
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-03-29 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 april 2016.  

 
 

Tid 
Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10:00-10:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 20-29 

Beslutande 
Jonas Lövgren (M) ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Jonas Lövgren Anders Andersson 
ordförande  
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§ 20 

Planbesked för fastigheten Vadstena 1:13, Revsudden 
Dnr KS 2016/0247 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars 2016. 
 
Yttrande. 
 
Ansökan med situationsplan. 

Bakgrund 
Begäran om planbesked inkom till kommunen den 12 november 2015. 
Sökanden, som inte själv är fastighetsägare, vill ta fram en detaljplan för att 
möjliggöra avstyckning av fem nya tomter avsedda för enbostadshus.   
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete inte påbörjas för 
fastigheten Vadstena 1:13. Förutsättningarna för en upprustning av 
Revsuddevägen med förbättrad standard för fotgängare och cyklister är inte 
utklarade. För att möjliggöra en god helhetslösning för nya bostäder och 
ändamålsenlig struktur i området skulle även angränsande fastighet Vadstena 
1:83 behöva planläggas samtidigt. Fastighetsägaren där har muntligt och 
skriftligt motsatt sig planläggning.  
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete.  

Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att inte påbörja detaljplanearbete för 
fastigheten Vadstena 1:13. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 21 

Förlängning av markreservation för Kalmarsunds-
regionens renhållare på del av fastigheten Smedby 1:3 
Dnr KS 2015/0823 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 mars 2016. 
 
Karta. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2015 att bevilja Kalmarsunds-
regionens renhållare (KSRR) markreservation för del av fastigheten Smedby 
1:3. Markreservationen löper ut den 3 maj 2016. 
 
KSRR 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. 
 
I kommunens ”Riktlinjer för reservation och försäljning av mark” anges 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. Byggnationen förväntas 
komma igång under senare delen av 2017. Anläggningen förväntas tas i anspråk 
under 2018. Kommunstyrelsens planutskott föreslås därför förlänga mark-
reservationen med sex månader till den 29 september 2016.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för del av  
fastigheten Smedby 1:3, för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 29 september 2016. 
 

§ 22 

Markreservation för JLW Fastigheter AB på del av 
fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
JLW Fastigheter AB har en tidigare markreservation på del av Kläckeberga 
10:1 som gäller t o m den 30 april 2016. Kommunledningskontoret föreslår i 
samråd med JLW Fastigheter AB en ny plats för markreservation då 
kommunen har ett eget behov av den tidigare anvisade marken. Området för 
markreservationen är ca 10 500 m². JLW Fastigheter AB vill på platsen uppföra 
ca 70-80 stycken kooperativa hyresrätter.  
 
Tidigare markreservation som beslutades den 2 februari 2016 ska upphöra att 
gälla i och med beslut om ny markreservation.  
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JLW Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av privata 
och anpassade livsstils-/seniorboende i södra Sverige med ett långsiktigt 
ägande.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar enligt kommunledningskontorets förslag del av 
fastigheten Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.  
 

§ 23 

Markanvisningsavtal med Kalmarhem AB på del av 
fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl., vid Tolvmannagatan, 
Norrgårdsgärdet 
Dnr KS 2016/0263 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016. 
 
Förslag till markanvisningsavtal. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Kalmarhem 
AB för mark vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för 
bostäder prövas, är under arbete och beräknas att kunna antas under 2016. 
 
Markanvisningsavtalet med Kalmarhem omfattar del av fastigheterna Tallhagen 
2:13 och Malmen 2:1. Området är avgränsat av Gröndalsvägen i norr, 
Tolvmannagatan i söder, fastigheten Tumlaren 1 i öster och ny utformning av 
Tolvmannagatan i väster. För att möjliggöra genomförandet av det nuvarande 
förslaget till detaljplan krävs att nuvarande korsning mellan Lindövägen/ 
Tolvmannagatan och Gröndalsvägen stängs och ersätts av en ny korsning i ett 
västligare läge, i förlängningen av Rådmansgatan.  
 
Kalmarhem avser att på platsen bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga 
bostäder ska upplåtas med hyresrätt.  
 
