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Omfattning 
§§ 83-87 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Ingemar Einarsson (C) 
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Ersättare 
Dzenita Abaza (S) §§ 83-84 
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Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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§ 83 

Information om aktualisering av Kalmar kommuns 
översiktsplan 
Överläggning 
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att arbetet med 
att aktualisera kommunens översiktsplan kommer att påbörjas.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 84 

Information om investeringsprocessen 
Överläggning 
Yvonne Norman, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med en ny 
investeringsprocess för Kalmar kommun. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 85 

Markreservation för HSB:s i Kalmar Bostadsrätts-
förening Rapsen på del av fastigheten Djurängen 2:4 
Dnr KS 2016/0872 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2016. 
 
Skissförslag. 
 
Karta. 

Bakgrund 
HSB:s i Kalmar Bostadsrättsförening Rapsen har genom Atrio arkitekter tagit 
fram ett förslag på hur del av fastigheterna Rapsen 1 och Djurängen 2:4 i 
Djurängen kan förtätas. Förslaget visar på bygge av fyra huskroppar med ca 75 
hyreslägenheter, flerbostadshus i 6-8 våningar, orienterade längs med Norra 
vägen.  
 
Området är ca 4 500 m2 stort och planbesked finns. Kommunlednings-
kontorets projekt- och exploateringsenhet kommer efter det att planförslaget 
för Rapsen 1 har vunnit laga kraft, genom överenskommelse om fastighets-
reglering, överföra blivande kvartersmark till exploateringsfastigheten  
Rapsen 1. 
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Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Djurängen 2:4 för HSB:s i Kalmar Bostadsrättsförening Rapsen 
(org.nr 732400-2828) till längst sex månader efter det att detaljplan för området 
har vunnit laga kraft. 
 

§ 86 

Markreservation för Prospecta Fastighetskapital AB på 
del av fastigheten Oxhagen 2:1  
Dnr KS 2016/0895 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2016. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Prospecta Fastighetskapital AB har lämnat in en begäran om markreservation 
på del av fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla 
banvallen. Prospecta Fastighetskapital AB vill på platsen uppföra 
flerbostadshus i hyresrättsform innehållande totalt ca 50-60 lägenheter. 
Ansökan avser två områden längs med Kungsgårdsvägen.  
 
Prospecta Fastighetskapital AB är ett privat fastighetsbolag som bildades 2003. 
Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Kalmar, bland annat i områdena 
Ljusstaden, Kvarnholmen, Malmen, Södra området och Slottsallén. De värnar 
hyresrätten och i deras bestånd idag finns både LSS-boende, kontor, service 
och bostäder.  
 
Kommunledningskontoret föreslår en markreservation på det norra området 
av de två sökta. Området är ca 1 850 kvadratmeter. Av ansökans antal 
lägenheter borde rimligen 20-30 st. vara aktuellt på föreslaget område. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering.  
 
Detaljplanen för del av Oxhagen 2:1, Kungsgårdsvägen pågår och beräknas 
antas kring årsskiftet 2016/2017.  

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  
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Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 för Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 556634-
0518). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2016.  
 

§ 87 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om arbetet med att 
utveckla Sveaplan i linje med den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen 
med omgivande vattenrum. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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