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§ 60 

Markreservation för del av fastigheten Smedby 1:3 
Dnr KS 2015/0823 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2015. 
 
Karta över Smedby 1:3. 
 
Ansökan om markreservation. 

Bakgrund 
KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) är i behov av att förändra sin 
verksamhet som idag bedrivs på Tegelviken och ansöker om markreservation för 
en återvinningscentral på en yta om ca 32 000 m2 på fastigheten Smedby 1:3 i 
Flygstaden. Övrig verksamhet (administration, insamlingsverksamhet m.m.) 
avses att flyttas till Moskogens avfallsanläggning. 
 
På återvinningscentralen planeras att uppföra en tvåvåningsbyggnad som ska 
inrymma mellanlagring för återbruksmaterial samt ytor för kontor, personalrum, 
förråd och garage m.m. Det planeras också för ett antal betongfack samt 
containerplatser för mellanlagring av avfall. Även en damm för omhänder-
tagande av dagvatten kommer att anläggas. In- och utfart kommer att ske via 
Logistikvägen.   
 
Under hösten 2015 inleds miljöprövningen för verksamheten vilken förväntas ta 
ca 1,5 år. Byggnationen förväntas komma igång under senare delen av 2017 och 
anläggningen beräknas vara färdig under 2018. 
 
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 KSRR är detta inte 
möjligt eftersom miljöprövningen inte är klar samt att KSRR inte har med 
objektet i sin investeringsbudget förrän 2017.  
 
Markreservationen föreslås gälla till och med 3 maj 2016 varefter den planeras 
att ersättas med köpekontrakt. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Smedby 1:3, enligt kommun-
ledningskontorets förslag, för Kalmarsundsregionens Renhållare (organisations-
nummer 222000-1883). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 3 maj 2016. 
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§ 61 

Försäljning av del av fastigheten Valnötsträdet 8,  
etapp 3, Gamla Stan 
Dnr KS 2012/0240 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 oktober 2015. 
 
Karta. 
 
Detaljplan för del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7, etapp 3. 

Bakgrund 
Tidigare har, genom anbudsförfarande, beslutats att sälja hela fastigheten 
Valnötsträdet 8 till Glebes Fastighets AB. Försäljningen villkorades att plan-
ändring kom att ske från allmänt ändamål till kvartersmark. Ett planprogram 
gjordes som visade på att delar av fastigheten har historisk betydelse samt att det 
fortsatta planarbetet skulle komma att uppdelas i flera detaljplaneområden. 
 
Då den ursprungliga försäljningen inte kunde fullföljas beviljades istället bolaget 
en markreservation för att förvärva och utveckla fastigheten i enlighet med de 
tankar som presenterades för kommunen vid anbudsgivningen. Detta innebar att 
bolaget gavs möjlighet att förvärva planlagd kvartersmark av fastigheten 
Valnötsträdet 8. 
 
För del av fastigheten Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7, planetapp 3, 
har nu ny detaljplan vunnit laga kraft. Syftet är att möjliggöra ombyggnation till 
bostäder, kontor och hotellverksamhet. Planen säkerställer även befintlig 
bebyggelses och områdets kulturhistoriska värden på kvartersmark. 
 
Bolaget har tidigare förvärvat Valnötsträdet 9 och 10 av kommunen och 
genomfört ombyggnad för ca 65 hyreslägenheter, café och lokaler. Bolaget 
kommer att genomföra ombyggnad av f.d. slottsvillan/läkarbostaden. Om-
byggnaden berör två lokaler, en på bottenvåningen och på plan ett samt en 
bostadslägenhet på vinden och kommer att ske under 2016. Försäljningen 
kommer att genomföras med fastighetsreglering till den av bolaget ägda 
fastigheten Valnötsträdet 10. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Valnötsträdet 8 för totalt 
3 126 000 kronor till Glebes Fastighets AB (org. nr 556661-5000). 
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§ 62 

Prioritering av detaljplaner – oktober 2015 
Dnr KS 2015/0374 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att presentera ett förslag till prioritering av 
detaljplaner två gånger per år, i april och oktober. Förslaget bereds i kommunens 
planberedning. Enligt kommunstyrelsens reglemente beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete.  
 
