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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 7 mars 2017
Mellan 08:00 och 09:30 besöker kommunstyrelsen olika företag. Se särskild
inbjudan.
Sammanträdet börjar kl. 10.00.

Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Kommunstyrelsens företagsbesök

2.

Genomgång av beslutsärenden
_______________________
Ajournering för gruppmöte
_______________________

3.

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB:s vattenanläggning
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i
enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.
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Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i
Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Daniel Jönsson, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan för Giftfria förskoleoch skolmiljöer i Kalmar kommun.

5.

Detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1, vid
Kungsgårdsvägen, Oxhagen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Filippa Olsson, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av
fastigheten Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen, Oxhagen.
Skriftlig reservation från SD och protokollsanteckningar från L
och KD redovisas i bilaga.

6.

Ny hamntaxa i Kalmar hamn
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Hamn AB:s förslag
till ny hamntaxa.

7.

Förlängning av tidsram för investeringsbeslut gällande
Kalmarhem AB:s nyproduktioner som ej är färdigställda
inom tidigare beslutad tidsram
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av tidsram till och
med 2019 för Kalmarhem AB:s investeringsbeslut gällande
nyproduktioner som ej är färdigställda inom tidigare beslutad
tidsram.

8.

Ägardirektiv 2017 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
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Föredragande: Ola Johansson, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
9.

Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten
Krafslösa 5:1 enligt kommunledningskontorets förslag till
OBOS Mark AB (org.nr 556070-7464 ) för en köpeskilling om
5 850 000 kronor för det norra området och för en
köpeskilling om 4 950 000 kronor för det södra området.

10.

Ändring i Kalmar kommuns politiska organisation 20142018
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av tidigare beslut
den 20 oktober 2014 § 137 punkt 1, att kommunen ska ha fyra
kommunalråd och två oppositionsråd med följande
tjänstgöringsgrader:
-

3 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
1 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 90 %
1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 %

Kommunal- och oppositionsråden ingår i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Vidare ska ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens personalutskott utses bland kommunal- och
oppositionsråden.
Kommunfullmäktige beslutar att ordförandeposten i Kalmar
Kommunbolag AB ska arvoderas med 10 %.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa ändringen i
arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda.
11.

Ändring i servicenämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Ulrick Hultman, kommunledningskontoret
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Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i
servicenämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen
vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för
drift, underhåll och administration avseende områdena
vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera
reglementena utifrån kommunfullmäktiges beslut.
12.

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om att fira 500årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på Stensö
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Thoralf Alfssons(SD) motion om
att fira 500-årsjubileumet av Gustav Vasas landstigning på
Stensö udde.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

13.

Motion från Pelle Sederkvist (M) om att skapa Business
Region Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar utifrån de svar som inkommit
från grannkommunerna, att avslå Pelle Sederkvists (M) motion
om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam
näringslivsorganisation för allt företagande.

14.

Medborgarförslag om att alla anställda i Kalmar kommun
ska få de arbetskläder som arbetet kräver
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets
yttrande från den 6 februari 2017 ska utgöra svar på
medborgarförslaget.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat
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Delegationsbeslut
-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remiss om förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.
(2016:6 och 2016:12)

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remiss om nematoder, insekter och spindeldjur som
bekämpningsmedel

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remiss om etableringshinder på bostadsmarknaden

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remiss om Boverkets förslag till allmänna råd om
bredbandsanslutning

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remiss av åtgärdsprogram för hotade arter

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över
remiss om mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige
(Ds 2016:43)

-

Fullmakt att företräda Kalmar kommun i Arrendenämnden i
Växjö

-

Fullmakt för Advokat Henrik Selliger att företräda Kalmar
kommun i upphandlingsärende

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Ridsportgala 2017

-

Försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5

-

Försäljning av fastigheten Vinrankan 14

-

Försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5

-

Förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hagby 12:12

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 6:24

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vassmolösa
7:24

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 3:22
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-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 1:5

-

Yttrande över ansökan om grävtillstånd för annan ledning på
Kläckebergavägen

-

Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Kalmar Energi AB
avseende starkströmsledning Hagmarksvägen

-

Anställningar på kommunledningskontoret november och
december 2016 samt januari 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 31 januari, 21 februari och
28 februari 2017

-

Planutskottets protokoll den 21 februari 2017

-

Personalutskottets protokoll den 15 februari 2017

-

Länsstyrelsens tillsynsprotokoll för tillsynsbesök vid Kalmar
brandkår den 26 januari 2017

-

Samhällsbyggnadsnämndens kontrollplan 2017

-

Samhällsbyggnadsnämndens interna kontrollplan 2017

-

Skrivelse till Mark- och miljödomstolen om begäran om förtur
av prövning av överklagade detaljplaner

-

Beslut från Mark- och miljödomstolen om att avslå
kommunens begäran om förtursförklaring

-

Skrivelse från Kalmar Öland Airport AB om uppföljning av
SGEI-uppdrag och EU-kommissionens beslut

-

Svar på skrivelse från Skäggenäs Villa- och Intresseförening
om övergödningsproblemen i Norra Dragsviken

-

Skrivelse från Sveriges Tivoliägareförening om att anordna en
centralt belägen evenemangsplats

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för januari 2017
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Bilaga
Skriftlig reservation och protokollsanteckningar
från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
den 22 februari 2017, § 24
Ärende 6
Detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1, vid
Kungsgårdsvägen
Skriftlig reservation från Thoralf Alfsson (SD):
”Just nu är närmare 1 000 bostäder i produktion inom Kalmar
kommun och så gott som alla bostäder byggs inom Kalmar
stad. Ytterligare detaljplaner med flera hundra bostäder har
vunnit laga kraft eller kommer vinna laga kraft under 2017.
Dessutom finns ytterligare detaljplaner som bearbetas av
Samhällsbyggnadsförvaltningen om ytterligare ca 2 000
bostäder fram till 2019. Detaljplanen för det närbelägna så
kallade Rifa-området beräknas ge 600-700 bostäder enligt
uppgifter i media. Rifa-området ligger i samma stadsdel och
inkräktar inte på något grönområde och borde därmed
prioriteras före den aktuella detaljplanen för Oxhagen 2:1 m.fl
Kungsgårdsvägen.
Den aktuella detaljplanen berör ett grönområde som pekas ut
som särskilt värdefullt i Grönstrukturplanen enligt bilaga 4,
som antogs under 2010. Att Grönstrukturplanen redan skulle
vara inaktuell är helt orimligt och Kalmar kommun befinner
sig inte heller i någon nödsituation när det gäller brist på
bostäder.
Att Grönstrukturplanen inte är bindande känner vi till men om
Grönstrukturplanen och dess intentioner skall vara trovärdig
kan inte områden som i planen betecknas som ’särskilt värdefulla i sin helhet’ fullständigt nonchaleras när en detaljplan skall
tas fram. Det resonemang som förs i granskningsutlåtandet är
mycket märkligt.
’Detaljplanen strider inte mot Kommunfullmäktiges beslut
angående grönstrukturplanen, eftersom det är samma instans
som antar detaljplanen. Detaljplanen är samtidigt ett juridiskt
bindande dokument medan grönstrukturplanen är ett
planeringsunderlag (underordnad detaljplanen och översiktsplanens intentioner).’
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Med andra ord är Grönstrukturplanen bara ett vackert
’skrytdokument’ och ett spel för gallerierna, när inte tjänstemän
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ens försöker följa viktiga
intentioner när det gäller stadens utveckling som fastslås i
Grönstrukturplanen.
Med tanke på det stora antalet inkomna synpunkter på detaljplanen under samrådstiden, de två granskningstiderna och den
demonstration som hållits mot detaljplanen är det ingen djärv
gissning att det kommer in överklaganden av detaljplanen från
de boende. Kalmar kommun borde därför lägga mer energi på
en ny detaljplan på den så kallade Rifa-tomten om man vill få
igenom en detaljplan utan många överklaganden. En detaljplan
för Rifa-området utan överklagan kan till och med vinna laga
kraft innan den nu aktuella detaljplanen. Tänk om och gör rätt!
Att som förvaltningen i sina svar till berörda/klagande hänvisa
till att Kalmar kommun har som mål att ha laga kraftvunna
detaljplaner som skall ge 2 500 bostäder fram till 2018 är inget
argument för att bebygga utpekade grönområden som pekas ut
som värdefulla i Grönstrukturplanen. Det är heller inte första
gången som intentionerna i Grönstrukturplanen åsidosätts. Det
har snarare blivit regel än undantag under styret av det
socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson.
Med tanke på det stora antalet bostäder som just nu
produceras eller som redan finns planerade anser vi att risken
är stor för att en överexploatering kan uppstå ganska snart på
bostadsmarknaden. På grund av att detta grönområde också
pekas ut i Grönstrukturplanen som särskilt värdefullt bör
kommunen vänta med att ta beslut om denna detaljplan eller
minska detaljplanens omfattning radikalt. Vi ifrågasätter också
om inte en Miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.
Sverigedemokraterna anser att detaljplanen bör ändras så att
grönområdet bibehålles i så stor utsträckning som möjligt. För
att uppnå detta anser vi att endast de två husen i södra delen av
området som ligger närmast Perstorpsvägen kan byggas.
Sverigedemokraterna yrkar i första hand på en återremiss av
detaljplanen enligt ovanstående förslag med att endast de två
husen vid Perstorpsvägen byggs och i andra hand avslag på
detaljplanen om ärendet skall avgöras idag.”
Protokollsanteckning från L:
”I samband med att nämnda område detaljplaneläggs behöver
den framtida möjligheten att ansluta Kungsgårdsvägen direkt
till Lorensbergsleden via ’Rifa-tomten’ – som en ’ringled’ –
värderas.”
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Protokollsanteckning från KD:
”Detaljplanearbetet bör avslutas för del 4, 5, 6, 7, 8 och 9 inom
förslaget.”
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-01-25

Servicenämnden
§2
Remiss Handlingsplan för giftfria förskole- och
skolmiljöer i Kalmar kommun
Dnr SFN 2016/0945
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2017-01-13
Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med barn- och
ungdomsnämnden och servicenämnden ta fram en handlingsplan för hur
farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer kan fasas ut för att skapa en så giftfri
miljö som möjligt.
Serviceförvaltningen har åtaganden inom verksamheterna fastighet,
upphandling, lokalvård och kost med möjlighet att påverka målet att uppnå
giftfria skol-och förskolemiljöer inom sina respektive verksamheter.
Respektive verksamhet har under 2016 arbetat fram ett förslag till
handlingsplan som leder till att aktiviter som har nivå 1 slutförs under
innevarande år samt att de aktiviteter som har nivå 2 och 3 behöver en
realistisk planering utifrån ekonomi, resurser och arbetsmiljö.
Yttrande
Serviceförvaltningens bedömning är att handlingsplanen för giftfria förskoleoch skolmiljöer är genomförbar för nivå 1, men konstaterar att aktiviteter på
nivå 2 och 3 har en påverkan både på ekonomi och arbetsmiljö. Beslut om
ytterligare åtgärder behöver därför utredas vidare.
Beslut
Servicenämnden beslutar att serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar på
remissen av handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar
kommun.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 januari 2017
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UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-01-25

Justeras
Kajsa Hedin
ordförande

Sven-Erik Ekblad

Handlingsplan för Giftfria förskole- och
skolmiljöer i Kalmar kommun

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och Ungdomsnämnden
Servicenämnden
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Projektets uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta
arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa
en sådan giftfri miljö som möjligt.

Projektets syfte
Barn vistas under stora delar av sin vardag på skola och förskola. Vi vill att
barnen i Kalmar kommun ska vistas i en miljö som i så stor utsträckning som
möjligt är fri från skadliga kemikalier som kan påverka dem negativt.
Syftet är att öka kunskapen om vilka ämnen som finns i de material som används på förskolan och skolan. Göra medvetna val vid byggnation, renovering
och inköp samt rensa bort befintligt olämpligt material inom förskole och
skolmiljön.

Avgränsningar
Projektet riktar sig främst till de kommunala förskolorna och skolorna, men
man kommer även låta de privata skol- och förskoleverksamheterna i kommunen ta del av handlingsplanen och förhoppningsvis implementera den i deras
verksamhet.

Bakgrund
Alla varor innehåller kemiska ämnen. De ingår i de material och komponenter
som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan också vara tillsatta för att
uppnå vissa funktioner. Det kan vara för att göra en plast mjuk, en textil svårantändlig eller för att göra en metallyta blank. Läckage av kemikalier från en
produkt kan ske vid tillverkningen av varan, när den används eller när den blir
till avfall. Det råder idag stor kunskapsbrist om vilka effekter de läckande kemiska ämnena kan ha på människors hälsa och miljö men forskning har visat
på ett tydligt samband mellan kemikalier och många av de folksjukdomar som
ökar i samhället. Forskning har bland annat visat att kemikalier kan orsaka cancer, störd hormonproduktion i kroppen och nedsatt fertilitet. Exempel på kemiska ämnen som kan spridas från varor och ge negativa effekter är mjukgörande ftalater som ofta tillsätts i plast, vissa typer av flamskyddsmedel som
finns i möbler eller elektronik, och tungmetaller som exempelvis bly, som tillsätts i PVC-plast eller smycken.
Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror bland
annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Barn andas till exempel
snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med
vuxna. De utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på
saker och har en tunn och ömtålig hud. Det medför att om de utsätts för
samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå påverkas mer.
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Påbörjat arbete 2014-2016
I Kalmar kommun har arbetet med att giftminimera förskola och skola redan
inletts. Vissa verksamheter har kommit längre än andra mycket beroende på
specifika drivkrafter inom verksamheterna. I övrigt har en rad insatser gjorts
under 2016 men även tidigare år för att minska mängden farliga kemikalier på
förskolorna och skolorna.
Hälsoskyddsenheten genomförde en tillsynsinsats på samtliga av kommunens
förskolor 2014 för att belysa de problem beträffande gifter i kemikalier som
kan finnas i leksaker och hobbymaterial. Det genomfördes även ett examensarbete 2016 som en uppföljning på tillsynen 2014 för att se om det blivit någon
förbättring på förskolorna i Kalmar kommun.
Barn- och ungdomsförvaltningen har börjat utfasningsarbetet gällande bland
annat leksaker, hobbymaterial och lekelektronik på förskolorna.
Livsmedelsenheten gjorde under 2016 som en del av deras tillsyn på förskolor
och skolor i kommunen kontroll på bland annat engångshandskar, plastredskap
och plastpåsar.
Kostenheten har under 2016 kommit långt i utfasningsarbetet gällande bland
annat teflon, aluminium och plastredskap inom förskole och skolverksamheterna.
Lokalvårdsenheten håller internt på att upprätta ett nytt städavtalsförslag speciellt för skolor och förskolor som man kallar BUSA (Barn o Ungdom Städ Avtal) för Barn och Ungdomsförvaltningen. I detta avtal möter man myndigheternas krav med hänsyn till bland annat Folkhälsomyndighetens allmänna råd
gällande just städning. Lokalvårdsenhetens hoppas kunna presentera detta för
Barn och Ungdomsförvaltningen under 2017 och om alla parter är överens
skulle det nya avtalet kunna ersätta det nuvarande 2018.
Kommunen har under 2016 deltagit i både regionala och nationella nätverk
inom området.
Det finns även politiska mål och beslut som ligger utanför handlingsplanen
men som ändå tas med för att belysa arbetet. Bland annat ska andelen ekologisk och närproducerad mat uppgå till 70 % år 2020, och andelen ekologisk
frukt i förskola och skola ska uppgå till 40 %.

Intressenter
Barn och Ungdomsförvaltningens verksamheter (förskolor och skolor)
Södermöre kommundelförvaltning
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Serviceförvaltningens fastighetsenhet
Serviceförvaltningens upphandlingsenhet
Serviceförvaltningens lokalvårdsenhet
Serviceförvaltningens kostenhet
Samhällsbyggnadskontorets hälsoskyddsenhet
Samhällsbyggnadskontorets livsmedelsenhet
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Projektorganisation
Samhällsbyggnadskontoret i samarbetet med Barn och ungdomsförvaltningen
och Serviceförvaltningen.
Arbetsgrupp: Daniel Jönsson (projektledare, Hälsoskyddsenheten, Samhällsbyggnadskontoret), Clas Wolke (Förvaltningsenheten, Barn och ungdomsförvaltningen), Peter Gertsson (Lokalvårdsenheten, Serviceförvaltningen), Maria
Kleveborn (Upphandlingsenheten, Serviceförvaltningen), Ann-Sofie Eriksson
(Kost skola, serviceförvaltningen) och Gunilla Svensson (Fastighetsenheten,
Serviceförvaltningen).

Handlingsplan
Det finns mycket man kan göra för att giftminimera förskolan och skolan.
Vissa saker är så enkla att man kan börja med dem på en gång. Andra är mer
omfattande och kräver både investeringar och beslut från högre instans. Handlingsplanen är indelad i 9 olika ämnesområden som var och en belyser delar
som ska verka för att för att giftminimera våra förskolor och skolor.
I varje ämnesområde pekas åtgärder i nivå 1, 2 och 3 ut.
Nivåerna är baserade på risk, effekt, svårighetsgrad och kostnader. Det finns
ingen rangordning mellan de åtgärder som listas inom varje nivå.
Nivå 1 
I nivå 1 finns de åtgärder som kan ske med enkla medel och till ingen eller låg
kostnad. De kostnader som uppstår hanterar man i den ordinarie budgetprocessen. Med ökad medvetenhet och kunskap på förskolor och skolor kan man
få bort många kemiska risker för barns hälsa.
Nivå 2 
I nivå 2 finns åtgärder som tar lite längre tid att genomföra, är lite svårare och
ibland förknippande med högre kostnader som kräver planering och framförhållning. Respektive förvaltning ansvarar för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut vilka behov och möjligheter som finns. Det är viktigt att poängtera
att detta är ett långsiktigt arbete, några åtgärder kan göras direkt medan andra
kommer genomföras på sikt.
Även om nivå 2 ska klaras inom den ordinarie budgetprocessen kan dessa påskyndas genom politiska beslut och ekonomiska medel.
Nivå 3 
I nivå 3 finns åtgärder som kräver samordning med andra verksamheter och
åtgärder där förskolan och skolan inte kan fatta beslut på egen hand. Här krävs
det större ekonomiska insatser vilket det ibland kan krävas förvaltnings- eller
politiska beslut för att genomföra.
Inom samtliga ämnesområden gäller följande åtgärder:
Övergripande åtgärder:
• Alla inköp ska ske via upphandlingsenhets ramavtal, eller andra ramavtal som de hänvisar till. Om direktupphandling behöver ske, ska det göras i samråd med upphandlingsenheten för att säkerställa att relevanta
miljö- och hälsokrav blir ställda.
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•

Skapa systematik i form av rutiner och uppföljning för att säkerställa att
de konkreta åtgärderna inom respektive område sker och följs upp
kontinuerligt. 

1.)

Leksaker och hobbymaterial

I förskolemiljön finns ett varierat utbud av material som används till lek, omsorg, utveckling och lärande. En del leksaker och skapande material kan bestå
av flera olika beståndsdelar såsom plast, trä, metall, gummi, textil och papper
och kan därför innehålla flera olika kemikalier.
Exempelvis kan textil vara behandlad med flamskyddsmedel. I vissa leksaker
kan det finnas färgämnen och även doftämnen som kan vara allergiframkallande. Det är därför viktigt att se över det material som finns på förskolor och
skolor och rensa ut det material som kan innehålla skadliga ämnen. Leksaker
som är inköpta före 2007 omfattas inte av någon kemikalielagstiftning och
innehåller mer farliga kemikalier. 2011 skärptes kemikaliekraven för leksaker
med ett nytt leksaksdirektiv inom EU.
2014 genomförde hälsoskyddsenheten som en del i den årliga tillsynen en inventering av leksaker och hobbymaterial på samtliga förskolor i Kalmar kommun. Detta utifrån Naturskyddsföreningens projekt ”Operation giftfri förskola”. Efter genomförd inventering skickades en bilaga med tips och råd på
vad man ska tänka på beträffande leksaker och hobbymaterial. Det efterfrågades även en rutin gällande egna köp och gåvor av leksaker och hobbymaterial.
Vid den efterföljande tillsynen 2015 visade sig att förskolorna kommit olika
långt i sitt utfasningsarbete, samt att man i de flesta fall inte längre vare sig tog
emot gåvor eller köpte något utanför de upphandlade avtalen. Även ett examensarbete genomfördes 2016 på hälsoskyddsenheten där syftet med studien
var att utvärdera om det hade skett någon förbättring efter inventeringen 2014
samt utvärdera skillnaden mellan de kommunala och de fristående förskolorna.
Även examensarbetet visade att man kommit olika långt i utfasningsarbetet.
Med anledning av ovanstående följer här åtgärder gällande leksaker och hobbymaterial för att skapa en så giftfri miljö som möjligt för våra barn.

Plastleksaker
Åtgärder:
• Rensa bort äldre plastleksaker. 
- Mjuka leksaker som är tillverkade av PVC och som är äldre än 2007
ska rensas bort.
•

Rensar bort plast som luktar starkt. 
- Plastprodukter som luktar mycket plast, kemiskt eller parfymerat
kan innehålla allergiframkallande ämnen. Dessa leksaker ska rensas
bort.

•

Rensa bort plast som är mjuk, hal eller har en fet yta. 
- Plastprodukter som är klibbiga, mjuka, och hala kan ha ftalater som
läcker ut och dessa ska rensas bort.
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•

Rensa bort trasiga, tuggade och flagnande leksaker. 
- Dessa möjliggör att barn lättare får i sig kemikalier och ska rensas
bort omedelbart.

•

Rensa bort icke CE-märkta leksaker. 
- CE- märkningen innebär att de ska uppfylla EU-lagstiftning, vilka
är de strängaste globalt. Rensa bort och köp inte in icke CE-märkta
leksaker.

Ansvarig: Förskolechef/Rektor

Elektronik och byggmaterial som lekmaterial
Elektronik och byggmaterial är inte tillverkade för att vara leksaker och kan
därför innehålla höga halter av tungmetaller och flamskyddsmedel. Elektronik
ska inte användas som lekmaterial utan enbart i den pedagogiska verksamheten.
Förvara gärna elektronik som inte används i tätslutande lådor och använd helst
elektroniken i rum där barnen inte vistas.
Åtgärder:
• Rensa bort all elektronik som inte är avsedd att vara lekmaterial. 
- Dessa produkter kan innehålla bly, bromerade flamskyddsmedel
och ftalater.
•

Rensa bort byggmaterial, rör, slangar och bildäcksmaterial. 
- Byggmaterial kan innehålla tungmetaller och flamskyddsmedel.

•

Tvätta händerna efter användning av elektronik i den pedagogiska
verksamheten. 
- Om barn haft tillgång till elektronik inom pedagogiken är det viktigt att man är extra noggrann med handhygienen för att undvika
att farliga ämnen hamnar i munnen.

Ansvarig: Förskolechef/Rektor

Hobbymaterial
Åtgärder:
• Rensa bland utklädningskläder, smycken och material av konstskinn. 
- Utklädningskläder med detaljer i metall, material av konstläder och
smycken kan innehålla PVC-plast med ftalater, bly och kadmium
och ska resas bort.
•

Rensa bland lekleror. 
- Lekleror som ska stelna i ugn kan innehålla PVC och ska rensas
bort och inte köpas in.

