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Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 september 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 15 september 2015 kl. 10:00-10:50 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 49-51 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Jonas Lövgren 
ordförande  
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§ 49 

Uppsägning av avsiktsförklaring om exploatering av 
delar av kvarteren Forellen och Svalan samt 
fastigheterna Brandvakten 7 (brandstationen) och 
Tenngjutaren 6 
Dnr KS 2014/0186 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 september 2015. 
 
Avsiktsförklaring. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, § 55, att godkänna 
avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J. 
Andersson & Son om förvärv och byggnation av fastigheterna Brandvakten 7, 
del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 samt del av Forellen. 
 
Förhandlingar har genomförts om prissättning, värderingsprinciper och övriga 
frågeställningar såsom uppfyllande av parkeringsnorm, övertagande och 
ersättning av befintlig skolmatsal på fastigheten Forellen. Parterna har inte varit 
eniga kring villkoren och den 29 juni 2015 inkom ett slutligt erbjudande från  
N J Andersson, på prisnivåer och förändrade villkor, med krav på accept från 
Kalmar kommun inom tre dagar. Kalmar kommun har svarat N J Andersson 
inom begärd tid att Kalmar kommun inte accepterar erbjudandet eftersom 
parterna inte är överens om parkeringsnorm, prissättningar, värderings-
principer och övriga frågeställningar. 
 
Den 3 juli 2015 meddelade N J Andersson via media att man avbryter 
samarbetet med Kalmar kommun kring avsiktsförklaringen. N J Andersson 
återkom därefter den 8 juli 2015, via juridiskt ombud, att man återigen ställer 
sig bakom avsiktsförklaringen. Kalmar kommun har därefter svarat N J 
Anderssons ombud att frågan om avsiktförklaringen kommer att behandlas av 
kommunfullmäktige under hösten. 
 
Då Kalmar kommun och N J Andersson i de förhandlingar som varit inte 
kommit överens om prissättning, värderingsprinciper, skolmatsal m.m. föreslås 
att kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen samt att kommun-
styrelsen beslutar om försäljning/markanvisning av de nämnda fastigheterna. 
Då ges möjlighet att med marknadsmässiga prisnivåer och uppfyllande av 
övriga åtaganden på respektive fastighet/område tillskapa nya hyresbostäder på 
några av Kalmars attraktivaste lägen. 

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  
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Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 
Kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun 
och Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son. 
 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 ska ske 
via upphandlad mäklare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning för byggnation av hyresrätter i 
kvarteret Svalan (del av fastigheterna Svalan 20 och Malmen 2:2) samt 
byggnation av hyresrätter och kommersiella lokaler i kvarteret Forellen (del av 
fastigheten Forellen 1). 
 

§ 50 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om stadsutvecklingen längs Erik 
Dahlbergs väg. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 51 

Planbesked för fastigheterna Ripan 1 och 2, 
Norrgårdsgärdet  
Dnr KS 2015/0678 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 september 2015. 

Bakgrund 
Riksbyggen har den 29 juni 2015 kommit in med ansökan om planbesked för 
fastigheterna Ripan 1 och 2, Norrgårdsgärdet. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt 
område ihop med kvarteret Fasanen. Planbeskedet avser nybyggnation av 
bostäder genom förtätning i befintlig bostadsrättsförening och förslaget 
omfattar cirka 85 nya lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt. Därtill 
kommer detaljplanearbetet fastställa byggrätten för bostäder i kvarteret 
Fasanen. 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen, § 18, beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. 
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Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors går igenom ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheterna Ripan 1 och 2 ihop med kv. Fasanen. Detaljplanen beräknas antas 
under första kvartalet 2017. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap. 2-5§ och 13 kap. 2 § punkt 2. 
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