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§ 33 

Information om bostäder för flyktingar 
Överläggning 
Lars-Ove Angré och Ann-Mari Nilsson, kommunledningskontoret, informerar 
om bostadsläget för nyanlända i kommunen och länet.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 34 

Prioritering av detaljplaner i april 2016 
Dnr KS 2016/0398 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 april 2016. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar om prioritering av planarbete och 
startas enbart efter beslut i planutskottet. Förslag till prioritering av detaljplaner 
tas fram två gånger per år, i april och oktober. I arbetet med att prioritera 
detaljplaner är utgångspunkten sju prioriteringsgrunder. 
 
- demografi 
- genomförbarhet 
- riktlinjer bostadsplanering 
- samhällsviktig 
- kommunal ekonomi 
- volym 
- personella resurser 
 
Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller 
respektive prioriteringsgrund. Förutom prioriteringsgrunderna tas det hänsyn 
till vilka detaljplaner som redan pågår och är långt komna i processen. 
Detaljplaner som är nära antagande prioriteras högt av den anledningen att det 
vore resursineffektivt att avbryta arbetet. 
 
I dokumentet Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
planering 2017-2018 anges att Kalmar kommun ska planera för 2 500 bostäder, 
varav 300 småhus till och med 2018. Målet förutsätter en planering för minst 
833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016. Förslaget till prioritering av 
detaljplaner är utformat så att målsättningen ska kunna uppfyllas. 

Överläggning 
Anette Klinth, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till prioritering av 
detaljplaner.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslag till prioritering av 
detaljplaner i april 2016.  
 

§ 35 

Förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på 
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2016. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Boet Bostad AB en 
markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 i Snurrom. Mark-
reservationen avsåg ca 23 000 kvadratmeter inom fastigheten Kläckeberga 10:1.  
 
Boet Bostad AB vill på platsen bygga totalt ca 300 hyreslägenheter i 4-6 
våningar. Etapp 1 avser byggnation av ca 150 hyresrätter på Tranbäret 1 och 
etapp 2 avser byggnation av ca 150 hyresrätter på Björnbäret 1.   
 
Markreservationen avser 12 788 kvadratmeter på nybildade fastigheten 
Tranbäret 1 och 10 883 kvadratmeter på nybildade Björnbäret 1.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Boet Bostad 
AB (org.nr: 559035-3214) på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, 
Snurrom.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.  
 

§ 36 

Förlängning av markreservation för GBJ Bostads-
utveckling AB på fastigheterna Lingonet 1 och 
Lingonet 2, Snurrom 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2016. 
 
Kartor. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja GBJ Bostadsutveckling 
AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom.  

GBJ Bostadsutveckling AB vill på platsen bygga totalt ca 50 hyreslägenheter i 
2-3 våningar. Etapp 1 planeras på Lingonet 2 med ca 20 hyreslägenheter. 
 
Markreservationen avser 4 788 kvadratmeter på nybildade fastigheten Lingonet 
1 och 3 248 kvadratmeter på nybildade Lingonet 2. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för GBJ 
Bostadsutveckling AB (org.nr: 556974-6729) på fastigheterna Lingonet 1 och 
Lingonet 2, Snurrom. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016. 
 

§ 37 

Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i 
Kalmar AB på fastigheterna Hjortronet 1 och Hjortronet 
2, Snurrom 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2016. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i 
Kalmar AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 
Snurrom.  

LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen bygga totalt ca 200 hyreslägenheter 
i 6-15 våningar. En första etapp planeras på Hjortronet 1 med ca 140 lägen-
heter i 6 våningar. Den andra etappen planeras på Hjortronet 2 med  
ca 60 lägenheter i 10-15 våningar. 
 
Markreservationen avser 7 539 kvadratmeter på nybildade fastigheten 
Hjortronet 1 och 2 841 kvadratmeter på nybildade Hjortronet 2. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för LW 
Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på fastigheterna Hjortronet 1 
och Hjortronet 2, Snurrom. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.  
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§ 38 

Förlängning av markreservation för Eriksson och 
Ahlqvist AB på fastigheten Blåbäret 1, Snurrom 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Eriksson och Ahlqvist 
AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom..  
 
Eriksson och Ahlqvist AB vill på platsen bygga totalt ca 48 hyreslägenheter i  
2 1/2 våningar. Markreservationen avser 6 821 kvadratmeter på nybildade 
fastigheten Blåbäret 1. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Eriksson och 
Ahlqvist AB (org.nr: 556795-0786) på fastigheten Blåbäret 1, Snurrom.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.  
 

§ 39 

Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB på 
fastigheterna Råstenen 1 och Visaren 1, Norra 
Vimpeltorpet 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2016. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Hansa Bygg AB en 
markreservation på del av fastigheterna Krafslösa 5:1 och 5:2, Norra 
Vimpeltorpet.  

Hansa Bygg AB vill på platsen bygga totalt ca 200 hyreslägenheter i 2-4 
våningar.  
 
Markreservationen avser 16 963 kvadratmeter på nybildade fastigheten 
Råstenen 1 och 5 022 kvadratmeter på nybildade fastigheten Visaren 1. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Hansa Bygg 
AB (org.nr: 556520-6660) på fastigheterna Råstenen 1 och Visaren 1, Norra 
Vimpeltorpet.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.  
 

