreservation ska gälla till och med 30 oktober 2015. Innan denna löper ut 
ska den ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för 
framtida köp. Området är cirka 2 000 kvadratmeter.  
 
Marken som reserveras har i gällande detaljplan bestämmelsen allmän 
platsmark. För att försäljning av marken ska vara möjlig att genomföra krävs 
en ny detaljplan. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om 
prioritering av detaljplaner bedömdes denna detaljplan som särskilt samhälls-
viktig och fick prioritering 23. Detaljplanen beställs av kommunlednings-
kontoret.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av Malmen 2:2, enligt kommunlednings-
kontorets förslag, för Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB, org.nr 556760-9523. 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015.  
 

§ 34 

Information om stadsintegrerat reningsverk 
Överläggning 
VD Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB, informerar om fortsatt utveckling 
av ett stadsintegrerat reningsverk. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 35 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om framtida utvecklingsmöjligheter 
av områdena kring Ängöleden. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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