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§ 45 

Information om bostadsbyggnation 
Överläggning 
Josef Bjerlin, samhällsbyggnadskontoret, informerar om och visar en ny 
webbkarta för bostadsstatistik som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 46 

Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan 
och bygglov 
Dnr KS 2016/0451 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016. 
 
Utdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 21 april 2016, § 89. 
 
Förslag till Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och 
bygglov. 

Bakgrund 
Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kalmar 
kommun är från 1981. Det förslag till nya föreslagna riktlinjerna för parkering 
som nu tagits fram ska underlätta framtagandet av detaljplaner och hand-
läggning av bygglov. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken 
efterfrågan på parkering som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller 
byggherren. Grundprincipen är att parkeringsefterfrågan ska lösas inom den 
egna fastigheten.  
 
Om en fastighetsägare kan visa på åtgärder som leder till minskad parkerings-
efterfrågan för bil kan flexibla parkeringstal tillämpas. Riktlinjerna redovisar 
även vilka avvägningar som behöver göras vid förskolor och grundskolor, hur 
parkering kan beräknas för speciella verksamheter samt vid stadsdelskärnor 
och bykärnor. Vidare finns beskrivet olika sätt att lösa parkering utanför egen 
fastighet i de fall parkering inte kan lösas på den egna fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 om ändring av intäkter 
från p-köp på sidan 27 i Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun: ”Intäkterna 
ska användas till att utveckla kommunens allmänna parkeringar”. I den tidigare 
texten stod det ”Intäkterna ska användas för att underhålla och anlägga 
parkeringsanläggningar”. 
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Överläggning 
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till Riktlinjer 
för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov.  
 

§ 47 

Planbesked för fastigheterna Rockneby 3:8-3:33, Drag 
Dnr KS 2016/0024 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse rev den 30 maj 2016. 
 
Yttrande till planbesked för fastigheterna Rockneby 3:8-3:33.  
 
Ansökan om planbesked, med komplettering den 25 maj 2016. 
 
Yttrande från Trafikverket, inkommet den 31 mars 2016. 

Bakgrund 
Eksjöhus AB inkom i januari 2016 med en ansökan om att ändra gällande 
detaljplan för fastigheterna Rockneby 3:15-3:33, vad gäller bestämmelsen om 
minsta tomtstorlek. Sökanden vill dessutom öka byggrätterna till 230 
kvadratmeter för huvudbyggnad och 70 för uthus, samt införa möjlighet till 
grupphusbebyggelse som parhus i bostadsrättsform.  
 
Den 25 maj 2016 kompletterades ansökan med en skrivelse där de förtydligar 
att ansökan endast gäller västra delen av det område som markerats, inte hela 
området. Det innebär att planbeskedet gäller fastigheterna Rockneby 3:8-3:33. 
Vidare anger Eksjöhus att det kommer tillföras cirka 15 nya bostäder. 
 
Eksjöhus ambitioner ligger i linje med kommunens översiktsplan, som antogs i 
kommunfullmäktige 2013, exempelvis genom att kustnära boende möjliggörs 
och varierad bostadsbebyggelse kan erbjudas i ett område med företrädesvis 
småhus. Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och 
marken är förberedd för byggnation. En ny detaljplan enligt ansökan skulle 
netto möjliggöra ytterligare cirka 15 bostäder i området.  
 
Trafikverket har fått ärendet på remiss och motsätter sig en planändring utifrån 
att detta förvärrar trafiksituationen på Drag. De menar att åtgärder först bör 
göras som förbättrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik på halvön. 
Dessa åtgärder är inte tidsbestämda eller beslutade ännu. 
 
Samhällsbyggnadskontoret anses att kommunen bör påbörja detaljplanearbete 
för fastigheterna Rockneby 3:8-3:33, Drag. Detaljplanen beräknas kunna antas 
under 2020. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheterna Rockneby 3:8-3:33, Drag. Detaljplanen beräknas antas under 
2020. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 48 

Planbesked för fastigheten Tigern 20, Tegelviken 
Dnr KS 2016/0155 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2016. 
 
Yttrande till planbesked för fastigheten Tigern 20, Tegelviken. 
 
Ansökan om planbesked. 
 
Bemötande från sökande, inkom den 23 maj 2016. 

Bakgrund 
Fastighetsägarna på Tigern 20 inkom i februari 2016 med en ansökan om 
planbesked för att upprätta en detaljplan för fastigheten. Syftet är att ändra 
användningen från kontor till bostad i plan 1, då bostad finns på plan 2 och 3. 
Ljudrutor finns i samtliga fönster mot öster, söder och väster.  
 
