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Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 10:00-11:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 112-119 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 112 

Planbesked för fastigheten Vedgårdsholmen 15, 
Baronen 
Dnr KS 2016/0437 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2016. 
 
Yttrande till planbesked för Vedgårdsholmen 15. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheten 
Vedgårdsholmen 15 med syftet att utveckla Baronen med flerbostadshus i 
bostadsrättsform, ytterligare handel och hotell samt att göra sidan mot 
Ölandshamnen mer attraktiv.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott den 25 oktober 2016 är 
detaljplan för fastigheten prioriterad på plats 19.  
 
Med tanke på områdets betydelse och den genomgripande stadsomvandling 
som pågår för närvarande i grannskapet, så anser samhällsbyggnadskontoret att 
projektet är av strategiskt intresse för stadens utveckling. Bostadsbyggnation i 
området skulle tillföra en ny funktion som berikar området med funktions-
blandning och mer kontinuerligt stadsliv. 

Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att följande tillägg görs i 
yttrandet: 
”Före planstart ska överenskommelse göras om exploateringsavtal. I detta 
ingår överenskommelse om principer för finansiering av framtida broför-
bindelse med de aktörer som finns runt gästhamnen. Bron förutsätter extern 
finansiering. Bron ges möjlighet till i gällande detaljplan. En förutsättning för 
denna broförbindelse är att den inte hindrar segelbåtar och fritidsbåtar att ta sig 
längst in i gästhamnen. Detta möjliggörs genom öppningsbar bro. Samma 
tillgänglighet som idag ska säkerställas. Broförbindelsen ska också bidra till fler 
gästplatser genom samnyttjande som båtbrygga.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Mattias 
Adolfsons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Vedgårdsholmen 15, Baronen. Detaljplanen beräknas antas under 
2019. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
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5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 
Yttrandet kompletteras med följande tillägg: 
”Före planstart ska överenskommelse göras om exploateringsavtal. I detta 
ingår överenskommelse om principer för finansiering av framtida broför-
bindelse med de aktörer som finns runt gästhamnen. Bron förutsätter extern 
finansiering. Bron ges möjlighet till i gällande detaljplan. En förutsättning för 
denna broförbindelse är att den inte hindrar segelbåtar och fritidsbåtar att ta sig 
längst in i gästhamnen. Detta möjliggörs genom öppningsbar bro. Samma 
tillgänglighet som idag ska säkerställas. Broförbindelsen ska också bidra till fler 
gästplatser genom samnyttjande som båtbrygga.” 
 
 

§ 113 

Planbesked för fastigheten Hammaren 5, Hagbygärde 
industriområde 
Dnr KS 2016/1007 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2016. 
 
Yttrande till planbesked för Hammaren 5. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
Holmgrens bil i Småland AB inkommit med en ansökan om planändring för 
fastigheten Hammaren 5, för att kunna nyetablera och slå samman verksamhet 
i kv. Hammaren. Tillbyggnaden är avsedd för bilhandel och service, befintlig 
byggnad föreslås även byggas på med en andra våning. Även anläggningar inne 
på grannfastigheten Hammaren 1 berörs av ansökan.  
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens planutskott den 25 oktober 2016 är 
detaljplan för fastigheten prioriterad på plats 31. 
 
Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning gäller det viktigaste ställnings-
tagandet i planarbetet trafikstrukturens ytbehov och hur riksintresset för 
motorvägen beaktas. Gestaltning som lyfter stadsmiljön kring trafikplatsen och 
bidrar till ett stärkt rumsligt samband över E 22 är en viktig målsättning utifrån 
stadens perspektiv i planarbetet. Möjligheterna till detta påverkas av trafik-
strukturens ytor och utformning. 

Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Hammaren 5, Hagbygärde industriområde. Detaljplanen beräknas 
antas under 2017. 
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Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 114 

Försäljning av fastigheten Brandvakten 7, gamla 
brandstationen 
Dnr KS 2016/0388 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har ett pågående detaljplanärende för ändrad användning av 
nuvarande brandstation på fastigheten Brandvakten 7 då en ny brandstation är 
under uppförande. Något formellt samråd kring planförslaget har inte skett.  
 
För att på bästa sätt kunna tillvarata platsens unika strategiska läge och 
kulturhistoriska värden samt säkra genomförbarheten av projektet har 
kommunledningskontoret gått ut med en försäljning av Brandvakten 7 för att 
få en samarbetspartner i detaljplanprocessen samt en slutlig köpare och 
förvaltare av fastigheten. 
 
