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Tid 
Tisdagen den 13 september 2016 kl. 10:00-10:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 79-82 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande §§ 79-81 
Ingemar Einarsson (C) § 82 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S)  
Ingemar Einarsson (C) §§ 79-81 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Johan Persson 
ordförande  
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§ 79 

Planbesked för fastigheten Rapsen 1, Djurängen 
Dnr KS 2016/0329 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2016. 
 
Yttrande planbesked Rapsen 1, Djurängen. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
HSB Sydost ekonomisk förening inkom den 31 mars 2016 med ansökan om 
planbesked för fastigheten Rapsen 1 i Djurängen. Förslaget omfattar cirka  
75 lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. Förslaget berör också 
angränsande kommunägd fastighet, varför sökanden är uppmanad att även 
begära markreservation.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för 
fastigheten Rapsen 1. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktliga 
planer för området. Förutsättningarna för ett hållbart resande är goda i och 
med att Norra vägen är ett av stadens större kollektivtrafikstråk och det finns 
goda förbindelser vad gäller cykelvägar. Nybyggnation av bostäder i området 
stärker dessutom utvecklingen av Berga centrum som stadsdelscentrum. 
 
Planbeskedet innefattar inte beslut om markreservation, utan det behandlas 
separat. Ett positivt svar på den markreservation som krävs för byggande på 
kommunal mark är emellertid en förutsättning för planarbete utifrån det 
inlämnade skissförslaget. 

Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbetet ska påbörjas för 
fastigheten Rapsen 1, Djurängen. Detaljplanen beräknas antas under 2018-
2019. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 80 

Markreservation för Svenska kyrkan på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården 
Dnr KS 2014/0772 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 september 2016. 
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Karta markreservation Oxhagen 2:1, KS 2014-10-07. 
 
Ansökan förlängd och utökad markreservation Oxhagen 2:1. 
 
Karta markreservation Oxhagen 2:1. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2014 att reservera mark omfattande 
ca 24 000 m2 till Svenska kyrkan på del av fastigheten Oxhagen 2:1 för att 
möjliggöra en utvidgad begravningsverksamhet samt en eventuell 
konfessionslös ceremonilokal. Ambitionen är att utveckla kyrkogården till en 
parkliknande begravningsplats. 
 
Detaljplanarbete har pågått sedan dess och den 28 augusti 2016 inkom Svenska 
kyrkan med en ansökan om utökad markreservation. Då Kalmar Vatten AB 
har en dagvattenanläggning i nordvästra delen kan inte denna del ingå i det 
reserverade området. Däremot ser kommunledningskontoret det som lämpligt 
att utvidga kyrkogårdskvarteret österut mot Norra vägen. Kommunlednings-
kontorets förslag på reserverat område är ca 47 000 m2. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars 2017 och ska därefter 
ersättas med markanvisningsavtal. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Plantutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beviljar markreservationen enligt kommunledningskontorets 
förslag för Svenska kyrkan (org.nr 252003-8635) på del av fastigheten Oxhagen 
2:1, i anslutning till kyrkogården. Markreservationen ska gälla till och med den 
31 mars 2017. 
 
Som en följd av detta upphäver kommunstyrelsen tidigare beslut den 7 oktober 
2014, § 164 om markreservation för Svenska kyrkan på del av fastigheten 
Oxhagen 2:1.  
 

§ 81 

Avsiktsförklaring inför exploatering av fastigheten 
Flodhästen 5, Rifa-fastigheten  
Dnr KS 2016/0836 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 september 2016. 
 
Avsiktsförklaring inför exploatering av Flodhästen 5, ”Rifa-fastigheten”, inkl. 
bilagor. 
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Bakgrund 
Rifa-tomten, fastigheten Flodhästen 5, ägs av PPE Fastigheter i Kalmar AB, ett 
joint venture-bolag mellan P&E Persson AB och PEAB Sverige AB. För 
fastigheten pågår planarbete för att pröva lämpligheten för bostäder och 
lokaler, totalt cirka 700 lägenheter och 15 000 m2 lokalyta. Inom samma 
detaljplan prövas också lämpligheten för en kriminalvårds- eller kontors-
byggnad på kommunens mark, väster om polishuset. 
 
Avsiktsförklaringen med förslag till exploateringsavtal syftar till att tydliggöra 
kommunens och exploatörens respektive ansvar för genomförandet av den 
kommande detaljplanen. Detta avser bland annat utbyggnad av gator och 
allmänna platser, mängden bostäder som exploatören avser att bygga per år 
samt fördelning av kostnader för skyddsåtgärder. Den slutliga versionen av 
exploateringsavtalet tas upp för beslut i kommunfullmäktige i samband med att 
detaljplanen tas upp för beslut om antagande.  
 
Skyddsåtgärderna ska genomföras på fastigheten Flodhästen 3 som ägs av Arla 
Foods AB och där det är pågående mejeriverksamhet. Skyddsåtgärderna avser 
bullerdämpande åtgärder samt riskreducerande åtgärder med hänsyn till 
kemikalier som används i mejeriverksamheten (ammoniak och salpetersyra).  
Den totala kostnaden för skyddsåtgärderna är cirka 22 miljoner kronor. 
Kostnaden för skyddsåtgärderna ska fördelas mellan kommunen och 
exploatören i förhållande till den nytta man har av den pågående detaljplanen 
(för kommunens del marken väster om polishuset).  

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslag till avsiktsförklaring inför 
exploatering av fastigheten Flodhästen 5, Rifa-fastigheten, mellan Kalmar 
kommun och PPE Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556909-4690). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och exploateringschef Pär 
Svanfeldt får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.  
 

§ 82 

Exploateringschefen informerar 
Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om 
aktuella exploateringsprojekt samt om arbetet med detaljplanen för kvarteret 
Svalan etapp 2, Norrgård. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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