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§ 52 

Yttrande över länsstyrelsens rapport om fysisk 
planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat 
klimat – översvämning  
Dnr KS 2015/0586 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015. 
 
Förslag till yttrande den 24 september 2015. 
 
Länsstyrelsens skrivelse den 18 juni 2015. 
 
Remiss.  
 
Rapport SMHI.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till riktlinjer vad gäller säkerhetskrav för 
strandnära byggnationer, vägar och distributionsanläggningar i länet och 
skickat på remiss till länets kommuner samt angränsande länsstyrelser och 
sektorsmyndigheter.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande över remissen.  
 
Sammanfattningsvis anser Kalmar kommun följande: 
Det ska råda lika riktlinjer från landets länsstyrelser där det råder samma 
förutsättningar.  
 
Kalmar kommun utgår från att länsstyrelsens riktlinjer endast gäller 
nybyggnation. 
 
I remissen står att plushöjden för byggnader bör ange lägsta grundläggnings-
nivå eller schaktbotten för att undvika fukt i grunden, det är alltså marknivån 
som ska vara avgörande. Kalmar kommun anser att färdig golvhöjd fortsatt ska 
användas som begrepp i detta avseende. För de byggnadsdelar som ligger 
under den nivån bör olika tekniska lösningar redovisas och kunna tillämpas. 
 
Kalmar kommun efterfrågar riktlinjer från länsstyrelsen avseende förslag på 
material och byggtekniker som kan användas för kompletteringsbebyggelse i 
befintliga miljöer. 

Överläggning 
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslås att yttrandet, inför kommunstyrelsens 
behandling, ska förtydligas när det gäller att landets länsstyrelser måste ha 
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samma riktlinjer i Sverige där liknande förutsättningar råder, nybyggnation i 
områden med befintlig bebyggelse samt förslag att gemensamt studera hur 
olika tekniska lösningar kan tillämpas.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet enligt förslag.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det Länsstyrelsen i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande 
över rapporten fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat 
klimat – översvämning. 
 
Yttrandet ska inför kommunstyrelsens behandling förtydligas när det gäller att 
landets länsstyrelser måste ha samma riktlinjer i Sverige där liknande förut-
sättningar råder, nybyggnation i områden med befintlig bebyggelse samt förslag 
att gemensamt studera hur olika tekniska lösningar kan tillämpas. 
 

§ 53 

Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB för 
del av fastigheten Djurängen 2:4, västra Djurängen 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015 inklusive karta.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2008, som en del i det 
Kalmaritiska Stimulanspaketet, att reservera mark inom Kalmar tätort. Enligt 
kommunstyrelsens beslut gällde samtliga markreservationer fram till den 
31 augusti 2009, då en utvärdering av varje markreservation skulle ske. 
 
En av de markreservationer som beviljades i december 2008 var till förmån för 
Hansa Bygg AB, Bygg Power i Kalmar AB/Arkitekt och Miljö AB (den har 
senare skrivits över på Signerade Hus AB) samt PEAB för område på del av 
fastigheten Djurängen 2:4 i västra Djurängen. Intressenterna valdes ut genom 
en markanvisningstävling och de vill på platsen bygga bostäder i form av 
radhus, kedjehus och flerbostadshus. 
 
Markreservationen förnyades av kommunstyrelsen den 9 november 2009 till 
sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs i 
kommunfullmäktige 25 februari 2013 och vann laga kraft 2 april 2013. Syftet 
med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för 
att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra en 
förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. 
 
Av flera skäl behöver anläggandet av bullerskyddsåtgärderna ske före 
påbörjandet av bostadsbyggnationen. Det handlar dels om anläggningstekniska 
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skäl, eftersom bostäderna ligger framför området med bullerskärm, 
dagvattenhantering och park men även om försäljningsmässiga skäl.  
 
Den 2 oktober 2013, sex månader efter detaljplanen hade vunnit laga kraft, 
saknades investeringsbeslut för bullerskärmen varför den gemensamma 
markreservationen delades upp i tre separata markreservationer som beviljades 
av kommunen. Markreservationen för Hansa Bygg AB förlängdes i oktober 
2014 och löper ut 23 september 2015. 
 