•

Rensa bland kritor, pennor, färg och lim. 
- Undvik kritor innehållandes tungmetaller, pennor med lösningsmedel (bensen, toulen eller xylen) och lim märkta med symboler för
risk eller fara.
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•

Tvätta händerna efter användning av lim och färg. 
- Om barn haft tillgång till lim och färg är det viktigt att man är extra
noggrann med handhygienen för att undvika att farliga ämnen
hamnar i munnen.

Ansvarig: Förskolechef/Rektor

2.)

Inredning (Textilier och möbler)

Möbler kan bland annat innehålla perflorerande ämnen och flamskyddsmedel.
De perflorerande ämnena används eftersom de har en förmåga att bilda släta,
vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Flamskyddsmedel används mycket i
äldre skumgummimadrasser för att minska brandrisken.
Nedan följer åtgärder gällande inredning för att skapa en så giftfri miljö som
möjligt för våra barn.

Möbler
Åtgärder:
• Byt ut äldre stoppade möbler. 
- Framförallt stoppade möbler från 70-80 -talet kan innehålla höga
halter av flamskyddsmedel och ska bytas ut.
•

Undvik i möjligaste mån stoppade möbler och i de fall man har detta
ska man endast köpa in möbler med avtagbar klädsel eller lösa dynor.
- Detta för att lättare kunna rengöra dem. 

•

Byt ut inredning med PVC material som ljuddämpning. 
- Ljuddämpande ytskikt på t ex bord kan bidra till en lägre ljudnivå
och en bättre arbetsmiljö. Dock kan ljuddämpande material innehålla PVC och ska bytas ut till bättre, exempelvis linoleum.

Ansvarig: Förskolechef/Rektor

Textilier
Åtgärder:
• Tvätta textilier. 
- För att få bort rester av kemikalier som använts under produktion
eller för att skydda textilierna under transport tvättas nyinköpta textilier innan användning. Även befintliga textilier ska tvättas regelbundet.
•

•

Undvik antiglid till mattor. 
- Lösa antiglid raster till mattar eller integrerat antiglid i mattor innehåller mjukgörare och i många fall hormonstörande ftalater. Dessa
är i sig inte bra för barnen, men har även en tendens att krackelera
med åren. Byt ut till lämpligare varianter i till exempel naturmaterial.
Byt ut äldre sovmadrasser och skötmadrasser. 
- Äldre madrasser kan innehålla flamskyddsmedel som idag är förbjudet. Skumgummit kan även innehålla bly. Madrassöverdragen
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kan bestå av PVC-plast som i sin tur innehåller ämnen som är giftiga eller hormonstörande.
•

Byt ut fleeceprodukter. 
- Fleece släpper ifrån sig plastfibrer och mindre plastfragment.
Köp inte in nya fleeceprodukter utan byt ut och ersätt med exempelvis bomull, bambu eller ull.

Ansvarig: Förskolechef/Rektor

3.)

Mat och tillagning

Det vi äter tas upp direkt i kroppen och det är viktigt att begränsa intaget av
skadliga ämnen via maten. Material som kommer i kontakt med livsmedel, till
exempel förpackningar och köksredskap, kan avge ämnen som flyttas över till
maten.
Vid tillagning, förvaring, infrysning och servering är det därför viktigt att vi
använder material som är avsett för just det ändamålet. Ett grundkrav är att
använda material som är märkt med symbolen ”glas och gaffel” eller orden ”till
livsmedel” för att visa att materialet är säkert att använda till livsmedel. Detta
ska säkerställas redan i upphandlingsskedet och vi ska vara säkra på att det som
finns att köpa via Centralförråd och andra avtal är godkänt att använda.
Arbetet med att giftminimera inom kostenheten har redan påbörjats. Utfasningsarbetet av plastglas och plasttallrikar är igång. Vid nyinköp av dricksglas
och tallrikar utesluts plast. Det enda alternativet är numera glas och porslin.
Arbetet med att rensa ut plastredskap, teflon- och aluminiumkärl i samband
med tillagning och servering är igång och på flera enheter redan klart. Arbetet
med att undvika konservburkar har påbörjats i upphandlingsprocessen 2016
och ska ske kontinuerligt vid livsmedelsupphandling. Utbytet av engångshandskar har skett i flera steg sedan 2014 då man gick över till en ftalatfri
handske. Sedan 2016 används bara nitrilhandskar inom köksverksamheten.
Nedan följer åtgärder gällande mat och tillagning av måltider för att skapa en så
giftfri miljö som möjligt för våra barn.

Plast-, aluminium- och teflonprodukter
Åtgärder:
• Rensa ut plastredskap vid matlagning, uppvärmning och servering. 
- Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm, fet eller sur
mat kan släppa ifrån sig kemikalier som kan vara hormonstörande.
Byt ut till redskap av rostfritt stål eller trä.
•

Rensa ut plasttallrikar och plastmuggar. 
- Porslin och glas är ett bättre alternativ än plasttallrikar och plastmuggar för barnen. Dessa material är dock tyngre och kan påverka
arbetsmiljön för kökspersonalen negativt.

•

Byt ut plastfolie. 
- Plastfolie som används är av polyeten och livsmedelsgodkänd. Den
köps alltid via Centralförrådet. Då det är möjligt används lock av
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rostfritt stål, aluminiumfolie eller handduk över det som ska förvaras.
•

Byt ut teflonmaterial. 
- Byt ut grytor, stekpannor och redskap av teflon. Ersätt med lämpligare material såsom rostfritt stål eller gjutjärn istället.

•

Byt ut aluminium. 
- Sura livsmedel kan lösa ut mer aluminium än andra livsmedel.
Undvik därför att tillaga, värma upp eller förvara sura livsmedel i
kastruller, formar, dricksflaskor och andra kärl av aluminium som
saknar skyddande beläggning. Ersätt med lämpligare material såsom
rostfritt stål eller gjutjärn istället.

•

Byt ut skärbrädor, tillbringare och skålar av plast. 
- Använd istället skärbrädor av trä samt tillbringare och skålar av
rostfritt stål. Glas eller porslin fungerar men är tyngre och sämre på
grund av krossrisk.

•

Undvik plast vid servering och förvaring av mat. 
- Plastkantiner får endast användas i salladsbuffén och till förvaring
av kall mat.
- Plastburkar/hinkar som vid inköp innehållit exempelvis lingon,
gräddfil eller majonnäs är inte lämpliga till förvaring av andra livsmedel trots att de märkts med glas och gaffel. Dessa förvaringskärl
är endast godkända för ursprungslivsmedlet.

Ansvarig: Enhetschef

Engångshandskar
Åtgärder:
• Byt ut vinylhandskar. 
- Byt till handskar av polyeten eller nitril. Undvik vinylhandskar
då dessa kan innehålla ftalater som kan överföras från handskarna till barnen.
Ansvarig: Enhetschef

Vatten
Åtgärder:
• Spola i vattenkranen. 
- Bakterier kan växa till i vatten som står stilla i vattenledningar.
Spola därför i kranen innan användning så att nytt färskt vatten
kan användas. Detta är extra viktigt efter helger och lovveckor
då enheten varit stängd.
- Använd alltid kallt vatten till matlagning och dryck. Varmvattnet kan innehålla skadliga halter av bakterier som kan föröka sig
i den varma miljön samt att varmvattnet kan ta upp koppar från
vattenrören.
Ansvarig: Enhetschef
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Förpackningar
Åtgärder:
• Undvik konservburkar. 
- Plastbeläggningen på insidan av konservburkar kan innehålla
hormonstörande ämnen. Konservburkar bör undvikas i de fall
då det finns alternativa förpackningar som till exempel kartong,
tetra, bag-in-box. Detta gäller i upphandlingsskedet. De produkter som finns på avtal får användas då det inte finns något
annat alternativ.
Ansvarig: Upphandlingsenhet/Enhetschef/ Kostchef

4.)

Hygien och städ

En god hygien bland barn och vuxna är viktigt för att både minska smittspridning och minska intaget av skadliga ämnen. De material som finns på skolan
och förskolan kan släppa ifrån sig kemikalier som i sin tur samlas i dammet.
Tydliga rutiner för en god städning är därför en viktig del i arbetet med att
skapa en giftfri förskole och skolmiljö.
Nedan följer åtgärder gällande hygien och städ för att skapa en så giftfri miljö
som möjligt för våra barn.

Handhygien
Åtgärder:
• Tvätta händerna ofta. 
- Se till att barn på förskola och skola ofta tvättar sina händer för
att minska att skadliga ämnen kommer in i kroppen. Handtvätt
är framförallt viktigt när barnen har varit ute, vid toalettbesök,
innan måltid, och efter användning av elektronik. Det är bra
om barnen även vid andra tillfällen tvättar sina händer.
•

Använd miljömärkt tvål vid tvätt av händerna. 

•

Undvik att använda våtservetter som dagligt hjälpmedel utan enbart vid
utflykter. 

Ansvarig: Förskolechef/ Rektor

Engångshandskar
Åtgärder:
• Byt ut vinylhandskar. 
- Byt till handskar handskar av polyeten eller nitril. Undvik vinylhandskar då dessa kan innehålla ftalater som kan överföras från
handskarna till barnen.
Ansvarig: Förskolechef/ Rektor
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Städning
Åtgärder:
• Upprätta tydliga rutiner för städning av sådant som inte ingår i städavtal. 
- Den kompletterande städningen till vardagsstädet såsom höghöjdsstädning, textilstäd, mattstäd etc.
- Glöm inte heller bort att tvätta leksaker, utklädningskläder,
mattor etc.
•

Upprätta tydliga rutiner för att städpersonal på ett så effektivt sätt som
möjligt kan städa lokalerna. 
- Se till att städbarheten är så god som möjlig. Det kan handla
om att stolar i klassrum är upphängda, golven är fria från leksaker samt att fria ytor är just fria från material.
- Det krävs en god kommunikation mellan städpersonal och förskola och skola för att ovanstående ska fungera.

•

Använd endast miljömärkta produkter vid städningen som är så skonsamma som möjligt mot miljön och hälsan. 
- De ämnen som finns i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lättnedbrytbara. Produkterna ska vara parfymfria. Städmaterialet ska vara anpassat till de ytor som finns i
förskolan och skolan, till exempel linoleumgolv.

Ansvarig: Enhetschef/Rektor/Förskolechef

5.)

Kemiska produkter

På varje förskola och skola bör man tänka igenom vilka kemikalier som egentligen behövs och rensa bort onödiga. Exempel på kemiska produkter är rengöringsmedel, laborationskemikalier, lösningsmedel med mera.
Åtgärder:
• Se till att relevant personal har kunskap om kommunens rutin för kemikaliehantering. 
- Rutin finns i den kommungemensamma verksamhetshandboken.
•

Se över vilka kemiska produkter som finns på skolan och förskolan och
hur de förvaras. 
- De kemikalier som behövs ska förvaras på en plats där barnen inte
kommer åt, och på ett sådant sätt att risken för en olycka och utsläpp minimeras.

•

Upprätta en kemikalielista med tillhörande säkerhetsdatablad enligt
kommunens gemensamma rutiner. 
- För kemiska produkter som kan innebära risker från hälso- eller
miljösynpunkt ska det finnas ett säkerhetsblad tillgängligt tillsammans med kemikalierna. Detta ingår även som ett krav i
egenkontrollförordningen, där det framgår att det ska finnas en
förteckning över de kemikalier som finns på skolan och förskolan.
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•

Använd miljömärkta och parfymfria produkter. 
- Använd enbart miljömärkta städ- och hygienprodukter vid den
städning med mera som verksamheten själv gör. Det gäller även
tvättmedel, sköljmedel och diskmedel om det används. Välj
även parfymfria produkter.

Ansvarig: Förskolechef/ Rektor

6.)

Inköp och upphandling

Upphandling och inköp utgör en viktig del i arbetet med att skapa en giftfri
miljö i våra förskolor och skolor. På så sätt kan vi ställa krav på att särskilt farliga ämnen inte får ingå i produkterna. Vi kan också fasa ut material som innebär extra hög risk.
Nedan följer åtgärder gällande inköp och upphandling för att skapa en så giftfri
miljö som möjligt för våra barn.
Upphandling för byggnation hanteras separat i nästa ämnesområde.
Åtgärder:
• Miljö- och hälsokrav ska ställas vid alla upphandlingar som är relevanta
avseende giftfri förskola och skola. 
- Upphandlingsmyndighetens kravpaket för giftfri förskola ska
användas, men bör modifieras beroende på upphandlingsobjekt. Observera att alla upphandlingsområden som är relevanta
för giftfri förskola- och skola inte finns med, t.ex. idrottsmaterial. Även där ska krav ställas.
•

Upprätta rutiner på Upphandlingsenheten som säkerställer att ingen relevant upphandling missas gällande skolor och förskolor. 

•

Kommunicera och följ upp avtalstrohet specifikt för områden som rör
giftfri förskola och skola. 

•

Bistå verksamheterna med att ställa rätt miljökrav vid en eventuell direktupphandling där det finns risk för farliga ämnen. 
- Exempelvis gällande sovmadrasser och reflexvästar.

•

Följ upp ställda krav, utifrån riskbedömning och prioritering. 
- Detta kan med fördel göras i samverkan med andra kommuner
eller landsting.

•

Ta fram en inköpsguide. 
- För att underlätta för inköpsansvariga på förskolor och skolor
tas en vägledning fram under 2017. Guiden är tänkt att innehålla både generell information om vad som är bra att känna till
vid inköp men även tips och råd att tänka på. Även en förteckning över de olika miljömärkningarna samt ämnen och kemikalier som ska undvikas.

•

Upphandla miljömärkta och allergivänliga produkter. 
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-

•

I de upphandlade leverantörernas sortiment behöver det finnas
tillgång till miljömärkta och allergivänliga alternativ när det gäller städartiklar, hygienprodukter och andra produktkategorier
där miljö- och 7 eller allergimärkning finns. Förskolans och
skolans inköpsansvariga har ett ansvar att välja det miljömärkta
och allergivänliga alternativet när sådana produkter finns.
Inköpen ska göras från upphandlade leverantörer.

Upphandla handskar som inte innehåller PVC (vinylhandskar). 
- Byt ut vinylhandskar då dessa kan innehålla ftalater som kan
överföras från handskarna till barnen. Vi behöver därför upphandla och köpa in handskar som är av polyeten eller nitril.

Ansvarig: Upphandlingsenheten/ Rektor/ Förskolechef

Ekologisk mat
Ekologisk mat innehåller färre rester av bekämpningsmedel och kemikalier och
är därför bättre för våra barn. Det finns ett politiskt mål för kostenheten att
successivt öka andel ekologisk och närproducerad mat till 70 % år 2020.
Åtgärder:
Följa den specifika handlingsplan som finns för att nå följande delmål:
• andelen ekologiskt och närproducerat 2017 ska uppgå till 58 %.
• andelen ekologiskt och närproducerat 2018 ska uppgå till 62 %.
• andelen ekologiskt och närproducerat 2019 ska uppgå till 66 %.
• andelen ekologiskt och närproducerat 2020 ska uppgå till 70 %.
Ansvarig: Upphandlingsenheten/ Enhetschef/ Kostchef

Frukt och grönt
Åtgärder:
• Öka andel ekologisk frukt. 
- Andelen ekologisk frukt ska öka i förskola, skola och fritidshem.
Ekologiska bananer köps in, i övrigt köps ekologisk frukt efter tillgång och säsong. Importerade äpplen och päron är exempel på
frukt som serveras ofta och där risker för rester av bekämpningsmedelsrester är hög. Här bör man därför i första hand köpa
svenskodlade och i andra hand ekologiska sorter vid avrop. Konventionella vindruvor ska inte köpas alls pga. risk för toxiska nivåer
av bekämpningsmedel.
•

Undersök möjligheten att ställa skarpare krav i kommande upphandlingar med syfte att få bort rester av särskilt farliga bekämpningsmedel
från frukt och grönt. 

Ansvarig: Upphandlingschef/Enhetschef och kostchef
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7.)

Byggnation, ombyggnation och utemiljö

Det är viktigt att både inomhusmiljön och utomhusmiljön är miljövänlig och
giftfri eftersom barnen rör sig överallt, tar i det material som finns tillgängligt
samt andas in partiklar.
Under 2017 kommer Kalmar kommun bygga en skola enligt ett system för
miljöbedömning av byggvaror. Detta får ses som ett pilotprojekt för att hitta
en metod för att skapa så giftfria förskolor och skolor som möjligt i framtiden.

Nybyggnation
Åtgärder:
• Vid nyproduktion av skolor och förskolor ska relevanta krav ställas på
byggnaders utformning, inneklimat, materialval och kemikalier för att
barnen ska vistas i en säker och hälsosam miljö. Materialet ska vara bedömt enligt Sunda hus, BASTA, Byggvarubedömningen eller motsvarande. 
- Minst godkänd nivå, eller motsvarande benämning ska vara uppfyllt.
Ansvarig: Fastighetsenheten

Renovering/ ombyggnation
Åtgärder:
• Vid ombyggnationer och renovering ska vi ställa krav på inneklimat,
materialval och kemikalier enligt en tydlig kravmall. Materialet ska vara
bedömt enligt Sunda hus, BASTA, Byggvarubedömningen eller motsvarande. 
-

Minst godkänd nivå, eller motsvarande benämning ska vara uppfyllt.
Golv ska inte innehålla PVC utan vara gjort av sten, linoleum eller
plastmaterial som inte innehåller klor eller ftalater.

Ansvarig: Fastighetsenheten

Skol- och Förskolegårdar
Åtgärder:
• Upprätta en åtgärdsplan för att ersätta material, som listas nedan om
följande finns på kommunens förskole- och skolgårdar med hänsyn till
en giftfri miljö. 
- Gummiasfalt och materialet i konstgräs (granulatet) är ofta gjort
av återvunnet gummi och kan innehålla ftalater och vissa metaller. Använd istället bark eller sand som fallskydd om så är möjligt.
- Gamla bildäck kan innehålla många skadliga ämnen och lämpar
sig varken som lekmaterial, gungor eller odlingsbehållare.
- Kreosotimpregnerat virke (stockar, telefonstolpar, järnvägsslipers med mera) innehåller cancerframkallande ämnen och ska
inte finnas på en skol eller förskolegård.

16 (18)
-

•

Tryckimpregnerat trä ska undvikas vid nybyggnation. Vid reparation av befintliga anläggningar som består av tryckimpregnerat trä görs en helhetsbedömning av kostnaden och effekten av
att byta ut allt trä till icke tryckimpregnerat jämfört med att göra
en reparation med tryckimpregnerat trä.

Vid byggnation/renovering av skol- och förskolegårdar. 
- I de fall gummiasfalt eller konstgräs ska anläggas ska relevanta
miljökrav ställas. Naturliga material som gräs, sand och grus
passar bra på en skol och förskolegård.
- Ställ relevanta miljökrav vid upphandling av lekutrustning.
- Vid nyinköp av gungor ska däckgungor och däck nergrävda i
mark väljas bort då de kan innehålla ftalater och metaller. Köp
gungor och lekställningar som är gjorda av icke återvunnet
material och som inte är av PVC.

Ansvarig: Fastighetsenheten/ Rektor/ Förskolechef

8.)

Utbildning och kompetensutveckling

För att långsiktigt kunna arbeta med att skapa giftfria förskolor och skolor behövs utbildning och kompetensutveckling. Prioriteringsarbetet bland åtgärderna inom respektive verksamhet kan vara en stor utmaning.
Området giftiga kemikalier är dessutom en komplex fråga som vi ständigt får
nya kunskaper om. Det är därför viktigt att vi håller oss uppdaterade inom
området och kan sprida nya kunskaper på ett effektivt sätt och vara ödmjuka
till förändring.
Åtgärder:
• Utbilda personal om kemikalier och miljögifter i samhället. 
- För att få baskunskaper om vikten av att medvetet arbeta med
att minska kemikalier och miljögifter i vår förskole och skolmiljö ska personal på förskolor och skolor få kompetenshöjande insatser.
- Vid nyanställning och omorganisationer, säkerställ att personalen får relevant utbildning.
Ansvarig: Internt samt Förskolechef/ Rektor
•

Sprida kunskapen om handlingsplanen i arbetsgrupperna. 
- Förskolechefer och rektorer samt andra som utpekats som ansvariga för åtgärder i denna handlingsplan ska arbeta med planen på arbetsplatsträffar eller liknande. Det är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter.
- Vid nyanställning och omorganisationer, säkerställ att personalen vet vad som förväntas av dem, för att de ska följa kommunens rutiner för Giftfri förskola och skola.

Ansvarig: Förskolechefer/rektorer och andra berörda chefer
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•

Utbilda kökspersonal. 
- Vår kökspersonal får fortsatt kompetensutveckling i frågor
kring ekologisk mat, tillsatser och hur tillagning ska ske på bästa
sätt. Maten är en viktig del eftersom det vi äter kommer direkt
in i kroppen.

Ansvarig: Kostenheten
•

Utbilda lokalvårdspersonal. 
- Utbilda lokalvårdspersonal regelbundet för att bland annat användning av kemikalier inom förskola och skola sker på rätt sätt
samt att personalen förstår syftet med det.

Ansvarig: Lokalvårdsenheten
•

Omvärldsbevakning och kunskapsspridning. 
- Nya ämnen kommer ständigt in på marknaden och i takt med att
kunskapsnivåerna generellt ökar dras nya slutsatser om ämnens farlighet. Leverantörerna utvecklar sitt arbete kontinuerligt, vilket gör
det möjligt att ställa andra krav. Arbetet med en Giftfri förskola
och skola behöver utvecklas i takt med detta.

Ansvarig: Strateg för ekologisk hållbarhet
•

Expertstöd. 
- Möjlighet till externt stöd från toxikolog ska undersöka med syfte
att utifrån exponeringsrisk och kostnadseffektivitet ta fram en prioriteringslista bland åtgärderna.

Ansvarig: Strateg för ekologisk hållbarhet
•

Ta fram en utfasningslista för särskilt riskfyllda material och ämnesgrupper. 
- Det kan till exempel vara PVC och Bisfenol A.

Ansvarig: Strateg för ekologisk hållbarhet

9.)

Uppföljning och tillsyn

Åtgärderna i handlingsplanen är både ett kortsiktigt och långsiktigt arbete. Åtgärder som är klassade under nivå 1 ska vara klara till den 1 januari 2018.
Gällande åtgärderna för nivå 2 och 3 ska respektive förskola och skola ha inventerat vilka åtgärder som är aktuella för deras verksamhet till den 1 januari
2018. Den 1 januari 2018 ska även respektive förskola och skola ha gjort en
tidsatt plan för när dessa åtgärder kan bli genomförda.
Många av åtgärderna är av annan karaktär än punktinsatser. De behöver integreras i verksamheternas arbetssätt och egenkontroll.
Förskolor och skolor avger en skriftlig rapport av relevanta delar från handlingsplanen som delges Barn- och Ungdomsförvaltningen två gånger per år.
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Kostenhetens enhetschefer avrapporterar årsvis till kostchef för att stämma av
arbetet med handlingsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden utför genom sin Hälsoskyddsenhet och Livsmedelenhet regelbunden tillsyn av förskolor och skolor. Deras egenkontroll kontrolleras och följs upp.
Åtgärder:
• Bli klara med åtgärderna i nivå 1 till den 1 januari 2018. 
•

Förskolechefer och rektorer ska återkoppla arbetet med åtgärdsplanen
halvårsvis till Barn och ungdomsförvaltningen. 