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 6 300 
kvadratmeter BTA. Med ett markpris på 1 750 kronor per kvadratmeter BTA 
ges en total köpeskilling om cirka 11 miljoner kronor.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår samtliga ledamöter att planutskottet ska uttala 
följande till protokollet: 
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”Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För  
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkerings-
situationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.” 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av 
fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och 
Kalmarhem AB (org.nr. 556526-5906). 
 
Kommunstyrelsen uttalar följande: 
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För  
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkerings-
situationen inklusive cykel- och gångtrafik löses. 
 

§ 24 

Markanvisningsavtal med Glebe Fastighets AB på del 
av fastigheten Spiggen 4 m.fl., vid Tolvmannagatan, 
Norrgårdsgärdet 
Dnr KS 2016/0263 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016. 
 
Förslag till markanvisningsavtal. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Glebe 
Fastighets AB för mark vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämplig-
heten för bostäder prövas är under arbete och beräknas att kunna antas under 
2016. 
 
Markanvisningsavtalet med Glebe omfattar cirka 5 300 kvadratmeter av 
fastigheterna Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1. Området avgränsas av 
Tolvmannagatan i norr, Kalmar Energis transformator på Spiggen 3 i öster, 
väg i väster och Kämnärsgatan i söder.  
 
Glebe avser att bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga bostäder ska upplåtas 
med hyresrätt.  
 
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 5 300 
kvadratmeter BTA. Med ett markpris på 1 850 kronor per kvadratmeter BTA 
ges en total köpeskilling om cirka 9,8 miljoner kronor.  
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Överläggning 
Under överläggningen föreslår samtliga ledamöter att planutskottet ska uttala 
följande till protokollet: 
 
”Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För  
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkerings-
situationen inklusive cykel- och gångtrafik löses.” 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för fastigheten 
Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och Glebe 
Fastighets AB (org.nr. 556661-5000). 
 
Kommunstyrelsen uttalar följande: 
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För  
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkerings-
situationen inklusive cykel- och gångtrafik löses. 

§ 25 

Köp av fastigheten Berga 10:1, vid Skälbyviken 
Dnr KS 2015/1005 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 februari 2016. 
 
Översiktskarta.  
 
Gällande detaljplan. 
 
Utdrag ur översiktsplan. 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering. 
 
Förnyad inlösenbegäran den 2016-02-15. 

Bakgrund 
Överenskommelse har träffats med ägarna till Berga 10:1 om förvärv av 
fastigheten, som ligger vid Skälbyviken norr om Ölandsleden. Under 2013 
ansökte ägarna till fastigheten om planbesked för att möjliggöra bygglov för  
1-2 hus för permanent boende. Negativt planbesked meddelades av 
samhällsbyggnadsnämnden och ägarna begärde därefter inlösen. 
 
I gällande detaljplan, antagen 1962, är fastigheten belägen inom område 
betecknat som Rn-område (naturpark).  Då kommunen är huvudman för 
allmän platsmark innebär detta att äganderätten till marken ska lösas av 
kommunen. I gällande översiktsplan om framtida markanvändning för Norra 
staden ingår fastigheten i område för rekreation. 
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Planutskottet beslutade den 26 januari 2016 att återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för en vidare diskussion med markägarna om en 
eventuell påbörjan av planarbete. Härefter har fastighetsägarna kommit in med 
en förnyad begäran om inlösen.  
 
För att beräkna marknadsvärdet på fastigheten har utgångspunkt varit Mark- 
och miljödomstolens dom i målet om ersättning vid fastighetsreglering mellan 
kommunen och ägaren till fastigheten Norrliden 2:12, belägen norr om 
kommunens badplats med strandtomt vid Koudden i Norrliden. Då köpet av 
fastigheten liknar en expropriation har ersättningen bestämts som ett 
schablontillägg med 25 procent på marknadsvärdet i enlighet med gällande 
lagstiftning. Ersättningen har diskuterats med kommunens ombud i domstols-
förhandling. 
 
Fastigheten har en tomtstorlek på 1 850 m2, två äldre fritidshus samt uthus i trä 
med en boyta på 52 m2. Taxeringsvärdet är 2 043 000 kronor varav markvärde 
1 911 000 kronor och byggnadsvärde 132 000 kronor. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Berga 10:1 på de villkor som framgår 
av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Berga 10:1 och 
Berga 10:2. 
 
Kommunens utgift på 4 000 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för 
omdisponering inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv. 
 