Projekteringen av bullerskärmen pågår men arbetet med denna och det övriga 
genomförandet av detaljplanen behöver komma längre innan köpekontrakt 
tecknas. Hansa Bygg AB planerar att bygga 24 enbostadshus i en våning enligt 
kartbilaga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
markreservationen för Hansa Bygg AB förlängs till och med den 29 januari 
2016. 
 
Kommunens ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” anger att 
kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då ”det finns en intressent 
för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och 
kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande”. I fallet med västra 
Djurängen är detta inte möjligt eftersom försäljning av marken är avhängigt att 
bullerskärmen är på plats. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen enligt  
kommunledningskontorets förslag för Hansa Bygg AB, org. nr 556520-6660, 
på del av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 29 januari 2016. 
 

§ 54 

Förlängning av markreservation för Signerade Hus AB 
för del av fastigheten Djurängen 2:4, västra Djurängen 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015 inklusive karta.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2008, som en del i det 
Kalmaritiska Stimulanspaketet, att reservera mark inom Kalmar tätort. Enligt 
kommunstyrelsens beslut gällde samtliga markreservationer fram till den 
31 augusti 2009, då en utvärdering av varje markreservation skulle ske. 
 
En av de markreservationer som beviljades i december 2008 var till förmån för 
Hansa Bygg AB, Bygg Power i Kalmar AB/Arkitekt och Miljö AB (den har 
senare skrivits över på Signerade Hus AB) samt PEAB för område på del av 
fastigheten Djurängen 2:4 i västra Djurängen. Intressenterna valdes ut genom 
en markanvisningstävling och de vill på platsen bygga bostäder i form av 
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radhus, kedjehus och flerbostadshus. 
 
Markreservationen förnyades av kommunstyrelsen den 9 november 2009 till 
sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs i 
kommunfullmäktige 25 februari 2013 och vann laga kraft 2 april 2013. Syftet 
med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för 
att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra en 
förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. 
 
Av flera skäl behöver anläggandet av bullerskyddsåtgärderna ske före 
påbörjandet av bostadsbyggnationen. Det handlar dels om anläggningstekniska 
skäl, eftersom bostäderna ligger framför området med bullerskärm, 
dagvattenhantering och park men även om försäljningsmässiga skäl.  
 
Den 2 oktober 2013, sex månader efter detaljplanen hade vunnit laga kraft, 
saknades investeringsbeslut för bullerskärmen varför den gemensamma 
markreservationen delades upp i tre separata markreservationer som beviljades 
av kommunen. Markreservationen för Signerade Hus AB förlängdes i oktober 
2014 och löper ut 23 september 2015. 
 
Projekteringen av bullerskärmen pågår men arbetet med denna och det övriga 
genomförandet av detaljplanen behöver komma längre innan köpekontrakt 
tecknas. Signerade Hus AB planerar att bygga fem enbostadshus i en våning 
enligt kartbilaga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
kommunledningskontoret att markreservationen för Signerade Hus AB 
förlängs till och med den 29 januari 2016.  
 
Kommunens ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” anger att 
kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då ”det finns en intressent 
för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och 
kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande”. I fallet med västra 
Djurängen är detta inte möjligt eftersom försäljning av marken är avhängigt att 
bullerskärmen är på plats. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen enligt 
kommunledningskontorets förslag för Signerade Hus AB, org. nr 556919-6149, 
på del av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 29 januari 2016. 
 

§ 55 

Förlängning av markreservation för PEAB för del av 
fastigheten Djurängen 2:4, västra Djurängen 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015 inklusive karta.  
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2008, som en del i det 
Kalmaritiska Stimulanspaketet, att reservera mark inom Kalmar tätort. Enligt 
kommunstyrelsens beslut gällde samtliga markreservationer fram till den 
31 augusti 2009, då en utvärdering av varje markreservation skulle ske. 
 
En av de markreservationer som beviljades i december 2008 var till förmån för 
Hansa Bygg AB, Bygg Power i Kalmar AB/Arkitekt och Miljö AB (den har 
senare skrivits över på Signerade Hus AB) samt PEAB för område på del av 
fastigheten Djurängen 2:4 i västra Djurängen. Intressenterna valdes ut genom 
en markanvisningstävling och de vill på platsen bygga bostäder i form av 
radhus, kedjehus och flerbostadshus. 
 