•

Enhetschefer inom kosten ska återkoppla arbetet med åtgärdsplanen
årsvis till kostchef på Serviceförvaltningen. 

•

Till den 1 januari 2018 ska alla berörda förvaltningar/enheter ha inventerat vilka åtgärder i nivå 2 och 3 som kan vara aktuella för verksamheten. 

•

Till den 1 januari 2018 ska alla berörda förvaltningar/enheter upprättat
en tidsatt plan för när nivå 2 och 3 kan vara åtgärdade. 

Ansvarig: Förskolechefer/Rektorer/ Enhetschefer kost

Handläggare

Filippa Olsson
0480-40 03 15

Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

Samhällsbyggnadsnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE TILL DETALJPLAN
för Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen
i Oxhagen, Kalmar kommun

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som kommunens. Förslaget till detaljplan senast reviderat 2017-02-22 antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Planområde

Översiktskarta. Planområdets läge

Samhällsbyggnadskontoret │ Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │
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Datum
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Ärendebeteckning

2015-2658

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för cirka 170-190 nya bostäder, varav ett flertal av dessa
kommer att utgöra studentbostäder. Planområdet ligger i översiktsplanens utvidgande innerstad samt inom stråket ”diagonalen”. Dessa områden anses i
översiktsplanen lämpliga för förtätning med bostäder och verksamheter. Samtidigt är marken inom planområdet utpekad i grönstrukturplanen som särskilt
värdefullt mindre naturområde. Detta är något som många boende i närområdet poängterar och använder som argument för att grönområdet ska bevaras.
Intressena har vägts mot varandra, slutsatsen är att bostadsändamålet väger
tyngre på platsen.
För att tillmötesgå de boende har befintlig gång- och cykelväg flyttats ut längs
med vägen. En förlängning av gång- och cykelvägen planerar att fortsätta söderut längs med Kungsgårdsvägen som knyter an mot korsningen vid Stagneliusgatan. Detta sker utanför planområdet och inom befintlig detaljplan. Parkeringsplatserna till de nya bostäderna samlas (till stor del) i södra delen av planområdet, mot Perstorpsvägen. Dessa åtgärder görs för att spara mer naturmark
mellan befintliga bostadskvarter och den nya bebyggelsen.
Detaljplanen har varit på samråd samt genomgått tre granskningstillfällen.
Planförfarandet har gått från standardförfarande till utökat förfarande. Från det
sista granskningstillfället, inför antagande, har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts.

Ärende
Syfte och huvuddrag
Detaljplanens uttryckliga syfte är att förtäta staden med fler bostäder längs med
det utpekade stråket ”Diagonalen” och ”Innerstaden” i översiktsplanen. Planområdet ligger i ett centralt läge och det finns ett stort behov av nya bostäder i
Kalmar.
Bostadshusen placeras längs med Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen på den
östra sidan av före detta Bergabanan, det vill säga den gång och cykelväg som
förlades på den före detta järnvägen. Befintlig fjärrvärmeledning, som sträcker
sig i nordsydlig riktning igenom planområdet, får ligga kvar och reserveras med
u-område för ledningsrätt. Hushöjden varierar mellan 5-6 våningar. Befintlig
gång-och cykelväg flyttas och förläggs utmed vägen och breddas för att ge mer
utrymme för gång- och cykeltrafikanterna. Åtgärder vidtas för att säkra överfarter för gång- och cykeltrafikanterna i området. Ett mindre naturområde med
flera äldre träd sparas i den norra delen av planområdet som spridningskorridor
österut, samt en smal naturremsa som buffertzon mot flerbostadshusen inom
Månstenen 2, väster om planområdet.
Samråd
Planförslaget var ute på samråd under tiden 160229 - 20160329. Ett
samrådsmöte hölls den 7 mars, i församlingsgården vid Norra kyrkogården. Synpunkter från de boende under samrådstiden handlade i
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huvudsak om att behålla grönområdet med de värden som denna besitter, samt ökad insyn och buller från de nya bostäderna och gång-och
cykelvägen. Heliga korsets församling, Länsstyrelsen, Kalmar läns
museum och Kalmar stads hembygdförening anförde i huvudsak att
de kulturhistoriska värdena inte var tillräckligt beskrivna, samt att bostadsbebyggelsen öster om Kungsgårdsvägen inte lämpade sig på platsen.
Ändringar efter samråd
Planen delades i två efter samrådet, öster och väster om Kungsgårdsvägen. Den västra sidan har fortsatt medan den östra sidan stannades
för att påbörja ett nytt planarbete. Planförfarandet övergick till utökat
förfarande, eftersom många ansåg att planen stred mot grönstrukturplanen. Planbeskrivningen kompletterades med djupare analyser kring
stad- och landskapsbilden, höjdanalys, skuggstudier med mera.
Granskning
Planförslaget var ute på granskning I under tiden 160620-160808. Under granskningstiden anordnade bostadsrättsföreningen för Månstenen
2 en demonstration mot bebyggelsen. De boende lämnade i stort sett
in samma synpunkter som tidigare, men denna gång var det fler som
lämnade in synpunkter.
Planförslaget ändrades genom att flytta gång- och cykelvägen ut mot
vägen, för att spara mer natur mellan befintliga bostadshus och de nya
bostäderna. I samband med detta fanns det också utrymme att flytta
större delen av parkeringsplatserna söderut, så att de inte skulle ligga
precis nedanför befintlig byggnation.
Under tiden 161029 - 161121 genomfördes en förnyad granskning,
granskning II. De boende lämnade in samma synpunkter som tidigare,
vissa ansåg dock att förslaget hade förbättrats något. Andra tyckte att
det blev sämre för cyklisterna. Länsstyrelsen kom in med nya synpunkter om att MKN för vatten inte var löst samt att detaljplanen inte
uppfyllde kraven för buller. Länsstyrelsen krävde vissa justeringar i
plankartan för att inte överpröva planen.
Planförslaget ändrades genom att införa bestämmelser om högsta andel yta som får hårdgöras inom kvartersmarken. En tidigare planbestämmelse för reglering av buller byttes ut, till att istället reglera byggnadernas placering med långsidan mot vägen, sammanbyggda bottenvåningar i den södra delen, genomgående lägenheter alternativt enkelsidiga lägenheter under 35 kvm mot den bullrande vägen. Ett av husen
sänktes från 6 till 5 våningar utmed Perstorpsvägen, för att byggnaderna inte skulle bli för dominanta och upplevas som en vägg när långsidan placerades mot vägen. Planhandlingarna lämnades upp för antagande i nämnden, som valde att istället godkänna handlingarna inför
en förnyad granskning. Detta beslut togs eftersom det fanns en osäkerhet ifall planen ändrats för mycket i väsentliga delar sedan granskning II.
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Den sista granskningen III pågick under perioden 161227 – 170125.
De boende lämnade in samma synpunkter som tidigare. Några ansåg
att det var en förbättring att byggnaderna hamnade längre ifrån medan
andra ansåg att det blev mörkare och mer instängt. KSRR lämnade in
synpunkter om att de inte vill hämta från vägen, utan kräver en vändzon eller annan transportväg inne på fastigheten.
Ändringar efter granskning
Inför antagande har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts. I
planillustrationen har en möjlig transportväg för sophanteringen lagts
in vid bostadshusen i norra delen. Sophanteringen kommer att studeras vidare vid projekteringen av bostadshusen inför bygglovet.
Konsekvenser för genomförande och ekonomi
Tidigare beslut
• Startbeslut: 2015-10-30
• Samrådsbeslut i SBN: 2016-02-17
• Granskningsbeslut I: 2016-06-15
• Granskningsbeslut II: 2016-10-19
• Granskningsbeslut III: 2016-12-14
Planhandlingar
Planhandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Illustrationsplan
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
Till planen hör också:
• Behovsbedömning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande I-III
• Bullerutredning
• Dagvattenutredning
• Geoteknisk undersökning
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• Markmiljöutredning
Tidplan
Detaljplanen följer planprocessen enligt s k utökat förfarande.
•

Samråd – 1:a kvartalet 2016

•

Granskning I – 3:e kvartalet 2016

•

Granskning II – 4:e kvartalet 2016

•

Granskning III – 4:e kvartalet 2016

•

Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a kvartalet
2017

•

Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2017

•

Tidigast laga kraft/byggstart – 2:a kvartalet 2017

Filippa Olsson
Planarkitekt

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Filippa Olsson
0480-45 03 15

Upprättad 2016-06-15
Reviderad 2016-10-26

2015-2658

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Oxhagen 2:1. vid
Kungsgårdsvägen
Kalmar kommun
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2016-02-29– 2016-03-29. Ett
samrådsmöte hölls den 7 mars 2016, i försammlingshemmet vid Norra
kyrkogården. Hembygdsföreningen medgavs dispans att lämna synpunkter
senast 2016-04-04 och Länsstyrelsen senast 2016-04-05. Förslaget har sänts till
myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till
fastighetsägare enligt fastighetsförteckning.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under samrådstiden har ett antal synpunkter inkommit, de mest omfattande
och mest förekommande sammanfattas här kort (exklusive redaktionella
synpunkter). Kommunens samlade kommentarer till de mest förekommande
synpunkterna återfinns i påföljande avsnitt. Alla inkomna yttranden går att läsa
i sin helhet längre fram i denna samrådsredogörelse samt kommunens
kommentarer till vardera yttrande.
Exploatering av park och natur
- Lekmöjligheter för barn i närområdet försämras.
- Närrekreation för boende försämras.
- Området nyttjas av allmänheten, av många olika grupper som cyklar,
går, joggar eller promenerar med hunden osv.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Det är viktigt med små grönytor, dessa bidrar till andningshål i
samhället som är viktiga för människors hälsa.
Grönytor har många viktiga funktioner för miljön som går förlorade,
bland annat suger träden upp dagvatten, renar luften från koldioxid och
ger naturlig svalka under sommaren.
Djur och naturvärdena på platsen påverkas negativt. Det finns väldigt
många fåglar som vistas i området och rödlistade arter (bland annat
Exoxen) som har påträffats.
Det finns andra markytor i staden som är mer lämpliga att exploatera
än att ta av grönytorna i kommunen.

Utformning- kulturvärden, landskapsbild och bebyggelsestruktur
- Det saknas en analys kring kyrkans framtida behov av
begravningsmark, hur landskapsbilden förändras och bedömning av
kulturvärdena m.m.
- Ny bebyggelse bör inte tillkomma i kvarteret öster om
Kungsgårdsvägen, alternativt bör exploateringsgraden minskar kraftigt
för att anpassas till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.
- Den nya bebyggelsens skala, 5-6 våningar, är för hög i förhållande till
områdets befintliga bebyggelse i 3 våningar.
- Det finns för lite information kring utformningen av parkering och
uteplatserna för den nya bebyggelsen.
Boendemiljön för närboende
- Närboende till bostadshusen väster om Kungsgårdsvägen har
synpunkter på att deras boendemiljö försämras vid byggnation i
området avseende b.la.
o Fulare utsikt
o Stor insyn
o Det blir mörkt, skuggigt och instängt mellan/ i lägenheterna.
o Bullerstörningar från ökad trafikmängd på vägarna.
o Bullerstörningar från de boende och parkeringsplatsen.
o Avgaser från trafiken vid vägarna och parkeringsplatserna.
o Gc-banan ligger för nära husen, ger insyn och buller. De
boende vill flytta ut gc-vägen längs Kungsgårdsvägen.
o De boende vill inte ha någon byggnation. Men om det ändå blir
byggnation så vill de boende bevara så mycket av grönytan som
möjligt framför befintliga hus (Oxhagsvägen 2 A-C och 4 A-C).
Husen norrut kan flyttas upp och höjas till 6 våningar mittemot
de boendes parkering. De gavelställda husen i söder sänks till 3
våningar flyttas så att de placeras på den öppna gräsytan och
längs med långsidan så nära vägen som möjligt.
- Boende är oroliga att det kommer bli ett otryggt område om det byggs
många bostäder samtidigt (inkluderar RIFA-planen).
- Det finns problem med hantrering av dagvatten i området. Källare i
omkringliggande bebyggelse svämmar tillfälligt över, det kommer bli
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ännu mer problematiskt att hantera dagvattnet vid nytillkommen
bebyggelse.
Värdet minskar på befintliga bostäder.

Planförslaget revideras enligt följande:
Detaljplanen delas i två delar. Marken öster om Kungsgårdsvägen lyfts bort
från denna planen och behandlas i en annan plan. Alla inkomna synpunkter
under samrådskedet kring denna del behandlas vidare i den andra detaljplanen.
-

Ändringar i plankartan
o Plangränsen ändras, marken öster om Kungsgårdsvägen tas
bort från planen
o Kullen med vegetation framför adressen Oxhagen 4 ändras till
allmän platsmark för natur.
o Prickmark placeras mot Kungsgårdsvägen utanför plussmarken
och reserveras med u-område.
o Höjden sänks inom delat av planområdet i söder till 17 meter i
nockhöjd framför Månstenen 2. Egenskapsbestämmelse och
byggrätter korrigeras för att anpassa till den nya byggrätten.
o Bestämmelsen e1 och e2 har förtydligats.

-

Planbeskrivningen kompletteras med mer information kring
o Syftet revideras utifrån den nya avgränsningen av planområdet.
o Planens förhållande till Översiktsplanen
o Kommunens ställningstagande kring exploatering i förhållande
till grönstrukturen.
o Beskrivning av områdets karaktär och tydligare
ställningstagande till planförslagets utformning.
o Analys kring lämplig bebyggelseskala
o Skugg- och volymstudie
o Dagvattenåtgärder och MKN för vatten
o Parkeringsantal
o Konsekvenser för de närboende
o Text korrigeras utifrån den nya plangränsen.