§ 26 

Försäljning av fastigheten Bläcksvampen 20 (tidigare 
del av fastigheten Tegelviken 2:4), Tegelviken 
Dnr KS 2016/0096 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2016. 
 
Köpekontrakt. 
 
Plankarta. 
 
Bygglov. 

Bakgrund 
Detaljplan för Bläcksvampen 5 och del av Tegelviken 2:4 vid Jungs väg vann 
laga kraft den 24 februari 2016. Syftet med detaljplanen är bl a att ge möjlighet 
för uppförande av tre stycken flerbostadshus med ca 30 stycken lägenheter på 
den nybildade fastigheten Bläcksvampen 20. Områdets areal är ca 6 367 m². 
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Kommunstyrelsen godkände den 3 februari 2015 förslag till markanvisnings-
avtal mellan Kalmar kommun och Lindö Elmontage AB, där priset för 
byggrätten anges med 1850 kronor/m² BTA exklusive anläggningsavgifter. 
Köpeskillingen 6 208 984 kronor bygger på ovan nämnt BTA-pris (inklusive 
indexuppräkning) i förhållande till utnyttjad BTA på 3 331 m² via sökt bygglov.    
 
Lindö Elmontage AB har beviljats bygglov för byggnation av tre stycken 
flerbostadshus innehållande 30 stycken bostadsrätter, totalt 3 331 m² BTA.  
 
Lindö Elmontage AB önskar förvärva fastigheten via det nybildade helägda 
dotterbolaget Tegelviken Fastighets AB.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bläcksvampen 20 till Tegel-
viken Fastighets AB (org.nr 559049-6518), för en köpeskilling av 6 208 984 
kronor.  

§ 27 

Försäljning av fastigheterna Täljstenen 3-7, Norrliden 
Dnr KS 2016/0270 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Fastigheterna Täljstenen 3-7 är sedan 1 juli 1977 upplåtna med tomträtt till 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om 
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har 
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag. 
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit 
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheterna. Efter förhandling har 
föreningen accepterat erbjudandet om friköp för ett belopp av 6 523 200 
kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt markvärde 
om 900 kr/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag. 
 
Fastigheten har en tomtstorlek på 18 715 m2 totalt för fastigheterna inkl. 
samfälligheten Täljstenen s:2, där varje fastighet har andel.  
 
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på 
totalt 155 504 kronor för tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7 för 
6 523 200 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21 
(org nr 732400-3651). 
 

§ 28 

Försäljning av del av fastigheten Lindeberga 1:57, 
Majavallen i Lindsdal 
Dnr KS 2013/0989 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2016. 
 
Karta. 
 
Illustrationer.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om försäljning av mark på Majavallen 
till Boklok Housing AB, SHH Projekt nr 24 AB (Svenska Hyreshus AB) och 
GBJ Majavallen AB. Hittills har Boklok byggt 18 bostadsrätter. Ytterligare 24 
bostadsrätter är under uppbyggnad av GBJ.  
 
Den del av Lindeberga 1:57 som försäljningsbeslutet avser har tidigare varit 
markanvisat till Boklok, men de har meddelat att de inte kommer genomföra 
mer byggnation på området. Därefter har två aktörer anmält intresse för att 
köpa området och bygga bostäder där. Den samlade bedömningen är att 
Eriksson och Ahlqvist är den mest lämpliga aktören för kommunen att gå 
vidare med. Eriksson och Ahlqvist AB har tidigare byggt både hyres- och 
bostadsrätter i Ljusstaden. 
 
På Majavallen avser de att bygga 24 lägenheter som ska upplåtas med hyresrätt. 
Total yta är cirka 1400 kvadratmeter BTA. Kommunstyrelsen har tidigare 
beslutat att sälja marken för flerbostadshus för 500 kronor per kvadratmeter 
BTA, detta ger en total köpeskilling på cirka 700 000 kronor exklusive 
anläggningsavgift för vatten och avlopp.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Lindeberga 1:57 enligt kommun-
ledningskontorets skrivelse, till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr. 556795-
0786) för 500 kronor per kvadratmeter BTA, totalt cirka 700 000 kronor.  
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§ 29 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Björn Strimfors, stadsarkitekt, informerar om utvecklingsidéer för norra 
delarna av Kalmar. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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