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Omfattning 
§§ 11-19 
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§ 11 

Information om investeringar, uppföljning år 2016 
Överläggning 
Yvonne Norman, serviceförvaltningen, informerar om de investeringar i 
fastigheter, park och infrastruktur som planeras att genomföras under 2016. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 

§ 12 

Försäljning av fastigheten Dörby 7:17 norr om 
Rinkabyholm 
Dnr KS 2016/0102 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 februari 2016. 
 
Översiktskartor. 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering.  

Bakgrund 
Överenskommelse har träffats med ägaren till Bo 1:7 om att kommunen säljer 
fastigheten Dörby 7:17. Fastighetens totala areal är 13,6 ha uppdelad på 10,5 ha 
åker och 3,1 ha skog. Markersättningen till kommunen är 2 620 000 kronor. 
Markförsäljningen har varit en del i att Trafikverket har kunnat genomföra 
förhandlingar med markägare för vägrätt om ny förbifart av E 22 vid 
Rinkabyholm. Bygget av förbifarten pågår sedan i höstas och beräknas vara 
färdig till sommaren 2018. 
 
Fastighetsförsäljningen genomförs som överenskommelse om fastighets-
reglering.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Dörby 7:17 till Magnus Ljungar i 
enlighet med de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Bo 1:7 och Dörby 7:17. 
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§ 13 

Försäljning av fastigheterna Hängmattan 1-4, östra 
Vimpeltorpet 
Dnr KS 2014/0882 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Hjältevadshus AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva 
fastigheterna Hängmattan 1-4 i östra Vimpeltorpet. Fastigheterna har tidigare 
varit markanvisade till Trivselhus AB.  
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige under 2014 får kommunstyrelsen sälja 
fastigheter i östra Vimpeltorpet för 400 000-700 000 kronor per bostad för 
friliggande villor.  
 
För dessa fastigheter föreslås följande priser:  
- Hängmattan 1: 650 000 kronor 
- Hängmattan 2-4: 550 000 kronor 
 
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att upprätta markanvisnings-
avtal med bolaget för att reglera under vilka tider och förutsättningar som köp 
ska ske.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen säljer fastigheterna Hängmattan 1-4 enligt kommun-
ledningskontorets förslag till Hjältevadshus AB (org.nr. 556232-9135) för ett 
pris om totalt 2 300 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att teckna 
markanvisningsavtal med bolaget. 
 

§ 14 

Försäljning av del av fastigheten Västerslät 8:12 m.fl., 
Majavallen, Lindsdal 
Dnr KS 2013/0989 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2016. 
 
Karta. 
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Bakgrund 
Svenska hyreshus har inkommit med en förfrågan om att förvärva del av 
fastigheten Västerslät 8:12 m.fl. vid Majavallen i Lindsdal. Bolaget vill på 
fastigheten bygga cirka 36 lägenheter som ska upplåtas med bostadsrätt. Totalt 
cirka 3 300 kvadratmeter BTA ger en köpeskilling om 1 650 000 kronor.  
 
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om 
cirka 9 325 kvadratmeter.  
 
Området har tidigare varit markanvisat till Lunden i Lindsdal Majavallen AB. 
SHH Projekt nr 24 AB är ett underbolag till Svenska Hyreshus. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Västerslät 8:12 m.fl. enligt 
kommunledningskontorets förslag till SHH Projekt nr 24 AB (org.nr. 559013-
5025) för 500 kronor per kvadratmeter BTA.  
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att teckna 
markanvisningsavtal med bolaget.  
 

§ 15 

Försäljning av fastigheten Motorn 2, Berga 
industriområde 
Dnr KS 2012/0369 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Hansabygg har inkommit med en förfrågan om att förvärva fastigheten 
Motorn 2 i Berga industriområde. Bolaget vill på fastigheten uppföra ny 
byggnad med kontors- och lagerlokaler för sin verksamhet. 
 
Fastighetens areal är cirka 8 900 kvadratmeter och gällande detaljplan medger 
småindustri, handel och kontor.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen säljer fastigheten Motorn 2 till Han Sa Fastigheter AB,  
org.nr. 556803-6965, för 3 136 000 kronor.  
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§ 16 

Markreservation för del av fastigheten Ljungby 16:236, 
invid Byvägen i södra Ljungbyholm 
Dnr KS 2016/0123 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 februari 2016. 
 
Skissförslag av Ljungbyholms Bygg & Smide AB. 
 
Översiktskarta. 
 
Plankarta till detaljplan, antagandehandling. 

Bakgrund 
Ljungbyholms Bygg & Smide AB har genom arkitekt Bo Thunberg 
Arkitektkontor AB tagit fram skiss på hur del av fastigheten Ljungby 16:236 
söder om Byvägen i Ljungbyholm kan bebyggas. Förslaget visar på bygge av tre 
huskroppar med lägenheter, totalt tolv hyreslägenheter. Området är ca 3 000 
m2. 
 
Byggnaderna kommer att vara i två plan och byggas i trä och med träfasad och 
lägenheterna i två storlekar, 2 r o k och 3 r o k. Bolaget avser att både bygga 
och förvalta lägenheterna. 
 
Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i januari 2016. Kommun-
ledningskontorets projekt - och exploateringsenhet kommer att begära 
avstyckning av tomtmark för flerbostadshus. 
 
Särskilt försäljningsbeslut kommer att fattas senare efter det att byggprojektet 
kommit igång. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Ljungby 16:236 för 
Ljungbyholms Bygg & Smide AB (org nr 556682-0386) till längst sex månader 
efter det att detaljplan för området har vunnit laga kraft. 

Jäv 
Ingemar Einarsson (C) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund 
av jäv. 
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§ 17 

Planbesked för fastigheten Hagby 32:9 m.fl., i Vita sand 
Dnr KS 2016/0144 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari 2016. 
 
Yttrande planbesked. 
 
Ansökan om planbesked. 

Bakgrund 
Vita sands samfällighetsförening har inkommit med en ansökan om planbesked 
för fastigheten Hagby 32:9 m.fl. i Vita sand. Syftet med ansökan är att ändra 
utnyttjandegraden av bostadsfastigheterna.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt 
område. En ny detaljplan som medger utökade byggrätter kan bidra till 
permanent bosättning i området, vilket genererar ökat underlag för att 
upprätthålla god kommunal och teknisk service i Hagby med omnejd. I 
kommunens Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 
2017-2019 anges att Kalmar behöver fler bostäder både i staden och på den 
omkringliggande landsbygden och att hela Kalmar ska vara en del av 
befolkningsökningen. Betydelsen för den sökande bedöms vara stor ur 
ekonomisk synvinkel då det innebär en värdeökning för de fastighetsägare som 
kan få utökade byggrätter. 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Hagby 32:9 m.fl., i Vita sand. Detaljplanen beräknas antas under 
2017. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 18 

Information om färdigställda bostäder i Kalmar 
kommun 
Överläggning 
Anette Klinth, samhällsbyggnadskontoret, informerar om färdigställda 
bostäder i kommunen under 2015, antalet bostäder i produktion samt om det 
förväntade antalet färdigställda bostäder fram till och med 2018. Informationen 
kommer att presenteras i ett nyhetsbrev som skickas ut externt och finns 
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tillgänglig på www.kalmar.se som ett led i att informera invånare och besökare 
om vad som händer i kommunen. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 19 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Björn Strimfors informerar om aktuella centrala projekt. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
  
 
 

http://www.kalmar.se/
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