-

Övrigt
o Planillustrationen uppdateras utifrån de nya förutsättningarna
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Kommunens samlade kommentarer
1) Exploatering på naturmark
Kalmar kommuns befolkning har vuxit under flera år. År 2012 ökade
kommunen med 616 personer. År 2014 ökade kommunen med 789 personer.
Under 2015 ökade kommunen med 1028 invånare vilket är en rekordhög siffra.
Statistik visar att folkmängden i kommunen har ökat varje år som gått sedan
1980 (år 1998 är ett undantag). Till stora delar är det inflyttningsnettot till
kommunen som ökat och tätorten som växer mest.
Kalmar stad kan ses som en tillväxtmotor för hela Kalmar regionens
utveckling, med ett utbud av utbildning, arbetsmöjligheter, kultur, shopping
m.m. som lockar nya medborgare och företagare. Förtroendevalda ser det som
en positiv utveckling att antalet invånare ökar, som kan bidra till att utbudet
och servicen i staden kan bli högre.
För att Kalmar kommun ska fortsätta växa och utvecklas så behöver
kommunen tillgodose nya bostäder samt planera för nya arbetsplatser, skolor
och annan service m.m. För att tillmötesgå efterfrågan på bostäder så har
Kalmar kommun ett mål att planlägga för ca 2500 nya bostäder under tiden
2016-2018.
Kalmar stad omgärdas samtidigt av ett flertal barriärer för att expandera.
Staden gränsar till kusten där det är svårt att expandera. Västerut ligger väg E22
som en stor trafikbarriär, tillsammans med ett betydelsefulls odlingslandskap
och en flygplats med höga bullernivåer. Norrut ligger en större golfbana och
området Värsnäs som utgör ett Natura 2000-område med betydande höga
naturvärden.
Översiktsplanen 2013 har en strategi för hur kommunen ska växa på ett
hållbart sätt, där vissa utvecklingsstråk pekats ut som lämpliga för bland annat
förtätning med bostäder. Planområdet ligger inom den nya zonen för den
utvidgade ”innerstaden” samt inom utvecklingsstråket ”Diagonalen”, som sträcker
sig på ett avstånd omkring 500 meter på båda sidor längs med Norra vägen.
Stråket lämpar sig enligt översiktsplanen för förtätning med bostäder och
verksamheter som ökar underlaget för kollektivtrafiken. Vägen bör samtidigt
gestaltas om till karaktären av en stadsgata.
I översiktsplanen står bland annat följande ”Inom en zon på 500 meter på båda
sidor om Norra vägen och Kalmarvägen bor idag över 1500 människor. Det är ungefär en
fjärdedel av Kalmar kommuns befolkning i regionen kring Kalmarsund. Norra vägen
uppfattas idag som en barriär och störd miljö men skulle kunna omvandlas till en pulsåder i
attraktiv stadsmiljö. Målet är att skapa ett attraktivt, tilltalande och inbjudande stadsrum
med ett livligt stadsliv”. Kommunens mål är att förtäta diagonalstråket längs Norra
vägen med bostäder och verksamheter samt gestalta om vägen och öka
möjligheterna för en god kollektivtrafik.
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I kommunen finns flera planeringsunderlag som legat till grund för
översiktsplanen. Grönstrukturplanen (2010) är ett planeringsdokument som
togs fram som underlag för kommunens översiktsplan (2013).
Grönstrukturplanen har inte samma vägledande tyngd som översiktsplanen.
Syftet med grönstrukturplanen var att öka kunskapen om stadens park- och
naturområden genom att inventera, beskriva och värdera parkers och
naturområdens värden utifrån ett socialt, rekreativt och biologiskt perspektiv.
Översiktsplanens funktion är därefter att visa kommunens intentioner för
stadens framtida markanvändning. Viktiga ytor som pekats ut för rekreation i
översiktsplanen är bland annat Skälby park, Tallhagen, Lindö och Svinö. I
översiktsplanen finns även ett rekreationsstråk utpekat längs med Ölandsleden
mellan Skälby park och Tallhagen, som även kan ha en funktion som
spridningskorridor för den biologiska mångfalden. Översiktsplanen hänvisar
samtidigt till att grönstrukturplanen ska användas som planeringsunderlag vid
kontinuerliga ställningstaganden vid bland annat detaljplanarbete.
Markytan väster om Kungsgårdsvägen har inte pekats ut specifikt i
översiktsplanen som en viktig park för rekreation eller som grönstråk. I
översiktsplanen ligger planområdet inom avgränsningen för utvecklingsstråket
diagonalen. Översiktsplanen är strategisk och därmed diffus i hur området ska
utvecklas eftersom två inriktningar är möjliga. Antingen förtätning enligt
utvecklingsstråket ”Diagonalen” eller bevarande som park enligt
grönstrukturplanen. Avvägningen mellan de olika intressena har utelämnats för
beslut under detaljplaneskedet, där bevarande av grönområdet eller förtätning
med bostäder är två allmänna intressen som vägs mellan varandra. Det är de
förtroendevalda i kommunen som avgör vilken av de allmänna intressena som
ska prioriteras.
Det finns många positiva skäl att bevara området som grönområde, bland
annat den visuella upplevelsen av grönska i staden som har rogivande och
hälsofrämjande effekter, uppmuntrar till aktivitet såsom promenader och att
cykla, ge barnen möjlighet till fri lek nära sin bostad och trädens praktiska
förmåga att suga upp dagvatten och absorbera koldioxid från trafiken m.m.
Grönstrukturplanen beskriver flera av de positiva värdena med grönytor i
staden, samt de unika värdena inom planområdet.
Samtidigt finns det flera positiva skäl att förtäta med bostäder i området. I
översiktsplanen står bland annat följande ”Kalmar stads utveckling har sedan 1930talet präglats av att staden brett ut sig över stora ytor och blivit glesare. Samtidigt har en
tydligare funktionell uppdelning skett och det finns särskilda områden för bostäder,
verksamheter och handel. Därmed har avstånden mellan olika funktioner blivit längre.
Bilberoendet har ökat och miljön har blivit lidande med ökade utsläpp, barriäreffekter och
exploatering av natur- och jordbruksmark. Det har också lett till minskad fysik aktivitet
med sämre folkhälsa som följd. Genom en högre täthet kan ett mera hållbart och blandat
Kalmar utvecklas som är anpassad efter gång-, cykel- och kollektivtrafik.”
I översiktsplanen nämns att ”avstånd mellan bostad och olika målpunkter som skola,
arbetsplats, fritidsaktiviteter och affärer påverkar vilket transportsätt människor väljer. En
gles och utspridd stad leder till en hög andel biltrafik som i sin tur kräver stora (kör) ytor,
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vilket leder till ännu större utglesning. I en stad som är relativt tätbebyggd med begränsad
utbredning, är funktionsblandad och som har sammanhängande trafiknät finns goda
möjligheter att göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till alternativ istället för bilen. En tät
stad kan bli en hållbar stad. Om fler väljer att gå, cykla och resa kollektivt får vi bättre luft
i staden, behagligare ljudnivå, minskad trängsel, ökad trivsel, mer utrymme för stadsliv,
ökad säkerhet och bättre folkhälsa.”
Förtätning av staden har därmed ha en positiv inverkan på staden likväl som
grönområden. Många av de som lämnade synpunkter på planförslaget ställer
sig frågande till varför kommunen måste exploatera på ett befintligt
grönområde istället för att ta andra ytor i staden för förtätning. Förslag på ytor
som de boende ansett lämpliga för förtätning är bland annat gamla Rifatomten,
hörnet mellan Perstorpsvägen/Daléngatan vid Röda korset, förtätning längs
med Erik Dahlbergs gata, Karlssons äng och ”Fanerduntomten”. För flertalet
av dessa platser (alla utom hörnet mellan Perstorpsvägen/Daléngatan) finns
redan pågående kommunal planering för att kunna tillgodose behovet av nya
bostäder. Förslagen kan därmed inte ses som ett alternativ till förtätning av
planområdet. Förtätning i hörnet mellan Perstorpsvägen/Dahléngatan har för
närvarande inte utretts av kommunen. Förtätning i detta område måste även
ställas i relation till framtida expansion av befintlig verksamhet och
säkerhetsavstånd till industriverksamheterna.
Kommunens ställningstagande är att det är viktigt att hitta en balans mellan att
förtäta och spara viktiga grönytor för att kunna uppnå en tät och attraktiv stad.
Alla grönytor kan inte bebyggas likväl som alla grönytor inte kan sparas.
Planområdet ligger centralt i Kalmar tätort, ca 2-3 km från Kvarnholmen.
Området är nära till både Norra vägen och Erik Dahlbergs väg som pekats ut i
översiktsplanen som framtida stadsgator lämpliga för förtätning med både
bostäder och verksamheter. I närområdet finns många målpunkter på gångoch cykelavstånd och ett bra utbud av kollektivtrafik och befintlig service som
stärks ytterligare av förtätning i området. Exploateringen utnyttjar samtidigt
befintlig infrastruktur, vilket är positivt både ur ett ekonomiskt perspektiv och
ytmässigt effektivt i staden. Sett till Kalmar tätort så har området vid kvarteret
Oxhagen en relativt stor tillgång till grönytor, enligt grönstrukturplanen en av
de stadsdelar med högst tillgång. Skälby park har ett mycket högt
rekreationsvärde och ligger på gångavstånd för de boende i kvarteret Oxhagen.
Samtidigt är det många stadsdelar i staden som saknar stadsdelsparker och
tätortsnära naturområde. Karaktärsmässigt så har grönytan väster om
Kungsgårdsvägen skiljts av från den större sammanhängande Skälby parken av
bostadsbebyggelsen längs med Oxhagsvägen. Grönstråket längs med f.d.
Bergabanan har även sedan tidigare brutits av med bostadsbebyggelse
norröver. Kommunen ser det därför som en naturlig utveckling att fortsätta att
förtäta i den kil som redan påbörjats. Grönstråket längs f.d. Bergabanan
kommer dock att finnas kvar söderut och norrut mot Djurängen, så värdena av
grönstråket och banan går därmed inte helt förlorade.
Grönytan inom planområdet väster om Kungsgårdsvägen har inga höga
naturvärden, bortsett från den norra änden med ett fåtal äldre träd. Dessa träd
har en relativt hög ålder som är lämplig att spara för den framtida
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generationens biologiska mångfald. Träden i detta läger är dock fortfarande för
unga för att idag ha utvecklat en god livsmiljö för bland annat ekoxe och andra
rödlistade arter. Boende har funnit Ekoxar i området. Det är dock högst troligt
att ekoxarna har sin boendemiljö i Skälby park och att vissa av dessa utforskar
nya områden runt omkring sitt habitat. En spridningskorridor är utpekad i
översiktsplanen mellan Skälby park och Tallhagen längs med Ölandsleden.
Grönytan i den norra delen av planområdet och naturmarken norr om Norra
kyrkogården utpekas i detaljplanen som en extra möjlig spridningskorridor.
Den yta som sparats anses tillräcklig för att djur och natur ska kunna sprida sig.
I området har även flera fåglar påträffats. Dessa djur kan hålla till på flera
kilometers avstånd och synas i staden. Vanligen är det fåglarnas boplatser och
häckningsområden som behöver skyddas, som ofta ligger vid stora ostörda
skogsområden där få människor passerar eller vid grunda vikar i havet.
Slutsatsen är att området ligger inom utvecklingsstråket ”Diagonalen”, vilket
innebär att det finns stöd för exploatering av området i översiktsplanen. Den
politiska inrikningen är förtätning av området med bostäder. I
planbeskrivningen utvecklas resonemangen kring byggnation i området under
rubriken översiktliga plandokument och kommunala program.
2) Utformning av planförslaget
Kyrkans förtroendevalda instämmer inte i det planförslag som tagits fram för
området öster om Kungsgårdsvägen. Förslaget anses ge en negativ påverkan på
de kulturvärden som finns vid kyrkogården samt att landskapsbilden förändras
kraftigt. Kommunen avser att fortsätta diskusionen vidare med kyrkan kring
den östra delen av Kungsgårdsvägen. Markytan väster om Kungsgårdsvägen
fortsätter vidare inför granskning, medans marken öster om Kungsgårdsvägen
utgår från planområdet. Alla inkomna synpunkter kring utformningen av
området öster om Kungsgårdsvägen kommer att behandlas vidare i en ny
detaljplan.
I planbeskrivningen finns en analys med tillhörande kartbild kring
bebyggelsestrukturen i närområdet. Spritt i planbeskrivningen finns även
information och ställningstaganden kring hur planförslaget utformats.
Planbeskrivningen kompletteras med en mer utvidgad beskrivning kring stadoch landskapsbilden, som behandlar områdets karaktärer och planförslagets
utformning i förhållande till bebyggelsestrukturen och höjder m.m.
Kommunens bedömning är att det finns behov av att till viss del styra
placeringen av husen, så att byggrätterna fördelas jämt proportionerligt i en
linje mot gatan. Syftet med detta är att följa det bebyggelsemönster som finns i
området och att öka rumsligheten mot gatan. Mer specifik utformning av
byggnaderna såsom planlösning, fönsterplacering, entréer, fasadmaterial m.m.
beslutas under bygglovskedet. I området finns inga typiska karaktärsdrag från
omgivande bebyggelse eller andra specifika förutsättningar som ansets viktiga
att ta hänsyn till. Det finns därmed inga särskilda skäl att låsa bebyggelsen till
någon specifik utformning.
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På den västra sidan om Kungsgårdsvägen visas i planillustrationen ett möjligt
utformningsalternativ med gavelställda byggnader mot Kungsgårdsvägen med
uteplatser mellan husen i den södra delen, parkering sker över
fjärrvärmeledningarna och de flertalet förgreningar. I den norra delen placeras
husen med långsidan mot vägen (byggrätten begränsas österut av befintlig
fjärrvärmeledning) och uteplatserna placeras bakom byggnaderna i östligt läge,
parkering möjliggörs mellan de båda husen. Planillustrationen visar dock en
enbart möjlig utformning av hur området skulle kunna se ut ifall detaljplanen
genomförs. Utformningen kan ändras till den slutliga avgörander vid bygglovet.
I planbeskrivningen finns information kring illustationen. Illustrationen har
uppdaterats utifrån nya förutsättningar.
Flera boende är oroliga att det planeras för få parkeringsplatser till de nya
bostäderna samt hur utformningen av p-platserna kommer se ut framför deras
sovrumsfönster. Detaljplanen styr inte exakt utformning, antal eller placering
av uteplatser eller parkeringsplatser. I vissa delar av planen, som i den norra
delen, har kommunen däremot ansett att det finns goda skäl att styra
placeringen av parkeringsanläggningen och komplementbyggnaderna till ett
specifikt läge. Detta för att reglera utfarterna och trafiksäkerheten mot
Kungsgårdsvägen och se till att utrymmen för gemensam parkering,
förrådsmöjligheter och sophantering kan placeras på en lämplig yta mellan
byggnaderna och som samtidigt ger ett luftigt intryck mot vägen och
siktförhållanden mellan huskropparna.
I planbeskrivningen finns råd och vägledning för bygglovshandläggaren och
exploatören kring hur många parkeringsplatser som kan behövas inom
kvartersmarken, dessa råd är inte juridiskt bindande och antalet p-platser
avgörs i bygglovet. Beskrivningen kompletteras utifrån de nya riktlinjerna för
parkering som håller på att utarbetas. Tills de nya råden har beslutats så är det
de gamla normerna som gäller. Fastighetsägaren ska enligt lag kunna tillgodose
behovet av parkeringsplatser i närheten av bostaden, men parkeringen behöver
inte kunna ske innanför fastigheten. Ifall fastighetsägaren kan visa att han eller
hon kan tillgodose behovet i närheten av bostäden (men utanför fastigheten) så
kan bygglovet beviljas.
Den högre exploateringsgraden i området förklaras av att kommunen har ett
stort behov av nya bostäder och ett mål att planlägga för 2500 bostäder under
de närmsta tre åren. Planområdet ligger i ett centralt- och kollektivtrafiknära
läge och kommunen anser det viktigt att använda markytorna i staden
yteffektivt. Istället för att bygga glest med lägre byggnadshöjd och spara små
rämsor av natur så utnyttjas hela ytan så effektivt som möjligt för
exploateringen, för att i ett vidare perspektiv kunna spara större och
sammanhängande grönområden som ger nytta för allmänheten.
Planbeskrivningen kompletteras med en landskapsanalys samt höjd- och
skuggstudie för planområdet samt ett resonemang kring hur kulturvärdena
påverkas.
Vidare i planbeskrivningen under rubriken ”Naturmiljö” står följande:
”Norr om Kyrkogården mot Jacob Smålännings gata och i den norra delen väster om
Kungsgårdsvägen finns ett flertal äldre träd, bland annat ekar. Området ligger mellan
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Skälby parkområde och Tallhagen, som har höga naturvärden. Planområdets norra del kan
därmed fungera som en spridningskorridor i staden för flora och fauna”.
Vidare beskrivs att ”de äldre träden i brynet närmast Jacob Smålännings gata skyddas i
planen med marklov. I denna del får utmarkerade träd i grundkartan inte fällas om det inte
finns särskilda skäl. Detsamma gäller i den norra delen väster om Kungsgårdsvägen”.
Denna text ger en underliggande förklaring till varför området i norr lämnats
oexploaterad. Kommunen anser att det är viktigt att värna om naturvärdena på
platsen, eftersom denna har en dubbelfunktion som gynnar både friluftslivet
och den biologiska mångfalden.
3) Konsekvenser för närboende
Flera boende vid Oxhagsvägen har synpunkter angående en försämrad utsikt
och skuggor vid byggnation. Kommunen bedömer att det inte går att
säkerställa att vissa fastighetsägare får sin utsikt säkrad för all framtid. Staden är
föränderlig och utvecklas vilket ofrånkomligt påverkar omgivningen både
positivt och negativt. I ett så pass tätortsnära läge så är förändring av den
byggda miljön relativt vanligt.
Planbeskrivningen kompletteras med en skuggstudie. Morgonsolen mellan
06.00-08.00 in i lägenheterna kan tidvis skuggas av de nya byggnationen, främst
under vinterhalvåret. Men större delen av dagen kommer den nya bebyggelsen
inte att skugga varken de befintliga byggnaderna eller utrymmet mellan
byggnaderna. I en tät stadskärna är det svårt att garantera sol in alla lägenheter
hela dagen. Men det är viktigt att alla någon gång under dagen får en tid med
naturligt solljus, vilket det fortfarande kommer att finnas för de boende.
Boende ansåg även att de skulle få stor insyn in lägenheterna samt att de nya
bostäderna på andra sätt kommer störa. I planförslaget har den nya
bebyggelsen placerats på den östra sidan av fjärrvärmeledningen längs med
Kungsgårdsvägen. I den södra delen ges en bredare byggrätt, för att kunna
gavelställa byggnaderna eller placera byggnaderna så att en rumslig innegård
kan bildas, som bebyggelsestrukturen söder om Perstorpsvägen. Avståndet
mellan befintliga bostäder (Oxhagsvägen 2 och 4) och den nya bebyggelsen
varierar mellan 23-42 meter. I kommunen finns flera exempel på lamellhus
som står mitt emot varandra på ett avstånd mellan 18-30 meter. Avståndet
mellan byggnaderna i planförslaget anser kommunen är tillräcklig för att
integriteten inte ska störas. Placering och storlek av fönsterna m.m. som kan
påverka insynen beslutas i bygglovet.
Till planhandlingarna finns en utförd bullerutredning, som tagit hänsyn till en
ökad trafikmängd i området. Bullerutredningen visar att den befintliga
bebyggelsen inte kommer att drabbas av höga trafikbuller från
Kungsgårdsvägen eller Perstorpsvägen pga ökad trafikmängd. Ljud från de
boendes parkeringsplatser eller ljud uteplatserna är svårt att undgå vid en
exploatering av nya bostäder. Kvartersmark för bostäder räknas normalt inte
som en störande markanvändning. Möjligheter finns att avskärma av
uteplatserna på innergården med plank eller förråd. Det går även att utforma
området på ett sätt som uppmuntrar till andra transportsätt än med bil. Sådana
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åtgärder styrs dock inte i detaljplanen. Hänsyn till olika typer av
störningsmoment mellan grannar behandlas till viss del under bygglovet. Det
ligger även i den nya fastighetsägarens intresse att utforma området på ett sätt
som motverkar störningar för de boende och att inte skapa osämja med
grannfastigheterna.
Bland synpunkterna framkom flera förslag på utformning av planområdet.
Bland annat att spara vegetationen framför befintliga hus inom Månstenen 2,
där högre hus skjuts upp och placeras i den norra delen mittemot befintlig
parkeringsanläggning. Samt att lägre hus (ca tre våningar) placeras på den
öppna gräsytan i söder.
Kommunen har svårt att tillmötesgå dessa förslag. I den norra delen sparas en
del av de äldre träden som en spridningskorridor för den biologiska
mångfalden och därför bör inte bebyggelsen förläggas längre norrut. Samtidigt
kräver bebyggelsen ytor för parkering, angöring till entéerna, sophantering,
förråd och uteplatser. För att tillmötesgå de boendes önskemål behöver
exploateringsgraden minska väsentligt i området.
Bland de boende finns en förfrågan om att spara en kulle precis utanför
Månstenen 2 (Oxhagsvägen 4 B-C). Kommunen bedömer att synpunkten kan
tillgodoses och den s.k. kullen framför byggnaden sparas som naturmark i
plankartan. I planförslaget sänks även nockhöjden på en av byggnaderna
framför Oxhagsvägen 2A. Egenskapsgränserna och exploateringsgraden
korrigeras utifrån nytt utformningsalternativ.
Boende hade även synpunkter på att otrygghet i bostadsområden kan
uppkomma när stora områden bebyggts under kort tid. Vid all kommunal
planering beaktas frågor såsom social integration, jämställdhet, trygghet,
tillgänglighet m.m. Hur en plats utvecklas och upplevs kan bero på många olika
faktorer. Det är svårt att härleda antalet bostäder till den enda bidragande
orsaken till ifall ett område upplevs som otryggt eller ej. Det finns flera faktorer
som kan påverka hur ett område upplevs och utvecklas. Det går dock med
hjälp av fysisk planering att försöka påverka hur ett område upplevas.
Exempelvis hur byggnaderna är placerade i förhållande till varandra med
entréer och uteplatser m.m, belysningen i området, hur gång- och cykelvägarna
sträcker sig i området och är länkade till varandra. Det kan exempelvis
upplevas tryggare att gå eller cykla längs med upplysta bostadshus på kvällen.
Hur bostäderna är blandande med olika upplåtelseformer (hyresrätter och
bostadsrätter) och storleken på lägenheterna kan också vara en bidragande del.
Planförslaget styr dock inte ägandeformen av bostäderna eller storleken på
lägenheterna. Sammanfattningsvis är otrygghet i bostadsområden en mycket
komplex fråga som kan bero på många olika saker. Kommunen stävar efter att
planera trygga och säkra områden, som upplevs trygga.
Boende var även oroliga att drabbas ekonomiskt med sänkta bostadspriser vid
försäljning. Bostadspriserna i Kalmar har haft en positiv utveckling under de
senaste åren och behovet av nya bostäder är stort och utbudet räcker inte till.
Det finns inga skäl att misstänka att värdet på befintliga bostäder skulle minska
väsentligt och medföra en stor ekonomisk förlust för de boende.
Bostadspriserna är svåra att förutspå, det kan bli både en ökning och
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minskning av värdet. Bostadspriser är inget som detaljplanen tar större hänsyn
till, mer än att detaljplanen inte försvårat för eller allvarligt inskränker på
befintlig användning av bostaden.
Månstenen 3 har haft problem med dagvattenhanteringen och källaren på
husen har tidsvis blivit översvämmade enligt boende i området. Den nya
bebyggelsen inom planområdet ska fördröja dagvattnet inom fastigheten innan
det släpps ut i det allmänna dagvattennätet. Gc-banan och kvartersmarken ska
utformas så att dagvatten inte rinner över till grannfastigheterna, exempelvis
genom marklutningen. Under bygglovet regleras så att marken utformas på ett
godtaglit sätt. Öster om Kungsgårdsvägen finns en utbygd fördröjningsdamm,
som vid riklig nederbörd ska hantera stora mängder dagvatten från befintliga
bostadsområden, däribland Månstenen3. Det är oklart när
källaröversvämningarna har skett i förhållande till när fördröjningsdammen
byggdes ut. Bedömningen är dock att planförslaget inte ska påverka befintlig
bebyggelse dagvattenhantering negativt.
Den förskjutna gc-banan anses orsaka bullerstörningar och insyn. Gc-banan är
placerad ca 11-15 meter från befintlig bebyggelse vid Oxhagsvägen 2 och 4.
För den befintliga bebyggelsen norr om planområdet (inom Månstenen 4 och
Rubinen 1) ligger befintlig gc-väg på ett avstånd omkring 6-7 meter. Den nya
bebyggelsen i den norra delen är placerad ca 2-3 meter ifrån gc-vägen. Oftast
medför en gc-väg inte några högre bullernivåer (exklusive enstaka mopeder)
och 11-15 meter anses vara ett väl tilltaget avstånd till en ny gc-väg i en så
tätortsnära miljö. Kommunen har dock förståelse för att de boende är vana vid
en lugn baksida med avskildhet.
4) Formella synpunkter
Vissa är osäkra på hur den formella planprocessen går till och det finns ett
missnöje med att samrådet ansetts otydligt och med sen information. Samråd
har pågått under tiden 2016-02-29 till 2016-03-29. Under samrådstiden har det
varit möjligt att ringa eller besöka samhällsbyggnadskontoret för eventuella
frågor. Handlingarna har funnits tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret, i
stadsbiblioteket i Kalmar och på kommunens hemsida. Bostadsrättsföreningen
och övriga sakägare enligt fastighetsförteckningen, samt övriga intressenter
enligt sändningslista har fått informationen kring samrådshandlingarna via post
eller e-mail. Utöver detta har ett samrådsmöte hållits den 7 mars (ca en vecka
efter samrådstidens start). Samrådsmötet pågick under kvällstid och i en lokal
inom planområdet. Information kring mötet fanns i det följebrev som
medföljde handlingarna. Fastighetsägaren uppmanades i följebrevet att
informera eventuella hyresboende. För bostadsrättsföreningar så fick styrelsen
själva informationen.
I planbeskrivningen finns information kring hur planprocessen bedrivs samt en
preliminär tidplan när planen förväntas vara klar inför antagande av
Kommunfullmäktige. I kungörelsen till granskningen upplyser kommunen om
att det är sista tillfället att lämna in synpunkter för att få möjlighet att
överklaga. Efter antagandet gör kommunen en bedömning (bland de som
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senast under granskningen har lämnat in skriftliga synpunkter) vilka som har
kvarstående synpunkter och som kan ha rätt att överklaga. Kommunen gör då
en bedömsning ifall parten anses vara sakägare i frågan eller är en berörd
myndighet eller intresseförening med rätt att överklaga. Till dessa skickar
kommunen ut information när planen blivit antagen, om hur personen ska gå
tillväga för att eventuellt överklaga beslutet. För övriga som lämnat in
synpunkter och som kommunen inte bedömt har rätt att överklaga, så kan
dessa på eget initiativ lämna in en överklagan innan överklagandetiden gått ut.
Vem som har rätt att överklaga och hur detta går till står i Plan- och bygglagen
13 kap.
Detaljplanen medger en rättighet att exploatera området. Efter att detaljplanen
är antagen och vunnit laga kraft är det möjligt att genomföra planen, men för
att göra detta så behöver fastighetsägaren först ansöka om
lantmäteriförrättning och bygglov. Ansöka kan lämnas in närsomhelst och
beviljas efter att planen vunnit laga kraft. Det är svårt att besvara frågan när
byggnationen kommer att ske på platser, eftersom det är helt upp till
fastighetsägaren. I detaljplanen ska kommuen göra en rimligt uppskattning hur
lång tid det kan ta för byggnationen att färdigställas, vilket går att utläsa bland
bestämmelserna i plankartan för planens genomförandetid.
Detaljplanen styr inte vem som är fastighetsägare eller upplåtelseform på
bostäderna. Det är därför svårt att besvara frågeställningen vilka som kommer
att bygga och ifall det blir studentboende eller något annan boendeform. Det
mest sannorlika är att kommunen säljer den södra delen av planområdet till
Kalmarhem AB enligt den markreservation som beskrivs i planbeskrivningen.
Kommunen är dock markägare i området och kan till viss del styra
ovanstående frågor i ett markanvisningsavtal. Huvuddragen i dessa avtal
redovisas i planbeskrivningen. I avtalet som finns framtaget för Kalmarhem
AB regleras inte upplåtelseformen eller när byggnation ska vara klar. För den
norra delen finns idag inga avtal.
Kommunen beslutar om vilket planförfarande som bedrivs (utifrån plan- och
bygglagen) samt ifall det finns behov av ett planprogram. Ifall planen kan
medför ett stort allmänt intresse, strider mot översiktsplanen eller medför en
betydande miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas så ska ett utökat planförfarande genomföras. Området på den östra
sidan om Kungsgårdsvägen utgår från detaljplanen. Kommunen tar därför inte
ställning i denna detaljplanen till huruvida en utökning av begravningsmark
anses vara ett stort allmänt intresse, som det framkom synpunkter kring.
Kommunens bedömning är att det finns stöd i översiktsplanen för att
exploatera området, eftersom planområdet ligger inom utvecklingsstråket
”Diagonalen”. Det behövs heller ingen miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunen omvärderar dock sitt tidigare ställningstagande kring
standardförfarande, eftersom det finns ett allmänt intresse att ta grönytan för
exploatering. Frågeställningen är dock ifall det anses vara ett stort allmänt
intresse? Kommunen gör dock bedömningen att det är bättre att övergå till
utökat förfarande. För mer utförligt resonemang kring det politiska
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ställningstagandet i förhållande till grönstrukturplanen, se kommunens
ställningstagande under rubrik 1 ovan.
Kommunen har gjort en behovsbedömning för att ta ställning till huruvida
planen kan medföra en betydande miljöpåverkan så att en
miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Bedömningen kvarstår att
planen inte riskerar att ge någon betydande miljöpåverkan. I området har
rödlistade arter påträffats, men det finns inget som indikerar på att dessa arter
påverkas negativt av planen eftersom det inte finns några högre naturvärden
inom planområdet. Boendemiljön förändras för de boende i närområdet, vilket
är en konsekvens för de boende som lyfts in i planbeskrivningen och bemöts i
samrådsredogörelsen ovan under rubriken ”konsekvenser för närboende”.
Tidigare fanns det ett krav i plan- och bygglagen att göra ett planprogram vid
vissa större detaljplaner. Detta krav har mer eller mindre fallit bort och
överlämnats till kommunerna för att besluta ifall det finns behov av ett sådant.
Kommunen har därmed större befogenhet att via egna metoder utreda
frågeställningar. Vanligen görs ett planprogram när planområdet har en större
utbredning och kommunen saknar stöd i översiktsplanen huruvida den
övergripande planeringen ska bedrivas för området. Ett planprogram kan även
utarbetas när det finns flera otydliga eller stora frågor som behöver redas ut i
ett tidigt skede innan detaljplanen. Kommunen har gjort ställningstagandet att
planområdet är relativt begränsat i storlek, det finns stöd i översiktsplanen och
en avvägning mellan de olika intressena (grönytor och ny bebyggelse) kan
belutas inom ramen för detaljplanen. Marken öster om Kungsgårdsvägen utgår
från planområdet och behandlas vidare i en ny detaljplan, ställningstagandet till
huruvida ett planprogram behövs för detta området utelämnas till ett senare
beslut.