Markreservationen förnyades av kommunstyrelsen den 9 november 2009 till 
sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen antogs i 
kommunfullmäktige 25 februari 2013 och vann laga kraft 2 april 2013. Syftet 
med detaljplanen är att genomföra bullerdämpande åtgärder längs väg E22 för 
att förbättra ljudmiljön inom befintlig bebyggelse, samt att möjliggöra en 
förädling av idag outnyttjad mark till ett område för ny bostadsbebyggelse. 
 
Av flera skäl behöver anläggandet av bullerskyddsåtgärderna ske före 
påbörjandet av bostadsbyggnationen. Det handlar dels om anläggningstekniska 
skäl, eftersom bostäderna ligger framför området med bullerskärm, 
dagvattenhantering och park men även om försäljningsmässiga skäl.  
 
Den 2 oktober 2013, sex månader efter detaljplanen hade vunnit laga kraft, 
saknades investeringsbeslut för bullerskärmen varför den gemensamma 
markreservationen delades upp i tre separata markreservationer som beviljades 
av kommunen. Markreservationen för PEAB Sverige AB förlängdes i oktober 
2014 och löper ut 23 september 2015. 
 
Projekteringen av bullerskärmen pågår men arbetet med denna och det övriga 
genomförandet av detaljplanen behöver komma längre innan köpekontrakt 
tecknas. PEAB Sverige AB planerar att bygga tre flerfamiljshus i fyra våningar 
omfattande ca 30 lägenheter samt 19 enbostadshus i två våningar enligt 
kartbilaga. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att 
markreservationen för PEAB Sverige AB förlängs till och med den 29 januari 
2016. 
 
Kommunens ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” anger att 
kommunen som huvudregel ska sälja marken direkt då ”det finns en intressent 
för ett område med en antagen detaljplan och fastställt ändamål och 
kommunen bedömer intressentens planer som tilltalande”. I fallet med västra 
Djurängen är detta inte möjligt eftersom försäljning av marken är avhängigt att 
bullerskärmen är på plats. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen enligt 
kommunledningskontorets förslag för Peab Sverige AB, org. nr. 556099-9202, 
på del av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen. 
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Markreservationen ska gälla till och med den 29 januari 2016. 
 

§ 56 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, 
Malmen 
Dnr KS 2013/0480 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015. 
 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive karta. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har förhandlat om markanvisningsavtal avseende 
del av Forellen 1 med Kalmarhem. Avtalet avser ett område om cirka 3 600 
kvadratmeter av fastigheten. På området vill Kalmarhem bygga cirka 125 
hyreslägenheter.   
 
Området avgränsas i norr av Strandgatan och i väster av Trädgårdsgatan. Öster 
om området ligger Stagneliusskolan och söder om området skolans matsal. 
Enligt markanvisningsavtalet ska befintlig skolmatsal bevaras.  
 
Avtalet är villkorat av att ny detaljplan för området vinner laga kraft senast den 
31 mars 2017. När detaljplanen vunnit laga kraft ska ett marköverlåtelseavtal 
upprättas med byggherren.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att planutskottet ska 
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: 
Under § 2, Syfte, 2 st 4p:  
”Parkeringarna ska vara tillgängliga för samnyttjande.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Mattias 
Adolfsons förslag.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Forellen 1 mellan Kalmar kommun och Kalmarhem (org.nr. 556526-5906) 
enligt kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: 
 
Under § 2, Syfte, 2 st 4p:  
Parkeringarna ska vara tillgängliga för samnyttjande. 
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§ 57 

Information om uppföljning av investeringsbudgeten 
efter augusti 
Överläggning 
Verksamhetsutvecklare Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redovisar 
en sammanfattad uppföljning av investeringsbudgeten efter augusti med 
prognos för helåret. För närvarande pågår arbetet med investeringsbudgeten 
för 2016. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 58 

Information om detaljplan för Fjölebro 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors ger en lägesrapport kring arbetet med 
detaljplanen för Fjölebro.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  

§ 59 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om stadsutvecklingen på 
Kvarnholmen, där det bland annat pågår flera förtätnings- och 
ombyggnationsprojekt. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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