§ 40 

Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i 
Kalmar AB på fastigheterna Verktygsmakaren 1 och 
Montören 3, Fjölebro 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 april 2016. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i 
Kalmar AB en markreservation på fastigheterna Verktygsmakaren 1 och 
Montören 3, Fjölebro.  
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen i en första etapp bygga totalt  
ca 46 hyreslägenheter i 4 våningar på Verktygsmakaren 1 samt utreda 
förutsättningarna för en nästa mindre etapp på Verktygsmakaren 1 och 
Montören 3. 
 
Markreservationen avser 6 432 kvadratmeter på fastigheten Verktygsmakaren 1 
och 1 350 kvadratmeter på fastigheten Montören 3. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för  
LW Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på fastigheterna 
Verktygsmakaren 1 och Montören 3, Fjölebro. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.  
 

§ 41 

Markreservation för del av fastigheten Berga 10:5 m.fl., 
Svensknabben 
Dnr KS 2016/0265 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016. 
 
Karta. 
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Bakgrund 
Meridium AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del av 
fastigheten Berga 10:5 m.fl. vid Svensknabben för byggnation av nya 
kontorslokaler. Området ligger norr om Svensknabbevägen, mellan 
ridklubbens anläggning och Royal designs lokaler på Svensknabben. Det 
aktuella området har användningen kontor i gällande detaljplan.  
 
Meridium är ett företag inom IT. Företaget har drygt 40 anställda i Kalmar och 
Stockholm och de hyr i dag kontorslokaler vid Svensknabben.  
 
Området som föreslås för markreservation omfattar cirka 5 500 kvadratmeter 
av fastigheterna Berga 10:5 och Svensknabben 1.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Berga 10:5 och 
Svensknabben 1, enligt kommunledningskontorets förslag, för Meridium AB 
(org.nr. 556626-7125).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016. 
 

§ 42 

Markreservation för fastigheten Flygfisken 3 m.fl., 
Sveaplan 
Dnr KS 2016/0348 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Glebe Fastighets AB har inkommit med en ansökan om markreservation. 
Ansökan omfattar fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1 
vid Sveaplan. Glebe Fastighets AB vill enligt ansökan bygga hyresrätter inom 
området.  
 
Området ingår i planarbetet för kvarteret Forellen där Kalmarhem har en 
pågående markanvisning för området väster om Stagneliusskolan. Under 
planarbetet ska utredas om nytt läge för Olgas kiosk.  
 
Det föreslagna området för markreservation omfattar cirka 2 200 kvadratmeter 
av fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1.  
 
Markreservationen föreslås gälla till och med den 30 september 2016. Efter 
detta avser kommunledningskontoret att markreservationen ska ersättas med 
ett markanvisningsavtal som reglerar tider, markpris, kostnader med mera.  
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Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Flygfisken 3 m fl, enligt kommun-
ledningskontorets förslag, till Glebe Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.  
 

§ 43 

Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för 
kvarteret Bilen, Hansa City 
Dnr KS 2016/0387 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 april 2016. 
 
Översiktskarta. 
 
Exploateringsavtal. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av den 
mellersta delen av kvarteret Bilen. Ett av målen är att skapa bättre förut-
sättningar för cyklister att ta sig fram genom kvarteret. Befintlig cykelväg längs 
E 22 kompletteras med separat gång- och cykelväg längs gatan genom 
kvarteret.  
 
Då exploatören, enligt detaljplaneförslaget, kommer att utföra exploaterings-
åtgärder på den allmänna platsmarken som sedan kommer att överlämnas till 
kommunen har exploateringsavtal träffats mellan kommunen och ägaren till 
fastigheterna Bilen 6 och 12, Nordfjord AB, med i huvudsak följande innehåll: 
 
Det förutsätts att detaljplaneförslaget antas före den 1 oktober 2016 och att 
beslutet vinner laga kraft. 
 
Markregleringar kommer att göras mellan kommunen och exploatören där 
exploatören överlåter den allmänna platsmarken och förvärvar kvartersmark. 
Kommunens nettokostnad för markregleringarna är 667 000 kronor. Vid 
beräkning av nettokostnaden har beaktats det tidigare mellan parterna träffade 
avtalet om upplåtelse av nyttjanderätt. Detta avtal upphör härmed. Fastighets-
bildningskostnaden betalas av exploatören och kommunen med hälften var. 
 
Exploatören projekterar och anlägger gång- och cykelväg inkl. belysning enligt 
detaljplaneförslaget. Exploatörens del är markerad på plankartan.  
 
När detaljplanen vunnit laga kraft kan exploatören fullfölja det tidigare mellan 
parterna träffade avtalet om fördelning av kostnadsansvaret för byggande av 
cykelbro över E 22. Exploatören erlägger 3 000 000 kronor till kommunen. 
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Planförslaget har varit för granskning. För att kommunfullmäktige ska kunna 
anta planförslaget måste exploateringsavtal upprättas. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Kalmar 
kommun och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).  
 
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB enligt det 
avtalsförslag som har undertecknats av bolaget. 
 

§ 44 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors visualiserar den samlade bilden av utvecklingen 
på Kvarnholmen de närmaste åren.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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