Inkomna synpunkter i sin helhet
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen i Kalmar län
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Detaljplanen behöver bearbetas för att inte strida mot 11 kap. 10 §
PBL, punkt 3. Det innebär att detaljplanen behöver kompletteras
avseende planens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
BEHOVSBEDÖMNING

I behovsbedömningen beskriver kommunen att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas då detaljplanen
inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
instämmer i kommunens bedömning.
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR VATTEN OCH DAGVATTEN

Följande behöver förtydligas avseende MKN vatten och dagvatten;
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Bra att det är beskrivet vilka vattenförekomster som berörs av
planförslaget. Dock saknas en bedömning av hur respektive
kustvattenförekomst påverkas av planen.
Bra är att det är reglerat att parkeringsplatserna inte för hårdgöras. För
att inte påverka MKN vatten negativt bör tydligare anges vilka renande
åtgärder på dagvattnet som kommer att krävas.
Ska allt dagvatten inom planområdet fördröjas och eventuellt renas,
eller kommer olika typer av dagvatten, såsom dagvatten från parkering,
takvatten och dräneringsvatten, att omhändertas på olika sätt?
Hur ska dagvattnet fördröjas samt renas? Behövs det några ytterligare
regleringar i planen för att klara fördröjningen och reningen av
dagvattnet?
För att undvika överbelastningar på dagvattennätet föreslås att det ska
fördröjas innan det släpps till dagvattennätet. Det anges att dagvattnet
kan utformas så att det har en renande effekt. Med tanke på att
dagvattnet som leds till Lindöfjärden inte har någon rening längs
vägen, såsom i Hagbygärdedämmet, bör det tydligare framgå att en
renande effekt måste komma till stånd, för att inte påverka MKN
vatten negativt.
I plankartan finns en dagvattendamm utmärkt som en
egenskapsbestämmelse i nordvästra hörnet. I planbeskrivningen finns
inte beskrivet vad den är till för.
HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller
På plankartan finns angivet vilka riktvärden som ska klaras. Det bör
även anges vad som gäller för uteplatser.
Förorenad mark
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att föroreningar som
påvisades i provpunkten M3 inte i nuläget innebär någon risk för
människors hälsa och miljön. Vid schaktning i anslutning till
provpunkten bör massorna hanteras som förorenade. För att
säkerställa att ingen förorening över riktvärden lämnas kvar under
byggnader behöver schaktbotten provtas.
RÅDGIVANDE SYNPUNKTER
NATURVÄRDEN

Länsstyrelsen anser att det är synd att kommunen väljer att bebygga de
små trädbeklädda kilar som finns i området och att man bör sträva
efter att bebygga områden som inte går emot kommunens
grönstrukturplan. Det finns dock inga kända naturvärden som hindrar
den planerade bebyggelsen.
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Bedömningen vad det gäller kyrkogården är att både grova ekar och
tallar bör skyddas inom hela kyrkogården. Enklast är att reglera genom
planbestämmelse om att träd över en viss brösthöjdsdiameter kräver
marklov. På det viset skyddar man även träd som blir grova i
framtiden. Det vore bra om det kunde upprättas en skötselplan som
syftar till att gynna de naturvärden som är knutna till tallarna och
ekarna.
KULTURMILJÖ

Länsstyrelsen anser att det saknas bedömningar av det kulturhistoriska
värdet avseende de olika kulturhistoriska spår och lämningar som
berörs av planförslaget. Dessa omnämns i planförslaget men det
framgår inte av handlingarna om de bör betraktas som värdefulla eller
inte. Detta gör det svårt att utifrån planhandlingarna förstå vilka
överväganden som har gjorts och på vilken grund.
Planförslaget innebär en stor förändring av den befintliga miljön när
tidigare grönytor bebyggs med relativt storskalig bebyggelse.
Länsstyrelsen befarar att det planerade bostadsområdet öster om
Kungsgårdsvägen kan komma att dominera och minska upplevelsen
av Heliga korsets kyrka. Den planerade bebyggelsen medför även
skuggeffekter för kyrkogården som kan påverka den befintliga
växtligheten och därmed karaktären negativt.
I området norr om Norra kyrkogården ligger en tidigare
civilförsvarsanläggning som även omnämns i planbeskrivningen.
Däremot saknas en beskrivning av vilka kulturvärden anläggningen har
och hur dessa påverkas av planförslaget. Planförslaget möjliggör även
ny bebyggelse upp till en höjd på 17 meter på den aktuella platsen.
Länsstyrelsen ställer sig frågande hur en så pass hög byggnad kan
infogas utan att dominera området.
Kommentar: Marken öster om Kungsgårdsvägen utgår från planen, synpunkter som berör
denna del behandlas vidare i en ny plan. Planhandlingar (planbeskrivning, illustration,
behovsbedömning, fastighetsförteckning) kompletteras utifrån den nya plangränsen.
Dagvatten/MKN. Förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen och
behovsbedömningen avseende MKN för vatten. Planförslaget väster om
Kungsgårdsvägen medger i huvudsak markanvändningen bostäder, vilket inte
bedöms orsaka sådan typ eller mängd av föroreningar av dagvattnet som riskerar
påverka status av de berörda vattenförekomsterna. För aktuellt planområde
tillämpas konventionellt dagvattensystem där vattnet leds till Hagbygärdedämmet
där rening av dagvattnet sker innan det leds ut till recipienten Västra sjön.
Kommunen hänvisar till de åtgärder och dagvattenanläggningar inom
avrinningsområdet (exempelvis Hagbygärdedammet) för recipienten Västra sjön
som har skapats och förbättrat värdena för MKN sedan för denna infördes 2009.
Kommunen planerar även att göra en översyn av befintliga dagvattenanläggningar
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och var det kan vara lämpligt att förlägga nya anläggningar i syfte att uppnå en
god status för recipienten Västra sjön. Kommunens samlade bedömning är att
miljökvalitetsnormer för vatten inte påverkas negativt och att kommunen i övrigt
vidtar åtgärder i sin fysika planering för att förbättra recipientens status.
Dagvattenutredningen framhäver att det är viktigt att fördröja dagvattnet innan det
släpps ut i det allmänna dagvattensystemet, för att förhindra överbelastade nät mot
reningen i dämmet. Vid för stora mängder dagvatten så mynner dagvattnet vid
sidan om dämmet, orenat ut i recipienten. En reglering av tekniskt utförande på
kvartersmarken i plankartan för exempelvis byggnaders takmaterial, vissa val av
markbeläggning, utformning med svackdiken etc är inte rättsligt hållbart.
Kommunen härvisar till kommunens va-plan (som nyligen blivit antagen och ersatt
dagvattenpolicyn) och Kalmar Vatten AB´s (huvudmannens) riktlinjer och valt
dagvattenhanteringssystem. Möjlighet till lokal infiltration vid källan har
säkerställts inom planlagd mark för parkering. Intill planområdet i nordöst ligger
en fördröjningsdamm för dagvatten, som vid riklig nederbörd fördröjer dagvattnet
från närliggande bebyggelse. Planbeskrivningen har kompletterats med ett exempel
på hur dagvattenhantering kan hanteras inom fastigheten.
För ny bebyggelse ska riktvärdena för buller uppnås både inomhus, vid fasad
(alternativt att hälften av bostadsrummen är vända mot en tystare sida) samt vid
uteplatserna. Kommunen har ändrat den bestämmelsen i plankartan gällande
riktvärden för trafikbuller till ”Gällande riktlinjer för trafikbuller ska klaras”. I
planbeskrivningen redovisas de värden som ska uppnås och som fastighetsägaren
behöver förhålla sig till.
Kommunen instämmer i länsstyrelsens bedömning att vid vid sanering kommer
schaktkontroll att genomföras av bland annat schaktbotten.
En skötselplan för området öster om Kungsgårdsvägen kan diskuteras vid ett
senare tillfälle. För området väster om Kungsgårdsvägen finns inget behov för detta.
Bestämmelserna om n1 och n2 behåller sin innebörd, men justeras något för att
förtydligas. Kommunen bedömmer att de äldre träden som är utmarkerade i
grundkartan är de som är mest skyddsvärda.
En skuggstudie har upprättats som redovisar hur närliggande bebyggelse vid
Oxhagsvägen samt vegetationen inom kyrkogården påverkas vid ny byggnation.
Lantmäterimyndigheten
PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

Planområdesgränsen bör framgå tydligare.
Eftersom infarten till de två CM-områdena i norr ska vara gemensam
med andra användningsområden bör läget för infarten reserveras med
ett g på plankartan.
Formuleringen av bestämmelserna n1 och n2 bör justeras så att de
lättare förstås.
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Utfartsförbud är en egenskapsbestämmelse för kvartersmark.
PLANBESKRIVNING

Fastigheter bör anges med fastighetsbeteckning och inte med ägare för
att beskrivningen ska bli tydlig.
Texten bör justeras så att det framgår att en gemensamhetsanläggning
ska bildas för fastigheterna och inte för byggnaderna.
Det bör klargöras vilken typ av avtal som ska träffas för området öster
om Kungsgårdsvägen.
Planen bör redovisa hur tillfarten och annan teknisk försörjning ska
lösas till område 13. Det är tveksamt om en lämplig fastighet för
centrum ändamål i allmänhet kan bildas i det norra området.
Ändamålet kan behöva preciseras mer.
Eftersom det inte finns någon allmän parkering inom planområdet
behöver det inte stå att kommunen sköter allmän parkering.
Det bör framgå av planen hur parkeringen utanför planområdet på
Diamanten 1 mfl. har betydelse för detaljplanen. Om samutnyttjande
med fastigheter inom planområdet förutsätts ske, ska det framgå hur
detta ska genomföras.
ÖRIGA FRÅGOR