Vid anbudstidens slut den 16 september 2016 hade fyra kompletta anbud 
kommit in. De inkommande anbuden utvärderades utifrån ekonomi och 
bedömd genomförbarhet samt hur väl projektet bedöms bidra till stadsliv och 
stadsbild. Utvärderingsgruppen bestod av mäklarna Håkan Hellström och Mats 
Arnesson, stadsarkitekt Björn Strimfors och projekt- och exploateringschef Pär 
Svanfeldt. 
 
Den samlade bedömningen är att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 bör 
ske till Glebes Fastighets AB för en köpeskilling om 48 000 000 kronor. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, Björn Strimfors, samhällsbyggnads-
kontoret tillsammans med Håkan Hellström, Svensk Fastighetsförmedling, 
redogör för försäljningen av Brandvakten 7. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige säljer fastigheten Brandvakten 7 på Kvarnholmen enligt 
kommunledningskontorets förslag till Glebes Fastighets AB (org. nr. 556661-
5000) för en köpeskilling om 48 000 000 kronor. 
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§ 115 

Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1 till GBJ 
Construction AB, Norra Vimpeltorpet 
Dnr KS 2016/0221 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
GBJ Construction AB är ett helägt dotterbolag till GBJ Bostadsutveckling AB 
som sedan tidigare har en markreservation på del av Krafslösa 5:1 i Norra 
Vimpeltorpet. 
 
GBJ Construction AB har för avsikt att uppföra totalt 18 kedjehus, 2 parhus 
samt 8 lägenheter fördelade i fyra hus. Samtliga bostäder har upplåtelseform 
bostadsrätt. Fastighetens areal är ca 8 000 m2. Fastighetsbildning ska ske. 
 
Priset för marken är 7 500 000 kronor.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 5:1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till GBJ Construction AB (org.nr 556938-
7318) för en köpeskilling om 7 500 000 kronor. 
 

§ 116 

Tillägg till köpekontrakt för fastigheten 
Verktygsmakaren 1, Fjölebro 
Dnr KS 2012/0630 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2016. 
 
Tillägg till köpekontrakt. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 att sälja fastigheten Verktygs-
makaren 1 till LW Bostäder AB. Köpekontrakt tecknades den 30 augusti 2016. 
Då bygglovet för fastigheten inte har vunnit laga kraft behöver ett tilläggsavtal 
tecknas för att ge möjlighet till senare tillträde till fastigheten. Den nya 
tillträdesdagen är satt till senast den 30 april 2017, alternativt senare enligt 
överenskommelse. 



 6 (7) 
Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att godkänna tillägg till köpekontrakt 
mellan Kalmar kommun och LW Bostäder AB (org.nr 556656-9231) för 
fastigheten Verktygsmakaren 1.  

§ 117 

Markanvisningsavtal med Bovieran AB avseende del 
av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden  
Dnr KS 2016/1205 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 december 2016. 
 
Markanvisningsavtal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Bovieran AB 
på mark intill väg E22 i Rinkabyholm. Syftet var att få pröva möjligheten att 
bebygga del av fastigheten Rinkaby 15:11 med en Bovieran-anläggning 
innehållande 54 lägenheter som upplåts med bostadsrätt till boende som är 
+55 år.  
 
Detaljplanen för del av Rinkaby 6:46 m.fl. Södra staden etapp 1, har varit 
utställd på granskning och ska tas upp för antagande under december/januari.  
 
Markanvisningsavtalet ersätter den tidigare markreservationen. Mark-
anvisningen ger Bovieran AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för 
bebyggelse.  
 
Områdets areal är ca 7 000 m2. Den planerade byggnationen omfattar ca 7 266 
m2 BTA. Parterna avser att överlåta området till ett pris om 1 500 kronor/m2 
BTA (justeras med KPI).  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av fastigheten 
Rinkaby 15:11, mellan Kalmar kommun och Bovieran AB (org.nr 556683-
9584) enligt kommunledningskontorets förslag.  
 

§ 118 

Markreservation för Obos Sverige AB på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet  
Dnr KS 2016/1186 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2016 
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Karta. 

Bakgrund 
Obos Sverige 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 18 radhus (marklägenheter) med upplåtelseform bostadsrätt och  
9 friliggande villor i två plan och penthouse med äganderätt.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. 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 Obos Sverige AB (org.nr 556723-6087). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. 
 

§ 119 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om utställningen 
Kalmar växer samt om den statliga utredningen Vägen till självkörande fordon 
– försöksverksamhet. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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