Kommunen har för avsikt att verka för att utveckla gamla industriområdet till 
ett attraktivt område för verksamheter och boende på sikt. Idag finns dock 
befintliga verksamheter och förutsättningar i området som inte är förenliga 
med boende. Kommunen gör därför den samlade bedömningen att det i 
dagsläget inte är aktuellt att påbörja arbetet med en ny detaljplan för bostäder 
på Tigern 20. 
 
Enligt förvaltningslagen § 17 har sökande rätt att få ta del av handlingarna och 
yttra sig innan beslut. Den sökande har skriftligen inkommit med synpunkter 
den 23 maj 2016.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbetet inte ska påbörjas 
för fastigheten Tigern 20, Tegelviken. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
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§ 49 

Försäljning av fastigheten Verktygsmakaren 1, 
Fjölebro 
Dnr KS 2012/0630 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
LW Bostäder AB är ett dotterbolag till SÅMAB Förvaltnings AB likväl som 
LW Fastigheter i Kalmar AB som sedan tidigare har en markreservation på 
Verktygsmakaren 1 i Fjölebro.  
 
LW Bostäder AB har för avsikt att uppföra totalt ca 46 hyreslägenheter i två 
flerbostadshus. Fastighetens areal är 6 432 kvm. Priset för marken är 600 
kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 3 295 kvm. Vid ytterligare 
byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning med KPI).  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Verktygsmakaren 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till LW Bostäder AB (556656-9231) för en 
köpeskilling om 1 977 000 kronor.  
 

§ 50 

Försäljning av fastigheten Lingonet 2, Snurrom  
Dnr KS 2016/0222 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
GBJ Construction AB är ett helägt dotterbolag till GBJ Bostadsutveckling AB 
som sedan tidigare har en markreservation på Lingonet 2 i området Snurrom.  
 
GBJ Construction AB har för avsikt att uppföra totalt ca 18 hyreslägenheter i 
två våningar i tre flerbostadshus. Fastighetens areal är 3 248 kvm. Priset för 
marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 1 548 kvm. 
Vid ytterligare byggnation utgår tilläggsköpeskilling (uppräkning med KPI). 
 
Fastighetsreglering kommer att ske då inlämnat bygglov även berör mindre del 
av Lingonet 1. Regleringen kommer att förändra den slutgiltiga köpeskillingen 
och arealen då Lingonet 2 kommer att bli en något större fastighet. GBJ 
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Construction AB har en gällande markreservation på Lingonet 1 som gäller till 
och med den 31 juli 2016 och de har för avsikt att även förvärva den fastig-
heten för byggnation av ytterligare ca 30 stycken hyresrätter. GBJ Construction 
AB kommer att stå för förrättningskostnad samt kostnad för markköp av den 
mindre del som regleras till Lingonet 2.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Lingonet 2 enligt kommun-
ledningskontorets förslag till GBJ Construction AB (org.nr 556938-7318) för 
en köpeskilling om 1 238 400 kronor.  
 

§ 51 

Försäljning av fastigheten Blåbäret 1, Snurrom 
Dnr KS 2016/0222 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Eriksson och Ahlqvist AB har sedan tidigare en markreservation på Blåbäret 1 
i Snurrom.  
 
Eriksson och Ahlqvist AB har för avsikt att uppföra totalt sex flerbostadshus i 
2 ½ våningar innehållande ca 48 hyresrätter. Fastighetens areal är 6 821 kvm. 
Priset för marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 
3 798 kvm. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas 
(uppräkning med KPI). 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Blåbäret 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr 
556795-0786) för en köpeskilling om 3 038 400 kronor. 
 

§ 52 

Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra 
Vimpeltorpet 
Dnr KS 2016/0221 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016. 
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Karta. 

Bakgrund 
Hansa Bygg AB har sedan tidigare en markreservation på Råstenen 1 i Norra 
Vimpeltorpet.  
 
Hansa Bygg AB har för avsikt att etappvis uppföra totalt ca 120 hyreslägen-
heter i sex stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 16 963 kvm. Priset för 
marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 8 945 kvm. 
Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning med 
KPI).  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr 556520-6660) 
för en köpeskilling om 7 156 000 kronor. 
 

§ 53 

Markanvisningsavtal på del av fastigheten Svaneberg 
2:10, Svaneberg 
Dnr KS 2016/0492 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2016. 
 
Markanvisningsavtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2016 att bevilja markreservation 
för WaNos Svaneberg AB på del av fastigheten Svaneberg 2:10. Syftet var att 
pröva möjligheten att bebygga den blivande tomtmarken på del av fastigheten 
Svaneberg 2:10, öster om WaNos Svanebergs nuvarande fastighet Kultivatorn 
2, med ytterligare verksamhets- och kontorslokaler i likvärdigt utförande som 
deras befintliga byggnad. Den planerade byggnationen omfattar ca 1 000 kvm 
BYA. 
 
Detaljplanearbetet är påbörjat och detaljplanen har varit utställd på granskning. 
För att förtydliga bolagets och kommunens åtagande under planarbetet har 
parterna upprättat ett markanvisningsavtal som ersätter tidigare mark-
reservation. Parternas gemensamma intention enligt markanvisningsavtalet är 
att detaljplanen ska antas under hösten 2016.  
 
Markanvisningen ger WaNos Svaneberg AB ensamrätt att under mark-
anvisningsavtalets villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av 
markområdet för bebyggelse.  
 



 8 (10) 
Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-05-31 

 
Områdets areal är ca 3 200 kvm. Parterna avser att överlåta området till ett pris 
om 500 kronor/kvm mark (justeras med KPI). 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Svaneberg 2:10, mellan Kalmar kommun och WaNos Svaneberg AB (org.nr 
556802-4276) enligt kommunledningskontorets förslag. 
 

§ 54 

Markanvisningsavtal på del av fastigheten Oxhagen 
2:1, Kungsgårdsvägen  
Dnr KS 2016/0493 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2016. 
 
Markanvisningsavtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Kalmarhem 
AB på mark intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. Syftet var att få 
pröva möjligheten att bebygga del av fastigheten Oxhagen 2:1 med hyreslägen-
heter i flerbostadshus.  
 
Detaljplanearbetet är påbörjat och detaljplanen har varit utställd på samråd. 
För att förtydliga bolagets och kommunens åtagande under planarbetet har 
parterna upprättat ett markanvisningsavtal som ersätter tidigare mark-
reservation. Parternas gemensamma intention enligt markanvisningsavtalet är 
att detaljplanen ska antas årsskiftet 2016/2017.   
 
Markanvisningen ger Kalmarhem AB ensamrätt att under markanvisnings-
avtalets villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för 
bebyggelse.  
 
Områdets areal är ca 6 800 kvm. Den planerade byggnationen omfattar  
ca 9 600 kvm BTA. Parterna avser att överlåta området till ett pris om  
1700 kronor/kvm BTA (justeras med KPI).  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av fastigheten 
Oxhagen 2:1, mellan Kalmar kommun och Kalmarhem AB (org.nr 556526-
5906) enligt kommunledningskontorets förslag. 
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§ 55 

Markreservation för GBJ Bostadsutveckling AB på del 
av fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet,  
Dnr KS 2016/0494 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
GBJ Bostadsutveckling AB har inkommit med en ansökan om markreservation 
på del av fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra Vimpeltorpet.  
 
Syftet med ansökan är att de vill uppföra en sammanhängande bebyggelse 
bestående av 20 kedjehus i två plan och åtta enplanshus. Upplåtelseformen är 
bostadsrätt.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016. Området för 
markreservationen är detaljplanelagt och på cirka 10 000 kvadratmeter.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Krafslösa 5:1 för GBJ Bostadsutveckling AB (org.nr 556974-6729).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016.  
 

§ 56 

Förlängning av markreservation för Bovieran AB på del 
av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden 
Dnr KS 2015/0471 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att bevilja Bovieran AB en 
markreservation inom det kommande stadsutvecklingsområdet Södra staden. 
Markreservationen avsåg cirka 7 500 kvadratmeter inom fastigheterna Rinkaby 
6:46, 11:4 och 15:11.  
 
Bovieran har sedan år 2009 byggt tretton anläggningar i Sverige, varav en i 
området Funkabo i Kalmar. Eftersom intresset för bostäderna är stort i 
Kalmar är bolaget nu intresserade av att uppföra ytterligaren en anläggning i 
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kommunen. Varje Bovieran-anläggning är identisk och innehåller 48 lägenheter 
som upplåts med bostadsrätt till boende som är +55 år. Huset består av tre 
våningar (tre byggnadskroppar) som omsluter en 1 640 kvadratmeter stor 
inglasad vinterträdgård.  
 
Markreservationen avser cirka 7 500 kvadratmeter inom fastigheten Rinkaby 
15:11. För området pågår arbete med ny detaljplan. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Bovieran AB 
(org.nr 556683-9584) på del av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016.  
 

§ 57 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors presenterar utvecklingsidéer för Ljungbyholm. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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