Kartografiska och övriga redaktionella synpunkter lämnas till
planhandläggaren under hand.
Handlingarna bör ha samma datum.
Kommentar: Marken öster om Kungsgårdsvägen har utgått från planen och
synpunkterna kring denna del behandlas vidare i ett senare skede.
Plangränsen har förtydligats och ändrats. Formuleringarna om n1 och n2 har
ändrats och förtydligats i plankartan. Planbeskrivningen har korrigerats för att
bestämmelserna inte ska missuppfattas. Utfartsförbud kan vara både en
egenskapsbestämmelse för kvartersmark och egenskapsbestämmelse för allmän
platsmark.
I övrigt korrigeras planbeskrivning enligt förslag.
Polismyndigheten
Polismyndigheten har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen
för del av Oxhagen 2:1 m.fl. vid Kungsgårdsvägen.
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Boende och fastighetsägare
Ewa Ekström och Olof Brisken (Oxhagsvägen 2A)
Angående förslaget att bygga vid Kungsgårdsvägen, vill vi tycka till som bor på
Kalmarhus 15 på Oxhagsvägen. Har köpt våra lägenheter! När vi köpte för 7 år
sedan, var det en skogsdunge som avgjorde köpet. Eftersom våra sovrum
ligger åt Kungsgårdsvägen förstod vi att skogsdungen räddade oss mot ljudet
från vägen. Vi trodde att skogsdungen var ett naturskyddat område, eftersom
det är så mycket fåglar där. Näktargalen kommer varje år och sjunger och det
är underbart. Vi blev chockade av förslaget. Tanken på att skogen försvinner
och ersätts av parkering och cykelväg under våra sovrumsfönster säger vi
blankt nej till. Vi ger förslaget att bygga vid gamla Rifa. Där finns hur mycket
plats som helst. Låt skogsdungen få vara i fred.
Svar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens
samlade bedömning”.
Elna Hultman (Oxhagsvägen 2B)
Jag vill bevara det grönområde som finns idag och att det EJ skall bebyggas på
denna plats. Idag är det ett lugnt område – både med grönyta och naturliv
(fågelsång etc).
Med ny detaljplan kommer det att medföra mycket störande buller –
trafikbuller, parkering och boende från nya lägenheter.
Ny sträckning av gång- och cykelbana hamnar precis framför utanför mitt
sovrum och kök vilket också medför störande – mopedtrafik, insyn från
gående och cyklister.
Idag är det lämpligt avstånd till gång- cykelbana.
Svar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens
samlade bedömning”.
Lars Jönsson (Oxhagsvägen 2B)
Efter att ha tagit del av denna plan har jag svårt att se hur man överhuvudtaget
ska kunna godkänna bostadsbebyggelse på nämnda fastigheter.
För det första och allvarligaste har beslut tagits att göra om befintlig detaljplan
från parkområde till bostadsområde, vilket helt strider mot de beslut
kommunfullmäktige antog den 29:e november 2010 § 155, vid upprättande av
”Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010”. I denna är Bergabanan utsedd till
ett av de särskilt värdefullaste Grönstråks o Naturområden i Kalmar som
dessutom borde utvecklas. Enligt den nya, ändrade detaljplanen kommer hela
detta skogs- naturområde helt att skövlas, asfalteras samt bebyggas med sex
stycken 5-6 våningar höga fastigheter. Detta område är idag ett stort tillhåll för
fåglar och övriga djur, dessutom är det ett ”andningshål” för alla som cyklar,
promenerar, motionerar på denna led. Der ger ett välkommet och populärt
avbrott på detta långa asfalterade stråk med sin fågelsång, svalka, lä under
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varma sommardagar eller bistra/kalla höst-vinter-vårdagar. Det är många
promenerande som stannar upp eller cyklande som hoppar av här och tar en
härlig paus och njuter av naturen. Området är även ett populärt tillhåll för
yngre barns lek o.d.
Redan här bör man inom Samhällsbyggnadskontoret inse att ett misstag har
skett och hela förslaget om byggnation återkallas och detaljplanen återställs till
sitt ursprung.
Det som också talar emot planen är hur det rent estetiskt kommer att se ut
med en byggnation av sex fastigheter 5-6 våningar höga, dvs. 17-20 meter inom
ett område som i övrigt endast består av 3-våningsfastigheter. Byggnationen
ska dessutom ske precis framför Norra kyrkogården, endast med
Kungsgårdsvägen som ”skiljevägg”. Utsikten över en kyrkogård, oavsett hur
fridfullt det än är, är kanske inte det man vill ha eller låta sina barn växa upp
med.
Trafiken som redan idag är intensiv på Kungsgårdsvägen kommer att bli ännu
mer intensiv, precis som Perstorpsvägen och Oxhagsvägen. Den blir inte
mindre bra bara för att man minskar hastigheten. Problem med parkering är
det redan idag, även om man till viss del bygger parkeringsplatser åt det nya
fastighetsbeståndet (se nedan) så kommer det att bli ett mycket stort problem
med över 100 nya lägenheter och besökare till dessa.
Krematoriet på kyrkogården ligger enligt information inom det godkända
avståndet på 150 meter till bebyggelse, vilket m.a.o. är precis på gränsen utan
några större marginaler. Vid lite kraftigare vidförhållanden är frågan om det
räcker för att slippa röken och dess innehåll krematoriets utsläpp, speciellt då
fastigheterna är planerade att bli 20 meter höga? Blir byggnationen av innebär
det att befintligt gång-cykelstråk flyttas mot befintliga fastigheter samt att man
även kan iordningställa parkeringsplatser där, för boende i de nya fastigheterna.
Allt i akt och mening att inte ha hög ljudnivå och självklart inte utsläpp av
avgaser inom bebyggelse med hänsyn till barn och övriga boende. Detta gångoch cykelstråk, som är mycket frekventerat, samt blivande parkeringsplatser
kommer att ligga 10-15 meter utanför befintlig bebyggelses sovrum. Detta
är/kan inte vara acceptabelt med hänsyn till ljud- och utsläppsnivåer.
Om ny byggnation måste ske inom Oxhagen, förutom diskussionerna inom
RIFA området, varför inte titta på tomten i hörnet av Perstorpsvägen/
Daléngatan vid Röda Korset? Denna öppna plan/gräsmatta nyttjas aldrig av
någon, inte ens av soldyrkare på sommaren. Har i denna stund inte klart för
mig hur detaljplanen ser ut här.
Sammanfattning: Någon byggnation kan inte vara aktuell inom Bergabanans
nuvarande sträckning, då detta går helt emot kommunfullmäktiges beslut från
29:e november 2010 § 155. Bergabanan anses vara ett av Kalmars ”mest
särskilt värdefulla Grönstråks o Naturområden” som borde utvecklas och
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INTE-avveklas, som enligt detta förslag. Låt det inte gå prestige i detta ärende
utan låt oss vara överens om att ett misstag har skett och ”Grönstrukturplan
för Kalmar stad 2010” har av någon anledning förbisetts. Övriga punkter
sammantaget ger också en klar bild av att låta området vara kvar i befintligt
skick, kompletterat med avkopplande parksoffor på lämpligt avstånd från
varandra. Låt därför detaljplanen återgå till Parkområde och låt det rika djuroch naturlivet få fortsätta blomstra även i fortsättningen, då inget misstag ännu
har skett. Träd och buskar står kvar, tar många år att återställa till nuvarande
skick.
Svar: Kommunen bedömer att avståndet till krematoriet är tillräckligt för att det ska vara en
god boendemiljö för den nya bebyggelsen. Övriga synpunkterna behandlas under
samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens samlade bedömning”.
Eivor Thörnqvist (Oxhagsvägen 2B)
OBS
Jag går inte med på att ni bygger hus och ändra på cykelbanan framför våra hus
och lägenheter, de blir olägenheter för oss som bor i Riksbyggen.
Svar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens
samlade bedömning”.
Laila Cansund (Oxhagsvägen 2C)
Så många höga hus alldeles framför de låga husen Oxhagen 2 och 4 kommer
att ge en stark känsla av instängdhet och mörker.
Dessutom kommer en mycket trafikerad cykelled att flyttas närmare nämnda
hus. Trivseln av vårt bostadsområde kommer att slås sönder helt.
Svar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens
samlade bedömning”.
Solveig Nilving (Oxhagsvägen 2C)
Första - och en mycket viktig synpunkt – är att ni skickade ut inbjudan till
samråd alldeles för sent! Vår ordförande i föreningen fick brevet på
fredagskvällen den 4 mars och trots att han direkt kopierade denna inbjudan
och lämnade ut till alla berörda hushåll på lördagen så är det ändå alldeles för
kort tid mellan inbjudan och själva mötet som sedan ägde rum den 7 mars kl
17,30. Personligen var jag bortrest, och det var säkert många som inte ens var
hemma under helgen, utan fick informationen ännu senare p.g.a. detta. Antar
att det var ett medvetet val för er att göra. Ju färre som kommer – desto lättare
för er. Det rätta i detta läge vore förstås att ni bjuder in till nytt möte i god tid
så att alla hinner få en chans att delta!
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Sen tycker jag att det borde ha funnits ett alternativ på inbjudan där man kan
skriva att man HAR synpunkter och att man INTE godkänner förslaget, vilket
gäller för mig och troligen för de flesta som bor här.
Mina synpunkter är många, och allra mest gäller det min besvikelse över att jag
köpte lägenheten för knappt tre år sedan eftersom jag tyckte att läget var lugnt,
det fanns vackra gröna ytor utanför mina fönster och ingen insyn till mig. Det
var precis detta jag hade letat efter när jag såg mig om efter ett nytt boende. Jag
bodde tidigare på Kungsgårdsvägen med två studenter ovanför mig, vilket
gjorde att jag inte fick sova många nätter p.g.a. deras festande vardag som helg.
Jag har hört (vet inte om det stämmer) att det kommer bli bl.a. studentbostäder
som byggs? Om detta stämmer och med mina erfarenheter så tvingas jag
troligen att flytta igen, även om värdet på våra lägenheter troligen sjunker rejält
när folk får veta vad som planeras.
Detta var mina egna personliga synpunkter, d.v.s. det som rör mig direkt. Sen
finns det ju massor att säga även i övrigt och här kommer några ytterligare
synpunkter:
Den gröna miljön med både växtlighet och djurliv kommer att förstöras. Här
kan jag hänvisa till ”Grönstrukturplan Kalmar” som antogs av
kommunfullmäktige år 2010. Då ansåg man att grönområdet utanför våra hus
hade ett mycket högt värde. Varför har det inte det idag? Det känns fantastiskt
att dra upp persiennerna på morgonen och se den vackra naturen utanför, och
inte något högt hus och en massa parkeringsplatser. Höga hus utanför våra
fönster kommer också att göra våra lägenheter mörkare då ljusinsläppet blir
mycket sämre. Istället kommer vi att få betydligt ökad insyn. Idag har vi ingen
insyn alls, så det blir en stor försämring för oss. Naturligtvis kommer värdet på
våra bostäder att minska, vilket är förödande för oss som
bostadsrättsinnevånare.
Jag är väldigt, väldigt ledsen över den här planen. Både ledsen och väldigt arg.
Man är ju inte dummare än att man förstår att det inte spelar någon roll vad vi
tycker och vad vi säger. Eller hur ledsna och arga vi är, för det kommer
antagligen att genomföras ändå. Att vi ”får yttra oss” är väl bare ett ”Spel för
gallerierna” som inte kommer att förändras något.
Det som stör är också att det finns så många ställen runt om i Kalmar som kan
bebyggas, och där det inte berör befintligt boende. Varför måste man ta den
här lilla gröna plätten vi har?
Jag vill gärna veta NÄR man sätter spaden i jorden.. Detta för att veta när jag
ska börja söka nytt boende.
Svar: Kommunen planerar inga fler öppna möten under planarbetet. Under granskningstiden
är det möjligt att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. I följebrevet med inbjudan till
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samråd och granskning så är det möjligt att kryssa ifall man godkänner förslaget eller om
man tagit del av detaljplanen och inte har några synpunkter. Om ingen av alternativen
stämmer så finns ett öppet alternativ där berörda fritt kan uttrycka i text sina synpunkter.
Alla inkomna synpunkter sammanställs i samrådsredogörelsen som godkänns politiskt
innan granskningen. Synpunkterna behandlas därmed som ett beslutsunderlag.
Övriga synpunkter behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens
samlade bedömning”.
Patrik Sandermo (Oxhagsvägen 2C)
Jag bor på Oxhagsvägen 2C och skulle vilja lämna en invändning mot
husbygget vid Kungsgårdsvägen med hänvisning till grönstrukturplan Kalmar
som blev antagen 2010. Jag anser att det finns ett betydande djur och naturliv
som eventuellt kan komma att störas av ett sådans bygge.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”. Kommunen visar överseende med att ert yttrande inte
kom in i rätt tid.
Marianne Stråhle (Oxhagsvägen 4A)
Invänder mot den planerade byggnationen vid Oxhagen 2:1. Hänvisar till
”Grönstrukturplan Kalmar”. Bygg inte på denna fina plats.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Ola Ericson (Oxhagsvägen 4B)
Som boende vid Oxhagsvägen 4B, och därmed berörd av ”Detaljplanen för
Del an Oxhagen 2:1 m.fl. vid Kungsgårdsvägen”, ber jag härmed att få
framföra nedanstående synpunkter på de förändringar inom området som
beskrivs i planen (se bifogad kartskiss från planen):
Allmänt:
Som ni själva har skrivit i avsnittet Kommunala program ( sid 7(37)
överrenstämmer detaljplanen inte med grönstrukturplanens intentioner. Jag
anser detta allvarligt! När grönytor bebyggs innebär det att de oåterkalligen går
förlorade. Det måste finnas mycket starka själ för att på det sätt som nu
föreslagits bebygga ett ”värdefullt mindre naturområde, strövområde samt
värdefullt grönstråk”, Vidare har ni själva konstaterat att ”Förslaget medför att
ett flertal träd behöver fällas inom kvartersmarken för att ge plats åt byggnader,
parkering och uteplatser”. Det måste finnas annan mark som kan tas i anspråk
för det aktuella ändamålet utan att man våldför sig på ett område som
ursprungligen avsetts att bevaras som grönområde. Området bör därför
överhuvudtaget inte bebyggas med hyreshus.
Om nu området, trots vad som anförts ovan måste bebyggas, anser jag att
följande punkter måste beaktas:
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Allmänt:
Jag anser det viktigt att byggnaderna i delarna 2 och 3 (Bebyggelseområden,
Markanvändning och byggrätter, sid 14(31) dels förläggs längs med
Kungsgårdsvägen, dels placeras så långt österut som möjligt med syfte att
bevara så mycket som möjligt av det nuvarande grönområdet intakt.
Punkt 1 (se bifogad kartkopia)
Byggnadshöjden för fastigheten i del 2 (bebyggelseområden, Markanvändning
och byggrätter, sid 14(31) måste anpassas till den befintliga fastigheten på
Månstenen (Oxhagsvägen 4B och C, Punkt A) som idag är tre våningar. Detta
med hänsyn till att den ”gata” som skulle bli resultatet mellan fastigheterna inte
blir en mörk ”gränd”. Dessutom måste det genomföras och redovisas en
solstudie som visar hur höjden på den tänkta byggnaden påverkar
ljusförhållandena i fastigheten på Oxhagsvägen. Detta är VIKTIGT med
hänsyn till rådande väderstreck! Enligt min mening är det tveksamt om det kan
vara acceptabelt att som föreslagits tillåta en maximal nockhöjd på 17 meter (5
våningar?). Området karaktäriseras idag av byggnader med samma, med hänsyn
till marknivåerna, upplevda totalhöjd som fastigheterna på Månstenen.
Punkt 2 (se bifogad kartkopia)
Inom det område som markerats på kartan anser jag det viktigt dels att den lilla
kulle som finns där bevaras och inte schaktas bort dels att så mycket som
möjligt av den vegetation (träd!) som finns inom området skyddas under
byggnadstiden och bevaras.
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Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Ingela Larsson (Oxhagsvägen 4B)
Jag är införstådd med att Kalmar kommun behöver och måste som alla andra
kommuner bygga nya bostäder då det är bostadsbrist i landet – som enligt det
senaste årets utveckling kommer att förvärras. Det jag inte kan förstå är att
man därmed måste spränga in bostadshus i redan etablerade bostadsområden
med befintliga grönytor och parkområden och göra en förtätning.
Detta går i strid mot det beslut som kommunen fattade om Kalmar kommuns
tätorter och upprättade av grönstrukturplan och som blev antagen av
kommunfullmäktige 2010. Där grönområdet längs med Kungsgårdsvägen har
angivits har ett mycket högt värde. Området som i detaljplan för Oxhagen 2:1
m fl skall bebyggas med 6 st fristående 6-våningshus på området som går
mellan Perstorpsvägen och Axel Oxenstiernas väg. Det måste finnas bättre
områden att bebygga än detta för nyetablering av nya bostäder.
Kalmar är en liten- eller mellanstor stad, där man förväntar sig att bland
bebyggelsen finns även grönytor – det är det som gör Kalmar till den vackra
stad som den är känd för. Gammal bebyggelse som bevarats med många
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grönområden och närheten till vattnet. Det är livskvalité och som skiljer en
boendemiljö från en storstad där man kan förvänta en mer förtätning av
bebyggelsen. Tyvärr håller nu Kalmar plan- och stadsarkitekter samt beslutande
på att förstöra vår boendemiljö genom att förespråka en förtätning i
stadplaneringen som går stick i stäv med andra städer i landet som är i samma
storleksnivå som Kalmar.
Cykelvägen som går från Djurängen och ner mot Stensö och över Svaneberg är
den mest trafikerade cykelleden i Kalmar enligt Kalmar kommuns egen
trafikräkning. Cykelvägen används inte bara av cyklister och mopedister, även
av motionärer som springer, joggar, promenerar och hundägare i alla åldrar
som rastar hundar längs med cykelvägen. Den är livligt trafikerad av människor
hela tiden och hela dygnet som får naturupplevelser av både växter och djur
när de vistas och passerar där. Av dessa skäl är det av högsta vikt att man
bevarar detta grönstråk intakt som sträcker sig från Perstorpsvägen och till
Lyckebergsvägen.
Den miljökonsekvensutredning som gjorts av Kalmar kommun ifrågasätter jag
starkt, när de påstås att byggnation kommer att få en liten miljöpåverkan. För
vem? Vi som bor i området kommer att få en stor miljöförändring vid denna
förtätning av bebyggelsen.
Dessa hus som byggdes vid Oxhagsvägen och tillhör bostadsrättsföreningen
Kalmarhus 15 i kvarteret Månstenen, byggdes i början av 1960-talet med helt
andra byggnormer som var rådande då. Husen som vi bor i är mycket lyhörda.
Enligt detaljplanen skall man dra om sträckningen för cykelbanan så att den går
längs med våra låghus i föreningen och som kommer få betydande
miljökonsekvenser för oss boende i dessa hus, som redan idag klagar på
lyhördhet av förbipasserande och säkert även andra miljö-problem/störningar.
Översvämningsrisk
Dessutom har bostadsrättsområdet Månstenen under ca 15-20 års tid drabbats
av flera översvämningar där boende har fått sina källare med inventarier
förstörda. Detta problem tror jag kommer att förvärras om man kommer att
etablera en så stor exploatering av nybyggnation som av 6 st sex-våningshus
som det har planerats för kommer att asfalteras för parkeringar och även göras
andra ytbeläggningar runt fastigheterna som att försvåra avrinning vid stora
regnmängder med den topografi som finns i området. Det finns även ett
gammalt dagvattensystem i området som är från 50-talet, som inte är
dimensionerat för att kunna ta emot stora regnmängder. Kommunen
prioriterar inte heller rensning av dagvattenbrunnar. Vid översvämningar förut
har bara de fyra höghusen som ligger i låglänt parti drabbats men det finns nu
risk för att även låghusen blir drabbade och få samma bekymmer om
detaljplanen för byggnation vinner laga kraft. Även detta anser jag är en
miljöpåverkan.
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Trivsel och trygghet i området
Enligt detaljplanen så beräknas och projekteras det ca 1000 nya lägenheter i
Oxhagsområdet, när byggnationen kommer igång vid RIFA-tomten och
området runt omkring denna tomt. Detta kommer att medföra att området åter
kommer att få trygghetsproblem, som är känt att det blir i områden som
exploateras så kraftigt på ett sådant begränsat område och under så kort tid och
kommer få en betydande miljöpåverkan i området. Området i Oxhagen har
tidigare haft problem med sådana störningar som det nu har kommit till rätta
med efter insatser från olika intresseföreningar och denna stadsdel räknas idag
till ett mycket lugnt bostadsområde.
Det räcker att bebygga RIFA-tomten och markområdena runt omkring, där det
projekterats för 500-600 nya bostäder enligt tidigare detaljplan för området.
Även denna nybyggnation kommer att medföra konsekvenser för boende runt
omkring, men är att föredra än vad förhållandena gällande området idag som är
en ”skamfläck” för hela Kalmar och som beslutande inte tar tag i med
krafttag.
FRÅGOR:
1) Vilka är sakägare och har rätt att överklaga, detta framgår inte klart och
tydligt av det utskick som gjorts av kommunens
samhällsbyggnadskontor och planenhet.
2) I vilket skede i detaljplansprocessen tas beslut ang byggnation
3) När och inom vilken tid kan detta beslut överklagas. Detta framgår
heller inte av dessa handlingar eller har man använt sig av terminologi
för att förvilla?
4) Hur kommer berörda sakägare att underrättas om ovanstående?
Med ovanstående skriftliga synpunkter bestrider jag upprättad detaljplan för de
av Oxhagen 2:1 m fl vid Kungsgårdsvägen i Kalmar.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Kerstin Alm (Oxhagsvägen 4C)
Jag har bott i min lägenhet sedan 1989 och tycker att jag har bott mycket bra
här. Jag har alltid värdesatt att det finns ett skogsområde utanför huset innan
vägen kommer. Jag vet var jag kan plocka de första vitsipporna, här finns
liljekonvaljer lite senare. Jag bor på andra våningen och lägenheten är än så
längs ljus och fin. Soluppgången är underbar. Hur någon kan komma på att
bygga ett sexvåningshus några meter framför vårt hus har jag svårt att förstå.
Det minskar definitivt värdet på min lägenhet. RIFA finns kvar och är en
skamfläck för området, riv den byggnaden och sanera marken så kan vi bo kvar
som vi gör nu!!! Parkeringsplatserna kommer inte att räcka till. Jag motsätter
mig nybyggnation. Bygg någonannanstans!
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Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Gunvor Arén (Oxhagsvägen 4C)
Jag har tagit del av detaljplanen och har följande synpunkter rörande förslaget
till detaljplan.
1. Det harmoniserar inte med grönstrukturplanen från 2010 där
markområdet på västra sidan kring cykelvägen värderas bland högsta i
översiktsplanen.
2. Området har många fina ekar och tallar av ansenlig ålder som nu
förstörs.
3. Byggnaderna väster om Kungsgårdsvägen har en föreslagen höjd på
17-20 meter. Bebyggelsen intill är på 3 våningar, ett stilbrott och
förstörd utsikt bla mot begravningsplatsen.
4. Skall det nödvändigtvis bebyggas föreslås att hus 2-4 förskjuts norröver
närmare Wollinska stiftelsens byggnad. Kommer husen i nivå med
Månstenens parkeringsplats skymmer de inte 3 våningshusen 4 a-c.
Den föreslagna hushöjden liknar då husen vid Axel Oxenstiernas väg
men inte så nära att det blir insyn. Argumentet med att cykelvägen inte
ska ändras kan inte vara hållbart. Den omändrades redan när
studentbostäder och Wollinska hus byggdes. Om den leds utefter
Kungsgårdsvägen ytterligare en bit kan inte förstöra helheten.
5. Detaljplanens hus 2-4 ligger väldigt nära Oxhagen 4 a-c och förstör helt
miljön för oss som har fönster åt detta håll.
6. Området från Galggatan, Norra vägen, Jacob smålännings gata och
Kungsgårdsvägen bör helt reserveras till begravningsverksamhet och
kyrklig verksamhet och inte blandasupp med privatbebyggelse.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Anne Christine Gustavsson (Oxhagsvägen 4C)
Synpunkter på att bygga nya hus på Kungsgårdsvägen mitt emot Heliga
Korsets Kyrka.
Att det behövs bygga nya bostäder förstår jag men det måste vara långsiktigt
och välplanerat, inte bara slarva på. Det som en gång är nerhugget kan aldrig
göras ogjort.
Höghus längs med Kungsgårdsvägen för att göra den till en stadsgata passar
inte in i befintig bebyggelse. Det finns inga andra höghus längs med
Kungsgårdsvägen.
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Skogsområdet som ni vill hugga ner är av vikt av många skäl. Dels renar det
avgaser från bilarna dels är det ett vackert område med underbart växtliv med
vitsippor, liljekonvaljer, lingon- och blåbärsris. Det finns ekoxar (fridlysta) och
fullt med fåglar och ekorrar.
Att förtäta på detta vis är att förfula och förstöra för oss som redan bor här
och de som cyklar förbi. Denna cykelväg efter Rifatomten och norrut är en av
de vackraste i Kalmar. Att få hus och parkering precis utanför våra fönster gör
området mycket fulare. Alla som bor längs med har dessutom sina
sovrumsfönster åt detta håll. Vi måste vara rädda om våra befintliga
grönområden.
Försök istället att skynda på med planeringen av ”Rifatomten” och mittemot
där det tidigare fanns kolonilotter och bygg där. Det passar bättre och
samtidigt slipper Kalmar skämmas för denna tomt som är bland det första man
ser när man kommer till Kalmar norrifrån.
Ni ville dessutom göra Erik Dahlbergs väg till en stadsgata. Då går det säkert
bygga fler hus framför gamla Riksbyggehuset och bilfirmorna utan att ta bort
några skogsområden.
Måste ni bygga på Kungsgårdsvägen så bygg på den tomma grönytan
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen, och möjligen något längre bort vid våra
parkeringar.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Lennart Gustavsson (Oxhagsvägen 4C)
Om ni ska bygga nya hus längs med Kungsgårdsvägen mitt emot våra hus på
Oxhagsvägen 4 så förstör ni vår fina skog, på våren full av vitsippor och sedan
liljekonvaljer. Träden som även renar luften, vilket ni på kommunen inte verkar
förstå.
Ni pratar om stadsintegrering vilket ni tydligen gillar. Vi tycker istället att ni gör
Oxhagen till ett betonggetto. Hade vi vetat om detta hade inte många flyttat
hit. Dessutom har jag sett ekoxar i skogen, vilka är fridlysta för vanligt folk.
Kalmar kommun verkar köra över det mesta (tex Kalmar hamn). Dessutom
skall ek bevaras. En gång förstört område kan inte återställas.
Jag har bott i samma lägenhet i 30 år. Ni måste vara rädda om våra träd. Jag
tror att Kalmar kommun tillhör en minoritet som gillar betonggetton. Förstår
ni vad ni håller på att göra?
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Måste ni bygga någonting så ta tomten i hörnan av
Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen där det inte finns några träd eller längre bort
vid våra parkeringar men inte framför våra hus.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Asbjörn K. Johansen (Oxhagsvägen 4C)
Enligt ”Grönstrukturplan Kalmar” fr. 2010, har det aktuella grönområdet ett
mycket högt värde. Mina synpunkter gäller bevarande av detta grönområde.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Anders Ullman (Oxhagsvägen 4C)
Efter att ha tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat område samt även
läst igenom ”Grönstrukturen i Kalmar – Planeringsunderlag för Kalmar stad
utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv” har jag följande synpunkter och
frågor som jag förutsätter att ni besvarar skrifligen på mailadressen nedan:
- Samrådsförfarandet har skett på ett, i mitt tycke, undermåligt sätt.
Ingen information har skickats till oss närboende utan endast vår
förening. Jag har deltagit ett några samrådsförfarande med reningsverk
och då har det varit självklart att samtliga närboende informerats och
inbjudits till samrådsmöte.
Fråga: Tycker ni det är rimligt att de närboende inte informeras och
inbjuds i god tid innan samrådsmötet när ni planerar för att bygga flera
femvåningshus intill nuvarande bebyggelse?
- Grönstrukturplanen, som antogs av kommunfullmäktige 29/11 2010
finansierades bl a naturvårdsverket med 420 000 kronor. Med tanke på
att föreslagen detaljplan i stora delar går stick i stäv med
”Grönstrukturplanen” förutsätter jag att naturvårdsverket informerats
om vad deras pengar används till och hur föreslagen detaljplan ser ut.
Fråga: Varför tog man fram Grönstrukturplanen med tanke på att den
inte gäller längre?
- I Grönstrukturplanen kan man läsa följande: Skogs- och vattenbryn,
gamla ekar och andra träd, död ved, vattendrag, våtmarker och kulturoch skogslandskap med lång kontinuitet ger möjlighet till ett rikt växtoch djurliv och en långsiktigt hållbar livsmiljö”. Vidare kan man läsa;
”En mångfald av växter och djur har stor betydelse för en hållbar stad i
samspel med naturen. Den utgör också en kunskapskälla för förståelse
om ekologiska samband och miljöfrågor samt har ett rekreativt värde
genom att erbjuda oss människor naturupplevelser i närområdet”
Kommentar: Föreslagen detaljplan tar inte hänsyn till ett det finns
rödlistade arter i området och inte heller någon MKB avses göras. Går
helt emot antagen Grönstrukturplan.

Samhällsbyggnadskontoret

-

-

-

-

30(51)

Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-2658

Fråga: Hur motiverar ni att det inte behöver göras en MKB när ni
samtidigt konstaterar i detaljplanen att det finns rödlistade arter? Anser
inte ni att det är viktigt med biologisk mångfald?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande: ”Att vistas i park- och
naturområden har stor betydelse för människors hälsa och livskvalité.
Närheten till naturmiljöer är avgörande för barn, funkionshindrade och
äldre med flera som är helt hänvisade till sin närmiljö.
Kommentar: Jag har två barn i åldrarna 5 år och 7 år. De leker i
området som kallas Bergabanan i stort sett dagligen. Jag har möjlighet
att ha kontakt med dem även då jag är inomhus i och med att området
ligger precis utanför vårt hus. Om detaljplanen förverkligas försvinner
barnens grönområde som, enligt Grönstrukturplanen, är avgörande
betydelse för bl a barn.
Fråga: Tycker ni att närheten till grönområden har avgörande betydelse
för barn och i så fall hur förklarar ni att området kan bebyggas?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande: ”För det tredje är planens
(=Grönstrukturplanens) slutsatser och rekommendationer för olika
områden ett direkt underlag vid kommande detaljplanläggning enligt
plan- och bygglagen”.
Fråga: Enligt grönstrukturplanen, bilaga 2, är bl a Bergabanan klassad
som ett ”särskilt värdefullt naturområde”, vilket inte tas någon som
helst hänsyn till i föreslagen detaljplan. Hur kommer det sig att ni
omvärderat Bergabanan och dessutom efter bara drygt 5 år från det att
Grönstrukturplanen antogs av kommunfullmäktige?
Cykelvägen som går i området ska tas bort och en ny ska anläggas i
anslutning till Kungsgårdsvägen om jag förstått det hela rätt.
Cykelvägen är en av de mest trafikerade i Kalmar. I
Grönstrukturplanen kan man läsa följande: ”Bergabanan och
Ångloksleden är två grönstråk som leder in i stadens centrala delar. De
är snabba, raka, smala och populära som ändå lockar till promenad och
motion”. Jag cyklar själv till jobbet och vet vilken skillnad det är mellan
bra och dålig cykelväg. En riktigt bra cykelväg löper genom
grönområden och gärna så långt ifrån biltrafik som möjligt.
Fråga: Tycker ni att den föreslagna nya dragningen av cykelväg
uppmuntrar folk att cykla?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande: Det finns flera värdefulla
mindre naturområden för små för att kunna erbjuda samma
rekreationsvärde som de större bostadsnära naturområdena men i
övrigt av stort värde för när rekreation”. Till dessa områden räknas
Bergabanan som ni nu ska ta bort och bebygga istället. Vidare kan man
läsa ”….stor användning av skolor och förskolor och genom att de ger
naturupplevelser även inne i staden. De är också värdefulla i
stadsbilden”.
Fråga: Tycker ni att er föreslagna detaljplan går i samklang med
ovanstående beskrivning från Grönstrukturplanen?
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Jag skulle kunna fortsätta sida upp och sida ner med att peka på punkter där
föreslagen detaljplan och Grönstrukturplanen inte har det minsta samband.
Detta känns dock inte meningsfullt så därför ber jag er att frächa upp era
minnen genom att läsa igenom ”Grönstrukturplanen” och alla vackra
formuleringar som tyvärr inte verkar gälla längre.
Avslutningsvis vill jag också upplysa er om att när vi köpte vår bostad 2011 så
fanns det ett antal anledningar till vårt val, bl a följande:
- Högst upp i huset och dessutom kök och flera sovrum som vette mot
grönområde, dvs ingen insyn.
- Grönområdet var utpekat som särskilt värdefullt i en
”Grönstrukturplan” som var endast 1 år gammal, varför vi trodde att
området skulle förbli obebyggt.
- Då vi har små barn såg vi det som idealt att ha ett grönområde direkt
utanför fönstret.
Genom ert förslag till detaljplan så kan jag bara tyvärr konstatera att ni faktiskt
förändrar våra livsvillkor till det sämre.
Kommentar: I följebrevet informeras kring vilka som fått information om samrådsförslaget. I
brevet ombeds fastighetsägaren att informera eventuella boende. Länsstyrelsen har en
samordnade roll att sammanställa alla synpunkter från de statliga myndigheterna som kan
beröras av planförslaget. Kommunen har inte samrått specipikt med Naturvårdsverket,
eftersom de inte ansågs direkt berörda i frågan. Cykelvägen längs med Kungsgårdsvägen
förlängs ner mot kosningen vid Galggatan. Samtidigt så behåller gc-vägen (med en liten
förskjutning) sin sträckning i nordsydlig riktling mot Giraffens köpcentrum m.m. och
överfarter tratiksäkras. Kommunen anser att planförslaget tar hänsyn till gång- och
cykeltrafikanters framkomlighet i området och ökar säkerheten. Övriga synpunkter
behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens samlade bedömning”.
Linnea 7 år (Oxhagsvägen 4C) målsman Anders Ullman
Jag gillar inte att ni bygger framför våra hus! Förstår ni inte vad ni gör. Ni tar
bort kåltrasten, haxpetten, ekorren, små fåglarna! Ni ljög ju också! Ni ljög om
att det kommer finnas kvar, jättemånga träd kvar. Jag och mina vänner brukar
här bygga koja. Den blev jättefin. Men nu kommer ni bara och förstör. Och
den var precis färdigbygd!
Kommentar: Tack för dina synpunkter Linnea.
Felicia 5 år (Oxhagsvägen 4C) målsman Anders Ullman
Jag tycker det är dåligt att ni bygger ett 5-våningshus framför vårt.
Kommentar: Tack för dina synpunkter Felicia.
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Regine Ullman (Oxhagsvägen 4C)
Inom samråd gällande detaljplan, vill jag lämna följande synpunkter och
önskemål:
1. En bebyggelse på Bergabanans grönområde ”h” enligt gällande
Grönstrukturplan, Bilaga 2 – Utveckling av särskilt värdefullt
grönområde, accepteras ej.

-

Efter att kommunfullmäktige i november 2010 beslutat att anta
grönstrukturplanen ”Grönstrukturen i Kalmar- Planeringsunderlag för
Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv”, gjorde jag
och min familj ett aktivt val att flytta till Riksbyggens hus,
Oxhagsvägen. Anledningen var att jag bedömde att kommunen skulle
”freda” grönområdet väster om Kungsgårdsvägen (i
Grönstrukturplanen hänvisad som ”Bergabanan”, område ”h” i Bilaga
2 – Utveckling av särskilt värdefulla grönområden) för framtida
bebyggelse, trots att bebyggelse där skulle vara förenligt med
översiktsplanen. Det kändes tryggt att kommunfullmäktige hade
beslutat om ett tungt vägande dokument inom kommunens
stadsplanering, som indikerar att området skulle bibehållas inom planer
för en hållbar stadsutveckling. Dokumentets tyngd förstärks med
vetskap om att Naturvårdsverket har delfinansierat framtagning av
dokumentet.
Vårt mål med ett boende vid Oxhagsvägen var att kunna garantera
barnen och oss vuxna en lugn tillvaro med utsikt över naturlig
vegetation i stadsnära läge. Värdet av grönområdet för oss närboende
är i första hand följande:
Rikt fågelliv med småfåglar => visuell stimulans när vi vistas i vår stad,
rogivande fågelkvitter framför sovrumsfönstret.
Vegetationsfilter mot Kungsgårdsvägen => Partiklar från trafiken
filtreras.
Naturlig miljö för barnen att upptäcka Guds skapelse => det finns gott
om slutsatser från psykologiska studier att en naturlig miljö (ej
parkmiljö!!!!) stimulerar barnens utveckling, vilket vår familj värdesätter
högt.
Att Planenheten på Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor bara
knappt 4 år efter antagandet av grönstrukturplanen gör en helvändning,
och redan 2014 arbetar intensivt med planer för exploatering av
området för att skapa en stadsmässig miljö längs Kungsgårdsvägen, är
svårt att förstå, anses som oacceptabelt och bedöms som orimligt.

2. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Enligt uppgifter i Behovsbedömningen som genomförts inför
upprättande av planhandlingarna, daterat 2015-02-02, finns och
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påträffas rödlistade arter inom området för detaljplanen. Resultaterande
bedömning i dokumentet är att påverkan är tillräckligt liten vid
exploatering av området att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas.
Baserat på min egna personliga erfarenhet, kan jag lista följande arter
som vistas regelbundet inom området beroende på årstid (förutom
pilfink, blåmes, taloxe, kaja, duva, skata):
-

Hackspett
Gröngöling
Spillkråka
Ekorre
Rödhake
Bofink
Grönfink
Gärdsmyg
Sidensvans
Stjärtmes
Entita
Rådjur
Svensk skogshare

Utöver dessa arter som jag bedömer ha sitt habitat inom området för
detaljplanen, har jag även sett Ekoxen vid ett tillfälle.
Enligt Grönstrukturplanen och planhandlingarna, fungerar grönområdet
väster om Kungsgårdsvägen som en spridningskorridor för flora och
fauna. Utifrån ett ekosystemperspektiv kan borttagningen av ett litet
område som fungerar som spridningskorridor, förstöra förbindelsen mellan
två habitatområden. Detta kan leda till att DNA- utbytet inom en viss art
minskar avsevärt (då individerna nu är begränsade till enbart ett
habitatområde och utbyte av DNA med individerna i det andra
habitatområdet blivit omöjligt). På lång sikt kan det äventyra artens
fortplantningsförmåga så att den försvinner även från de större
habitatområdena. Det kan därför anses vara av yttersta vikt för hållbar
utveckling av vår stad, att bevara de grönområden som har
spridningskorridorsfunktion.
Även om de i planhandlingarna indikerade rödlistade fåglarna kan vara
förbiflygande, skulle grönområdet väster om Kungsgårdsvägen kunna vara
av avsevärd betydelse för långsiktig överlevnad av dessa och andra arter.
En exploatering av området kan därmed eventuellt ha en betydande negativ
miljöpåverkan.
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Enligt Boverkets vägledning ”Miljöbedömningar för planer enligt Plan- och
bygglagen”, bör osäkerheten om vilken miljöpåverkan planens
genomförande kan få, hanteras som en risk för betydande negativ
miljöpåverkan” (se urklipp av Boverkets vägledning här nedan – den
essentiella vägledningen är rödmarkerad).
Behovsbedömning
Behovsbedömning har blivit en ofta använd benämning på den analys
som leder fram till ställningstagandet om huruvida en
miljökonsekvensbeskrivning ska göras för planen eller inte.
I det följande beskrivs endast den del av behovsbedömningen som
innebär att ta reda på om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller inte. Att översiktsplaner och detaljplaner
omfattas av bestämmelserna om miljöbedömningar har beskrivits av
föregående avsnitt.
Det är normalt enbart för detaljplaner som kommunen gör en
bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Kommunen kan göra sin bedömning enligt
de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
För detaljplaner som medger en användning av planområdet för
verksamheter som räknas upp i 5 kap. 18 § PBL (bland annat
industriändamål, projekt för sammanhållen bebyggelse och fritidsbyar)
ska även kriterierna i bilaga 2 till MKB-förordningen användas vid
behovsbedömningen. Det får antas gälla flertalet detaljplaner. Denna
bestämmelse infördes genom ändring i PBL och Plan- och
byggförordningen (12 §) den 1 maj 2005.
Kommunen ska bedöma om någon särskild aspekt eller flera aspakter
sammantaget kan leda till att planens genomförande kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan. Kriterierna för bedömningen av
miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men även
positiva aspekter ska beaktas.Det är dock den negativa miljöpåverkan
som är utslagsgivande vid kommunens ställningstagande till om en
bedömning ska göras eller inte. Osäkerhet om vilken miljöpåverkan
planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande
negativ miljöpåverkan.
En positiv påverkan ur en aspekt kan inte vägas mot en negativ
påverkan ur en annan.
Urklipp: 1 – Boverkets vägledning ”Miljöbedömningar för planer enligt Plan- och
bygglagen”, kapitel ”Behovs bedömning” sida 18 (pdf: sida 20)
Därför begär jag att en miljökonsekvensbeskrivning genomförs.
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3. Påtaglig ändring av stenmurens ekosystem erfodrar en
miljökonsekvensbeskrivning.
Befintlig stenmur på östra sidan av Kungsgårdsvägen, löpande i nordsydlig riktning, ska enligt planhandlingarna behållas till största del. Det
är bra.
Stenmurens ekosystem är idag präglat av öppet landskap på västra sidan
och därmed full påverkan av solens ljus från syd, sydväst, väst och
nordväst. Det innebär att stenmuren kan värmas upp redan tidigt på
våren samt långt in på senhösten. En sådan förutsättning innebär att
det utbildas ett speciellt ekosystem i och omkring muren som är
beroende av denna förutsättning. Vid byggnation av 20 meter höga hus
3 meter från stenmuren, som beskrivs i planhandlingarna, kommer
muren att ligga i skugga i princip resten av dess livslängd. Det innebär
att stenmurens ekosystem kommer att förändras grundläggande.
Huruvida en sådan förändring innebär en betydande negativ
miljöpåverkan är oklar då kunskapen om stenmurens ekosystem idag
och i samspel med ekosystemet på begravningsplatsen är för liten.
4. Planering för hus med höjder på 17 meter respektive 20 meter är
oacceptabel på grund av påtaglig insyn.
Enligt planhandlingarna kan bebyggelsen kring området för
detaljplanen betecknas ”bebyggelse i parkmiljö”, vilket jag anser
stämma. Bebyggelsen kännetecknas av luftighet och stor respekt för
grannarna med avseende på insyn – istället har man utsikt på natureller parkmiljö.
Jag personligen har aktivt och speciellt valt min bostad på Oxhagsvägen
på grund av total insynsskydd. I fall grönområdet väster om
Kungsgårdsvägen exploateras i enlighet med planhandlingarna,
kommer insynskyddet för mig i min bostad att i princip gå helt
förlorad. Vid bostadsbebyggelse på grönområdet enligt aktuella
planhandlingar, kommer mitt privatliv att bli fullkomligt präglat av
insyn från det nya huset.
Då detta är oacceptabel påverkan av livskvalitén för mig personligen,
accepterar inte jag bostadsbebyggelse enligt aktuella planhandlingar,
varken vad gäller plats eller möjlig byggnadshöjd.
5. Planering för hus med höjder på 17 meter respektive 20 meter är
oacceptabel på grund av skuggning.
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Enligt planhandlingarna kan bebyggelsen kring området för
detaljplanen betecknas ”bebyggelse i parkmiljö”, vilket jag anser
stämma. Bebyggelsen kännetecknas av luftighet med god möjlighet till
ljus att strömma in i lägenheterna.
Jag personligen har aktivt och specifikt valt min bostad på
Oxhagsvägen på grund av god ljusinsläpp. Ifall grönområdet väster om
Kungsgårdsvägen exploateras i enlighet planhandlingarna, kommer
gryningsljuset (under vintern) till min bostad att i princip helt slukas av
byggnaden framför. Jag personligen vistas i princip all min tid i
lägenheten i köket och sovrum som är riktade mot öster (förutom
enstaka eftermiddagar under sommaren då jag gärna vistas på
balkongen som visar mot väst) – alla dessa fönster skulle enligt mina
beräkningar beskuggas av den nya byggnaden (de av kommunen
framtagna skuggbilderna gäller för tider mellan kl. 10.00 och 18.00. För
att seriöst redovisa skuggning av befintliga byggnader på Oxhagsvägen,
erfodras skuggbilder för tidiga morgontimmar fram till kanske kl
09.00.) Det psykologiska värdet av gryningsljuset är allmänt känt, och
jag personligen är i stort behov av ljus för att inte bli deprimerad. Vid
bostadsbebyggelse på grönområdet enligt aktuella planhandlingar,
kommer mitt personliga välbefinnande att minska avsevärt.
Då detta är en oacceptabel påverkan av livskvalitén för mig
personligen, accepterar inte jag bostadsbebyggelse enligt aktuella
planhandlingar, varken vad gäller plats eller möjlig byggnadshöjd.
6. Hållbar social utveckling.
I planhandlingarna beskrivs grönytan öster om Kungsgårdsvägen som
oanvänd. Detta påstående måste jag tillbakavisa då ytan under det ljusa
halvåret används flitigt av barnen som bor i bostadsområdet på andra
sidan gatan. Det spelas spontan-fotboll på gräsytan, vilket är uttalat
nationellt mål inom idrottsrörelsen. Ytan används under den varma
årstiden även som grillplats och under hela året som plats för agility.
Innan den ytan tas i anspråk för bebyggelse med 6 våningar, är det av
yttersta vikt att i en miljökonsekvensbeskrivning utreda huruvida
barnen och vuxna i bostadsområdet kommer att påverkas av att ha
mindre fri yta att röra sig på. Detta gäller självfallet även grönområdet
väster om Kungsgårdsvägen.
Det anses därför viktigt att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas,
vilket härmed begärs.
Kommentar: Östra delen om Kungsgårdsvägen har utgått från planen. Stenmurarna ligger
inte inom jordbruksmark och saknar därmed biologiskt skydd. Syftet med att skydda
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stenmurar kring jordbruksmark är att värna om den biologiska mångfalden specifikt på
dessa platser. Övriga synpunkter behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Bostadsrättsföreningen Kalmarhus 15
Vi i föreningen har ställt samman de synpunkter som vi har på den
nybyggnation av bostäder som föreslås från samhällsbyggnadskontoret.
Följande adresser i vår förening berörs framför allt: Oxhagsvägen 2a-c och 4ac.
-

Minskade gröna ytor försämrar avrinning av exempelvis dagvatten.
Krav på dagvattenbrunnar för att förhindra översvämning.
Allt för höga hus – blockerar ljusinsläpp i befintliga hus och lägenheter.
Ökad insyn och minskad utsikt mot grönområdet.
Minskat värde på befintliga bostäder.
Minskad växtlighet, djur och fauna.
Förslag att bygga på annan plats – exempelvis Karlssons äng och
Fanerduntomten.

Vad det gäller utbyggnad av kyrkogårdens yta och verksamhet – så har
föreningen inga synpunkter.
Kommentar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel
”kommunens samlade bedömning”.
Laila Regin (Kungsgårdsvägen 31)
Hej Protestera mot skogskövling! Oxhagen
Dagens ris som tänker bygga och förstöra den vackra grönt området och
cykelvägen. Äldre som går här med rulator och rullstol med äldre.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Svenska Kyrkan (Norra kyrkogården 1)
KYRKOGÅRDENS BESLUT

Kyrkorådet har beslutat att med anledning av synpunkterna nedan:
- avvisa detaljplanen avseende del av Oxhagen 2:1 m fl,
- pastoratets mål är att hela området mellan Kungsgårdsvägen - Jakob
Smålännings gata – Norra vägen – Galggatan reserveras för kyrkliga och
begravningsändamål,
- begära att kommunen genomför ett programarbete, och eventuella
planarbeten med utökat planförfarande
- begära att kommunen beaktar områdets kulturhistoriska betydelse som
begravningsplats och speciella värde för Kalmars invånare i det fortsatta
arbetet.
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Grunden för kyrkorådets beslut är kyrkogårdens funktion enligt följande.
Kyrkogården är de dödas viloplats, vilket gör att vi efterlevande och
kommunen måste visa hög grad av varsamhet, respekt och omtanke.
Kyrkogården är en plats för sorg och saknad och detta kräver en genomtänkt
struktur på kyrkogården.
Kyrkogården är en park, en prydnad för staden och en grön lunga och den ska
behandlas och planeras för dessa aspekter.
Kyrkogården är en rekreationsplats - många i staden uppskattar den som en
plats för promenader.
I en senare promemoria kommer Kalmar pastorat att beskriva det framtida
behovet av mark för begravningsändamål. Det är dock värt att redan här
poängtera att markbehovet är svårbedömt. Antalet kremationer är idag
närmare 90% och jämfört med kista kräver urnan mindre plats. Allmänhetens
val av kremation eller jordbegravning varierar dock över tiden.
Kalmars befolkning blir allt mer mångkulturell. Bland annat ökar antalet
invånare med islamsk tro. Hur många muslimer som kommer att bo i Kalmar
är svårt att sia om i den nuvarande turbulenta tiden. En muslim ska alltid
jordbegravas och en grav får inte vara återanvänd eller återanvändas. Detta
ökar behovet av nya särskilda gravkvarter.
SAMMANFATTNING

- Planhandlingen saknar resonemang och övergripande analys avseende
områdets funktion och värde som begravningsplats.
- Planens utformning saknar stöd i planbeskrivningen.
- Motiv, analys och krav samt vägledning av gestaltning saknas.
- Motiv för den, för platsen avvikande exploateringsnivå, saknas.
- Resonemang kring bostädernas utemiljö saknas.
- Antalet parkeringsplatser är otillräckligt.
- I planbeskrivningen saknas illustrationer som gör det möjligt för lekmannen
att förstå och bedöma konsekvenserna av detaljplanen.
- Solstudier är inte redovisade.
- Planhandlingen uppfyller inte PBLs krav på överväganden och åskådlighet.
LAGSTIFTNING

Plan- och bygglag
Enligt 2 kap. 3§ PBL ska planläggning bland annat ta hänsyn till natur- och
kulturvärden samt miljö- och klimataspekter. Planläggningen ska främja:
- en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
- en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
- en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt
goda miljöförhållanden i övrigt.
Enligt 2 kap. 6§ PBL ska vid planläggning bebyggelse och byggnadsverk bland
annat utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Samhällsbyggnadskontoret

39(51)

Samrådsredogörelse
Datum

Ärendebeteckning

2016-10-26

2015-2658

Kulturmiljölag
Enligt 4 kap. 11§ KML ska vården av en begravningsplats och dess betydelse
som en del av vår kulturmiljö beaktas och deras kulturhistoriska värde inte
minskas eller förvanskas.
Begravningslag
Enligt 2 kap. 14§ Begravningslagen ska länsstyrelsen ge tillstånd till överlåtelse
av eller till del överlåtelse av begravningsplats och sådant tillstånd får förenas
med villkor för områdets framtida användning.
I planbeskrivningen ska de överväganden som har legat till grund för planens
utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser
redovisas.
DETALJPLANEN

Planen uppfyller inte kraven enligt PBL eftersom analys av stadsbilden saknas
liksom redogörelse för motiven till den valda utformningen. I planen fogas nya
och främmande element till området utan vidare resonemang.
I planbeskrivningen saknas resonemang kring kyrkogård / begravningsplats,
krematorium och kyrka samt dessas betydelse för staden och platsen. Vad
betyder dessa i ett socialt, rekreativt, historiskt och kulturellt sammanhang?
Planbeskrivningen ska även redovisa det ställningstagande som ligger till grund
för den föreslagna bebyggelsens täthet och skala samt hur detta relaterar till
omgivningen. En sådan analys ska sedan, på ett läsbart och förståeligt sätt,
avspeglas i utformningen av den planlagda bebyggelsen.
SLUTSATS

Grunden för detaljplanen bör vara en analys i form av ett planprogram. I
programarbetet besvara frågan: Om och hur ny bebyggelse kan utformas i
samklang med den befintliga miljön?
SYNPUNKTER PÅ PLANBESKRIVNINGEN (i

ordning enligt planbeskrivningen)

INLEDNING

I planbeskrivningens inledning står att den ”ska underlätta förståelsen för
planförslagets innebörd” samt att ”skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts” ska motiveras”. Detta saknas dock i detaljplanen
förutom ett resonemang om ett allmänt kommunalt behov av bostäder.
SYFTE

Detaljplanen möjliggör bostadsbyggande samt utökad kvartersmark för
begravningsändamål. Syftet är bland annat att öka ”rumsligheten och bidra till
en mera stadsmässig miljö” kring Kungsgårdsvägen samt att ge plats för en
större byggnad för begravnings- eller centrum ändamål i eller på den tidigare
försvarsanläggningen i den norra delen av kyrkogårdskvarteret.
I beskrivningen förklaras inte vad som menas med ”stadsmässighet och
rumslighet”. Om det är möjligt att nyttja eller uppföra en byggnad på den
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tidigare försvarsanläggningen eller vilka konsekvenser detta kan medföra
redovisas inte i planen.
PLANFÖRFARANDE OCH TIDSPLAN

Detalj planen genomförs som ett så kallat standardförfarande eftersom den
anses förenlig med översiktsplanen och att den inte är av betydande intresse
för allmänheten. 5(7)
Kyrkorådet anser att planen är av betydande intresse för allmänheten eftersom
planområdet innefattar en kyrkogård / begravningsplats. Kyrkorådet delar inte
heller kommunens uppfattning om att förslaget är förenlig med
översiktsplanen eftersom den strider mot den av kommun-fullmäktige antagna
grönstrukturplanen som är starkt knuten till översiktsplanen. Med bakgrund av
detta så anser kyrkorådet att detaljplaneprocessen ska genomföras med ett
utökat plan-förfarande.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktliga plandokument
Den berörda marken är tydligt utpekad som ”särskilt värdefull i sin helhet” i
grönstruktur-planen som fastställts av kommunfullmäktige, och ingår som en
del i översiktsplanen. Park-ytan väster om Kungsgårdsvägen ingår i det gröna
stråk som ska ge kvalité i upplevelsen av det gång och cykelstråk som
sammanlänkar stadskärnan med staden i norr.
I planbeskrivningen sägs att ”för att lindra konflikten mellan rekreations- och
exploaterings-intressena sparas ett litet naturområde i norra respektive södra
änden av markområdet. Stora delar av naturen sparas även (som
begravningsmark) öster om Kungsgårdsvägen i den norra delen”.
Kyrkorådet anser att naturområdet väster om Kungsgårdsvägen i stort sett
försvinner genom den föreslagna exploateringen och att naturområdet i söder
knappt går att uppfatta i jämförelse med de föreslagna byggnadsvolymerna.
I planbeskrivningen saknas redovisning av de idag gällande planerna. Tidigare
planer i detta kvarter har tagit användningen som park och kyrkogård för given
(undantaget är planen för försvarsanläggningen).
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Markanvändning idag
I grönstrukturplanen värderas marken väster om Kungsgårdsvägen som särskilt
värdefull natur. Detta område beskrivs i föreslagen detaljplan som en
”transportsträcka mellan olika målpunkter.” I planen förklaras inte denna
omvärdering.
I planbeskrivningen ses inte kyrkogården som en helhet med möten mellan
parkkaraktärer. Kyrkogården är en samlad park, men med olika karaktärer.
Dessa förhåller sig till varandra på olika sätt med sinsemellan varierande
möten. I planförslaget beskrivs parkmiljön som uppdelad - ”mellan
byggnaderna finns parkmiljöer med anlagda gångstigar”. Uppdelningen syns
även i ett resonemang där den västra delen av kyrkogårdskvarteret ses som
mera publik och offentlig i kontrast till den östra som med plats för
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begravningsplatser och sorgearbete. Detta är, menar kyrkorådet, ett felaktigt
synsätt.
Kungsgårdsvägen är vid Heliga korsets kyrka är en gata genom en park, det vill
säga en del av parkrummet. I planen saknas beskrivning av hur detta påverkar
mötet med både kyrkogård och kyrka, och hur det upplevs av de som passerar.
Under rubriken ”befintliga byggnader” beskrivs summariskt de byggnader som
finns i kyrko-gårdskvarteret som ”låga och uppförda i 1-1,5 våning.”
Beskrivning saknas av byggnadernas betydelse, inbördes ordning och kvalitéer,
samt hur dessa relaterar till landskapet.
BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