Samhällsbyggnadskontoret utgår från sju prioriteringsgrunder i arbetet med att 
prioritera detaljplaner: 
 
- demografi 
- genomförbarhet 
- riktlinjer bostadsplanering 
- samhällsviktig 
- kommunal ekonomi 
- volym 
- personella resurser 
 
Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller 
respektive prioriteringsgrund. I bedömningen har samhällsbyggnadskontoret 
tagit hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och som påbörjades innan 
prioriteringsgrunderna användes. De detaljplaner som inom kort är redo att 
antas har prioriterats av den anledningen att det vore ineffektivt användande av 
resurserna att stoppa dem.  
 
Kalmar kommun har som målsättning att bygga en planberedskap som medger 
en årlig produktion av minst 300 bostäder, varav 100 ska vara villatomter. 
Samhällsbyggnadskontoret har utformat förslaget till prioritering av detaljplaner 
så att kommunens målsättning ska kunna uppnås. 

Överläggning 
Andreas Wendel, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till prioritering 
av detaljplaner. 
 
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att planutskottet ska besluta 
i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag till prioritering med följande 
tillägg: 
Prioritering nr 40: Kalmarsunds hotell 
Prioritering nr 41: Gamla E22 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet enligt Mattias Adolfsons 
förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott antar samhällsbyggnadskontorets förslag till 
prioritering av detaljplaner med följande tillägg: 
Prioritering nr 40: Kalmarsunds hotell 
Prioritering nr 41. Gamla E22 

§ 63 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse reviderad den 22 oktober 2015. 
 
Yttrande inkl. bilagor.  
 
Länsstyrelsens remiss den 18 juni 2015. 
 
SMHI:s rapport 

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Kalmar län skickade den 18 juni en remiss till Kalmar kommun 
gällande säkerhetskrav för byggnader samt vägar och distributionsanläggningar 
vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat klimat. 
Remissen vänder sig till länets kommuner samt angränsade länsstyrelser och 
sektorsmyndigheter.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande. Kalmar 
kommun utgår från att länsstyrelsens riktlinjer endast gäller nybyggnation. 
 
I remissen står att plushöjden för byggnader bör ange lägsta grundläggningsnivå 
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. 
 
Planutskottet behandlade ärendet den 29 september 2015 och beslutade att anta 
yttrandet med förtydligande att landets länsstyrelser måste ha 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. 
 
Yttrandet har härefter kompletterats i enlighet med planutskottets beslut.  
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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. 

§ 64 

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun 
och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläcke-
berga 10:1 och Kläckeberga 10:2 m.fl.  
Dnr KS 2015/0927 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 oktober 2015. 
 
Arrendeavtal. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kalmar Golfklubb bildades 1947 och har på 150 hektar mark bland annat två 
18-håls golfbanor. Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor per år och har 14 
heltidsanställda. Förra året (2014) hade Kalmar Golfklubb ca 7 000 gäster som 
kom för att spela. Det innebär intäkter för golfklubben men också intäkter till 
Kalmar då många bor på hotell, äter på restaurang samt upplever Kalmar. 
 
Golfklubben har idag 2 600 medlemmar varav 10 % är junior och ungdomar. 
Målsättningen är att 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer. Av deras 
medlemmar är 35 % kvinnor och 65 % män.  
 
Nuvarande arrendeavtal löper ut den 31 december 2015 och ett förslag till nytt 
avtal har tagits fram för tiden 2016-01-01 - 2041-12-31. 

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 
Då sent inkomna synpunkter på avtalet har inkommit från Golfklubben föreslås 
att ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera ärendet 
till kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet återremitterar ärendet till kommunledningskontoret.  
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§ 65 

Information om snabb produktion av bostäder med 
anledning av flyktingsituationen 
Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om 
möjligheterna till snabb produktion av bostäder i kommunen med anledning av 
flyktingsituationen.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 66 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om tankar och idéer kring uppdraget 
att ta fram en ny vision för Kalmar - Vision 2025.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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