Väster om Kungsgårdsvägen
”Byggnaderna placeras på ”förgårdsmarken” längs med vägen på den östra
sidan om fjärrvärme-ledningen” och ”syftet är att fortsätta det
bebyggelsemönster som påbörjades under 2000-talet och skapa en mera
stadsmässig miljö mot Kungsgårdsvägen.”
I planförslaget förs ingen diskussion om täthet eller höjd på den föreslagna
bebyggelsen. Inte heller förklaras hur byggnaderna relaterar till befintlig
bebyggelse, kyrkogård / kyrka och gaturum.
Vad stadsmässigheten består av, och hur den relaterar till området, förklaras
inte i planbeskrivningen. Det framgår inte hur uteplatserna mellan husen ska
utformas och det förs inget resonemang om de nya huskropparnas karaktär.
Det är oklart hur byggnaderna genom sin för platsen avvikande höjd kommer
att upplevas från kyrkogården och kyrkans förplats.
Inte heller i detta avsnitt förs ett resonemang om Kungsgårdsvägen som en
gata i en park och hur Kungsgårdsvägen i planförslaget istället blir en gata som
gränsar till en park. Det är viktigt att belysa hur rörelsen genom parken
kommer att förändras när gatan tillsammans med gång- cykelvägen blir en
gräns mellan ny bebyggelse och park. Vad händer, vilka kvalitéer förloras eller
tillkommer när man flyttar ut rörelsen ur parken och kyrkans sfär? Hur
påverkas de kvalitéer som cykel- och gångstråket har grönstrukturplanen och
hur påverkas kyrkans plats i parken?
”Förslaget medför att ett flertal träd behöver fällas”. ”En liten skogsdunge
sparas i norra respektive södra delen”. De träd som hamnat inom ”naturmark”
får inte fällas så länge de inte utgör någon risk. Med undantag av den nämnda
”skogsdungen i den norra delen” och några björkar i det naturområde som
redovisas intill ”torget”, kommer det inte att finnas några träd kvar efter
exploateringen.
Det föreslagna ”torget” förklaras inte i planen och är därför svårt att förstå.
Vad är ett torg och hur relaterar det till platsen? Det enda sammanhang som
planbeskrivningen relaterar till är kostnaderna för en flytt av
fjärrvärmeledningen.
Öster om Kungsgårdsvägen
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”Bostäder möjliggörs längs med vägen framför församlingshemmet och ner
mot kyrkans personalbyggnader”. ”För att anpassa sig till den befintliga
bebyggelsemiljön kring Heliga Korsets kyrka möjliggörs lägre byggnader kring
församlingshemmet.”
Mot bakgrund av begravningsplatsens speciella historiska och kulturella roll i
samhället är det mycket allvarligt att planen saknar grundläggande resonemang
kring de värden som måste ses som allmängiltiga och allmänt accepterade.
Begravningsplatsen är en plats för alla. Den är en plats för lugn, eftertanke,
kontemplation, värdighet, sorg och skönhetsupplevelse. Det är en plats för
känslor och en plats som ofta kräver en känslomässig förberedelse, ett stegvis
närmande.
Ett alternativ som innebär att kyrkogårdskvarteret även i framtiden reserveras
för park och begravningsändmål, med de naturliga gränser som det omgivande
gatunätet innebär, finns inte med i planförslaget.
I planbeskrivningen pekas på konflikten mellan bostäder och begravningsmark
men denna konflikt synliggörs inte i beskrivningen av den sydvästra delen av
kyrkogårdskvarteret. ”Bebyggelsen placeras istället mellan församlingshemmet
och personalbyggnaden, på en öppen yta utanför muren. Denna yta har inte ett
större värde för varken rekreation, naturvärden eller som begravningsmark.”
Resonemanget bygger på att ytan utanför muren inte har ett värde eller relation
till kyrkogården. Detta är fel. Den etablerade lågmälda fria zonen förstärker
upplevelsen av det vuxna parklandskapet och är en ”förberedelszon” i flera
dimensioner. ”Förberedelszonen” omgärdar för närvarande den anlagda
begravningsplatsen i tre väderstreck och bryts i den anlagda delen bara där
parken / kyrkogården sträcker sig över Kungsgårdsvägen och låter kyrkans sfär
expandera för att fånga rörelsen längs gatan i parken.
I planbeskrivningen saknas grundläggande resonemang om hur de nya
bostadshusen kommer att relatera till begravningsplatsens inre. Hur kommer
man att uppleva utblicken från parklandskapet mot den föreslagna
bebyggelsen?
Beskrivning och resonemang om de olika byggnadernas uttryck och kvalitéer
saknas. Hur ska en ny bebyggelse ska fogas till det befintliga? Planen saknar
hänsyn till exempelvis församlingsgårdens karaktär. Den snäckformade
byggnaden är formad för att ligga fritt.
Planens beskrivning av funktionella aspekter, som att planen ska visa på en i
landskapet acceptabel lösning av begravningsplatsens och kyrkans
parkeringsbehov, har allvarliga brister. Av de omkring 90 parkeringsplatser för
kyrkans, krematoriets, församlingsgårdens och begravningsplatsens behov som
finns idag, återstår 34, varav 11 som gemensamhetsanläggning vid Heliga
Korsets församlingsgård. I det vuxna parklandskapet ska omkring 60
parkeringsplatser och tillhörande vägar passas in.
Enligt kyrkorådets mening är det en ogenomtänkt idé att i kyrkogårdskvarteret
bygga för annan verksamhet än den etablerade.
Byggrätterna inom kyrkogårdskvarteret ska enligt förslaget ges en flexibel
användning genom beteckningen C, centrumändamål. Eftersom beteckningen
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är vidlyftig, och till exempel tillåter gym och butiker, bör användningen
preciseras.
Byggrätten på / i den övergivna försvarsanläggningen bör inte låsas till just
denna plats eftersom konsekvenserna av att bygga på eller i anläggningen inte
är utredda avseende exempelvis teknik, ekonomi eller tillgänglighet.
Det är inte lämpligt att begränsa byggrätter precist kring de befintliga
byggnaderna i kyrko-gårdskvarteret. I tidigare plan har planförfattaren nöjt sig
med ett begravningsändmål och till det kopplad rätt till de byggnader som
behövs för ändamålet.
Kommentar: Marken öster om Kungsgårdsvägen (Norra Kyrkogården 1 m.fl) utgår från
planområdet. Kommunen bedömer att en fortsatt diskussion med kyrkan är nödvändig kring
utformningen av den östra sidan av Kungsgårdsvägen, som kommer behandlar i en separat
detaljplan. Övriga synpunkter på området väster om Kungsgårdsvägen behandlas under
samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens samlade bedömning”.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Brandkår
ÅTKOMLIGHET FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN

1. För att undvika släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte
behöver dra slang och transportera material mer än 50 m. Dessutom
bör gångavståndet vara högst 50 meter om nödutrymning avses ske
med bärbara stegar.
2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger
tillräcklig åtkomsthet för räddningsinsats eller för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning.
En räddningsväg:
a) Ska ha fri höjd på minst 4 meter.
b) Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett
axeltryck av 100 kN.
c) Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller
motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.
d) Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor.
e) Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 2 % och
vertikalradien (konkav och konvex) minst 50 meter.
f) Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör
finnas sådan breddökning och hinderfritt sidoområde före,
genom och efter kurvan så att stegfordon kan framföras.
g) Ska markeras med standardiserad skylt.
h) Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel
av träd som kan hindra stegresning.
i) Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress.
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3. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med
hjälp av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och
fönsterkarm överstiger 11 meter krävs maskinstege. I dessa fall ska
uppställningsplats för stegfordon anordnas enligt nedan:
En uppställningsplats för stegfordon:
a) Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning.
b) Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som som ska
kunna nås med maskinstege, dock högst 9 meter från
husväggen.
c) Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång.
d) Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen.
e) Ha samma bärighet som räddningsvägen.
4. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om
avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta
bör beaktas i bygglovskedet för att säkerställa utrymning.
BRANDPOSTER

Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Ledningsdragande verk, andra företag och
myndigheter
Kalmar Vatten AB
VA-ledningarna till den norra förbindelsepunkten på Norra kyrkogården 1 går
idag genom Oxhagen 2:1. Förbindelsepunkten kommer att flyttas norrut.
VA-ledningarna till den södra förbindelsepunkten för Norra kyrkogården 1 går
idag genom planerad bebyggelse. Ny sträckning och u-område behövs utifrån
dagens planerade placering av byggnader. Ersättning tillkommer för kostnad av
flytt samt kostnad av u-område. VA-flytten måste utredas vidare.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Området öster om Kungsgårdsvägen utgår från
planområdet och synpunkterna kring denna del behandlas vidare i en ny separat detaljplan.
Kalmar Energi Elnät AB
Längs Jacob Smålännings gata finns ett u-område. På en kortare sträcka av uområdet längs Jacob Smålännings gata behöver u-området justeras för att vår
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kabel ska ligga i området (se det underlag som vi har lämnat via
Ledningskollen).
U-området lägst ner i söder kan behöva justeras. Läget på vår kabel in till
byggnaderna på kyrkans mark är inte koordinatinmätt. Förslagsvis görs
kabelmarkering på plats innan u-området fastställs.
För övrigt har vi inga synpunkter på förslaget.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Området öster om Kungsgårdsvägen utgår från
planområdet och synpunkterna kring denna del behandlas vidare i en ny separat detaljplan.
E.ON Elnät Sverige AB
Vi konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar
därmed inte ställning till planförslaget.
Kommentar: synpunkten noteras.

Intresseorganisationer och övriga
Kalmar Läns Museum
Kalmar läns museum (KLM) har fått tillfälle att yttra sig över förslag till ny
detaljplan. Oxhagen 2:1 m.fl. vid Kungsgårdsvägen i Kalmar. Syftet med
förslaget är att skapa möjlighet för bostäder längs med Kungsgårdsvägen samt
att utöka Norra kyrkogården norrut. Som syfte anges även att skapa en mer
stadsmässig miljö kring Kungsgårdsvägen. Kalmar läns museum har granskat
handlingarna och vill framföra några kommentarer och synpunkter.
Generellt saknas det bedömningar av det kulturhistoriska värdet på de olika
kulturhistoriska spår och lämningar som berörs av planförslaget. Dessa
beskrivs eller omnämns antingen under rubriken Historik eller Natur- och
kulturmiljö med det framgår inte av handlingarna om de bör betraktas som
värdefulla eller inte. Detta gör det svårt att utifrån planhandlingarna förstå vilka
överväganden som har gjorts och på vilken grund.
Förslaget innebär en stor förändring av den befintliga miljön när tidigare naturoch grönytor bebyggs med relativt storskalig bebyggelse. Närmiljön påverkas
för de boende i området liksom för besökare på Norra kyrkogården. Området
präglas idag idag av bebyggelse enligt planprincipen ”hus i park”, dvs fristående
flerbostadshus väster om kungsgårdsvägen. I öster ligger Norra kyrkogården
som en tydlig grön zon inramad av Norra vägen, Galggatan, Kungsgårdsvägen
och Jacob Smålännings gata. KLM bedömer att området öster om
kungsgårdsvägen är mest känsligt på grund av dess närhet till Norra
kyrkogården. KLM befarar att de stora och höga byggnadsvolymerna som
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föreslås kommer skada karaktären på främst Norra kyrkogården men även
området i stort. Om byggnader ska tillåtas på denna platsen bör den totala
byggnadsvolymen minskas väsentligt.
Planförslaget innebär att spåren av den gamla järnvägsträckningen som
övergavs i slutet av 1960-talet försvinner. KLM bedömer dock att det inte
skadar områdets kulturvärden på ett allvarligt sätt. Redan tidigare har det
byggts hus på den gamla banvallens plats, varför sträckningen inte längre är
obruten. Längre norr ut genom Djurängshagen är banvallen ännu tydligare
avläsbar där den går genom låglänta områden och där kommer den gamla
sträckningen att finnas kvar.
I området norr om Norra kyrkogården ligger en tidigare civilförsvarsanläggning
som även omnämns i planbeskrivningen. KLM vill påtala att anläggningen kan
ha sådana kulturvärden att de borde uppmärksammas i planen. Länsstyrelsen
Kalmar län har nyligen varit med och tagit fram en inventering/beskrivning av
försvarsanläggningar från Kalla kriget. Möjligen kan det finnas uppgifter om
just denna anläggnings kulturvärden där. KLM ifrågasätter hur en så pass hög
byggnad ska kunna infogas på denna plats utan att dominera området. KLM
efterfrågar en analys av detta i planuppdraget samt att riktlinjer för hur en
sådan byggnad är tänkt att gestaltas tas upp i detaljplanen.
Inom planområdet ligger på Norra kyrkogården flera byggnader med höga
kulturvärden. Värdena omfattar såväl exteriörerna som interiörerna. Utvändigt
är dessa byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen eftersom de ligger på en
begravningsplats men interiörerna saknar tydligt skydd. KLM menar att
planarbetet bör ta upp frågan om gränsdragningen mellan PBL och KML i
syfte att se till att planen skyddar de kulturvärden i bebyggelsen som finns på
kyrkogården på bästa sätt.
Kommentar: Området öster om Kungsgårdsvägen utgår från detaljplanen och synpunkterna
som berör denna del behandlas vidare i en ny separat detaljplan. Landskapsbilden, områdets
karaktär och påverkan på de närboende och miljön kring kyrkogården kompletteras i
planbeskrivningen.
Villaägarna i Kalmarbygden
De längsgående husen väster om Kungsgårdsvägen (6vån) bör placeras
närmare Wollinska stiftelsens hus för att anpassas till den del av området där
befintliga hus är 6 vån. Del av grönområdet bör flyttas söderut för att de
gavelstälda husen ska få ska få större friyta mellan husen. De gavelstälda husen
bör vara 3 våningar för att bättre anpassas till övriga bostadshus i omgivningen.
Villaägarna anser att bebyggelsen öster om Kungsgårdsvägen inte bör komma
till stånd, för att möjliggöra framtida expansion av gravplatser för
församlingen. Det ska kännas som ett lugnt område att besöka denna plats.
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Svar: Synpunkterna behandlas under samrådsredogörelsens ingående kapitel ”kommunens
samlade bedömning”.
Hyresgästföreningen i Kalmar-Torsås-Öland
Ställer sig positiva till att förslaget för detaljplanen, del av Oxhagen 2:1 m.fl. vid
Kungsgårdsvägen möjliggör fler hyresrätter.
Svar: Tack för era synpunkter.
Kerstin Edvinsson, Begravningsombud Kalmar Pastorat
Förslaget att bebygga grönytan mellan Kungsgårdsvägen och
begravningsplatsen vid Heliga Korsets kyrka med flera 5-6 våningshus är för
mig mycket förvånande och direkt opassande och olämpligt.
Begravningsverksamheten är och har ett samhällsansvar med
myndighetsutövning för att ordna och på både kort och lång sikt verkställa och
planera för att begravningsmark finns och för att ta hand om avlindna personer
från alla religioner i vårt samhälle. Respekt och hänsyn till det speciella
området, begravningsplatsen, måste ingå när bebyggelse planeras och det
saknas i det här förslaget. Det är för nära inpå begravningsplatsen och det
saknas också en helhetssyn. Den tomma markytan runt begravingsplatsen som
kommunen vill bebygga med bostäder, är till för att avisera att här närmar man
sig ett alldeles särskilt område där avlidna har sin sista vila.
Låt därför hela kvarteret inom Jacob Smålännings gata, Norra vägen,
Galggatan och Kungsgårdsvägen förbli ett renodlat kvarter för
begravningsverksamhet i framtiden. Kalmar kommun kan då stoltsera med ett
centralt belägen och vacker begravningsplats med möjlighet till utökning av
begravningsmarken vid behov och där delar av vacker naturmark ingår som
också får vara park för sörjande, med vackra naturupplevelser, stillhet, ro och
rekreation.
Kommentar: Området öster om Kungsgårdsvägen utgår från planområdet och synpunkterna
kring denna del behandlas vidare i en ny separat detaljplan.
Kalmar stads hembygdsförening
KORT HISTORIK:

Norra kyrkogården och Norra kapellet ritades av stadsarkitekten J Fred. Olson
och invigdes 1911. Det främsta skälet var att Södra kyrkogården vid slottet inte
gick att utvidga ytterligera, varför det beslutades att anlägga en kyrkogård i
stadens norra utkant på mark som tillhört Skälby kungsgård. Kyrkogården är
utformad efter en tidstypisk modell med alléer och avgränsande gravkvarter.
Gångarna stålar samman vid kapellet i kyrkogårdens cenrum.
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I slutet av 1930-talet utvidgades kyrkogården med en skogskyrkogård, även den
anlagd på mark tillhörande Skälby kungsgård. En del av anläggningsarbetena
utfördes som nödhjälpsarbeten, där den skogsbevuxna miljön togs tillvara. En
minneslund anlades här 1988. En utökning av Skogskyrkogården invigdes
1999, där mark avsattes för en muslimsk begravningsplats.
På Norra kyrkogården ligger Heliga korsets kyrka, en stadsdelskyrka ritad av
arkitekt Rudolf Holmgren och invigd 1963. Intill står kyrkans klockstapel och
Korsets församlingsgård, ritad av arkitekt Ivar Petersson och uppförd 1983.
Det första krematoriet på Norra kyrkogården, Skogskapellet, ritades av
stadsarkitekt J Fred. Olson och uppfördes 1935 som en klassisk
tempelbyggnad. År 2004 renoverades byggnaden och bytte namn till
Skogssalen. Den anpassades även för att kunna upplåtas för borgerliga
begravningar och begravningsceremonier i annat samfunds ordning. Ett nytt
krematorium av arkitekt Rudolf Holmgren uppfördes 1963 i direkt anslutning
till Heliga korsets kyrka. Detta om- och tillbyggdes 2014 efter ritningar av
arkitekt Staffan Strindberg.
DETALJPLANEFÖRSLAGET:

Hembygdsföreningen begränsar sitt yttrande till kyrkogårdskvarteret, dvs
området inramat av Galggatan, Kungsgårdsvägen, Jacob Smålännings gata och
Norra vägen, samt gatumiljön mot kyrkogården.
Rent allmänt kan sägas att planförslaget har stora brister. Det saknar stöd i
översiktliga planer, och förslaget strider dessutom mot kommunens antagna
grönstrukturplan. I det fallet är det desto viktigare att redovisa en ordentlig
analys och motivering varför förslaget inte följer de översiktliga
ställningstagandena, men detta saknas helt.
Förlaget borde ha föregåtts av ett planprogram, där den samlade
kyrkogårdsmiljön med begravningsplatser, kyrkan, krematoriet, kapell, parkoch skogskaraktären analyseras i avvägningen mellan bevarande- och
exploateringsintressena. Frånsett ett allmänt behov av fler bostäder finns i
princip inga motiveringar till planförslagets utformning.
Kommunens beslut om standardförfarande av planprocessen motiveras av att
planförslaget skulle vara förenligt med översiktsplanen och inte vara av
betydande intresse för allmänheten. Hembygdsföreningen anser tvärtom att
förslaget strider mot den övergripande och antagna grönstrukturplanen, och att
ett eventuellt bostadsbyggande inom kyrkogårdskvarteret definitivt är av stort
allmännintresse. Ett utökat planförfarande bör därför tillämpas!
Den fortsatta utvecklingen av kyrkogårdskvarteret bör ha ett mycket långsiktigt
perspektiv. Här är kyrkans och begravningsplatsens behov helt avgörande, och
andra ändamål som exempelvis bostadsbebyggelse bör helt undvikas. Den
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gröna parkzonen med gräsytor och träd som idag finns mellan gatorna och de
vackra stenmurar och häckar som omger kyrkogården är mycket betydelsefull
för upplevelsen av kyrkogårdens hela miljö och karaktär. Parkzonen skapar ett
värdigt ”respektavstånd” från stadens övriga funktioner, och betonar för
omgivningen kyrkogårdskvarterets särskilda historiska och kulturella betydelse.
Hembygdsföreningen motsätter sig bestämt att kyrkogårdskvarterets viktiga
parkzon tas i anspråk för bostadsbebyggelse, gemensamhetsanläggning och
tillhörande parkeringar. Att kommunen ens lägger ett sådans planförslag är
anmärkningsvärt, i synerhet när förslaget saknar ett inledande programarbete
med viktig principiell diskussion om kyrkogårdsområdets karaktär och en
seriös analys av helheten!
Byggrätterna inom kyrkogårdskvarteret bör inte ges en opreciserad Cbeteckning, eftersom det innebär alltför stor flexibilitet för användningssättet.
Mer korrekt och ändamålsenligt är en R-beteckning med särskild specisering
för religiösa och kulturella verksamheter. Byggrätterna bör inte heller begränsas
så hårt ytmässigt som planförslaget anges, utan ges större frihet inom kvarteret
så länge kyrkogårdsändamålet tillgodoses.
I planförslaget betonas att bebyggelsen längs Kungsgårdsvägen ska bidra till att
ändra gatans karaktär mot en mer stadsmässig miljö. Hembygdsföreningen
anser tvärtom att stadsmässigheten inte bör betonas i det trånga och känsliga
avsnittet i höjd med kyrkans entréområde. Här bör istället en grön fond
bibehållas, som tillsammans med skogskyrkogårdens karaktär ger en värdig
inramning för besökare till kyrkan och församlingshemmet. Det innebär också
att de allför stora byggnadsvolymerna som föreslås bör minskas och dras
tillbaka till förmån befintliga större träd och annan vegetation längs detta
vägavsnitt. På så sätt bevaras i viss mån en nödvändig grön bufferzon, och de
hårda kontrasterna dämpas något mellan den kraftiga nyexploateringen och
den känsliga kyrkogårdsmiljön.
Kommentar: Området öster om Kungsgårdsvägen utgår från planområdet och
synpunkterna kring denna del behandlas vidare i en ny separat detaljplan. För den
västra delen kompletteras planbeskrivningen med en beskrivning av
landskapsbilden och höjderna i området, samt en volym och skuggstudie.
Agneta Olsson (Biet 2)
I dagsläget är korsningen Norra vägen – Galggatan underdimensionerad för
trafikflödet. Korsningen utgör en uppenbar risk för både bilister som cyklister
och fotgängare. Flertalet olyckor sker i kornsningen per år.
Hastigheten på Norra vägen i både nord- och sydlig riktning är betydligt högre
än 50 km/h, då de dubbla körfälten genom korsningen uppmuntrar till
omkörning.
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Därför önskar jag en översyn av aktuell korsning samt ändring av hastighet i
området. Kommer detaljplanen godkännas innebär detta att det i korsningen
kommer öka flödet av både bilister, fotgängare och cyklister. Om Brofästet
byggs om till grundskola berörs också korsningen Norra vägen – Galggatan i
allra högsta grad.
Kommentar: Detaljplanen berör inte utformningen av Norra vägen som ligger utanför
planområdets gräns för samrådsförslaget. I kommunen pågår arbete och diskussion kring
vägens framtida utformning. Er synpunkt är en separat trafikfråga som hanteras av
kommunens trafikhandläggare. Området öster om Kungsgårdsvägen utgår samtidigt från
planen och synpunkterna kring denna del behandlas vidare i en separat detaljplan. Detta
innebär att ni inte längre behandlas som sakägare i det fortsatta arbetet med detaljplanen
väster om Kungsgårdsvägen.
Johannes Willson (Biet 2)
I er planbeskrivning nämns inget angående trafik situationen korsningen Norra
vägen – Galggatan. Jag känner en oro att trafikflödet kommer att öka. Det sker
ett flertalet olyckor i korsningen varje år. En översyn av detaljplanen och
aktuell korsning speciellt nu när Brofästet ska byggas om till grundkola.
Kommentar: Detaljplanen berör inte utformningen av Norra vägen som ligger utanför
planområdets gräns för samrådsförslaget. I kommunen pågår arbete och diskussion kring
vägens framtida utformning. Er synpunkt är en separat trafikfråga som hanteras av
kommunens trafikhandläggare. Området öster om Kungsgårdsvägen utgår samtidigt från
planen och synpunkterna kring denna del behandlas vidare i en separat detaljplan. Detta
innebär att ni inte längre behandlas som sakägare i det fortsatta arbetet med detaljplanen
väster om Kungsgårdsvägen.
Bostadsrättsföreningen Jacob Smålänning
Längs med Jacob Smålännings gata placeras en gång- och cykelväg vilket vi
tycker är bra. Trafiken på denna gata är tidvis under dagen intensiv vilket
innebär ökade olycksrisker för cyklister och gående.
Utöver denna gång- och cykelväg kräver vi att parkeringssituationen längs
vägen ses över och ändras. Vi har tidigare i kontakt med berörda i Kalmar
kommun lämnat förslag på att parkeringen blir snedställd på gatan för att få
plats med flera bilar. På kvällen när flera boende kommer hem efter arbetet
finns det få parkeringsmöjligheter. Problemen ökar dessutom när flera boende
parkerar sina arbetsfordon vid tillgängliga parkeringar. Likaså använder flera
boende i studenthuset mittemot Bärnstenen Jacob Smålännings gata som ”sin”
parkering. Detta gynnar att många boende cirkulerar runt kvarteret för att hitta
parkering vilket inte gynnar miljön.
Förutom parkeringsproblemen kräver vi att den tillåtna hastigheten på gatan
blir 30 km/timme. I dag används gatan som en snabb genomfart av taxi och
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lastbildförare mellan Norra vägen och Kungsgårdsvägen vilket också ökar
olycksriskerna för övriga trafikanter.
Kommentar: Området öster om Kungsgårdsvägen tas bort från planen och synpunkterna
kring denna del behandlas vidare i en separat detaljplan. Detta innebär att ni inte längre
kommer behandlas som sakägare till detaljplanen väster om Kungsgårdsvägen. Er fråga om
utökat antal parkeringsplatser kan behandlas vidare i den andra detaljplanen. Översyn av
hastigheten längs gatorna regleras inte av detaljplanen, det är en fråga som behandlas
kontinuerligt av kommens trafikhandläggare vid trafiköversyner i staden. I
planbeskrivningen kan dock information kring hastighet och liknande beskrivas, för att den
läsande ska kunna få en bild av helheten när området förändras.

Följande sakägare och likställda har inte fått sina
synpunkter tillgodosedda:
Ewa Ekström och Olof Brisken (Månstenen 2)
Elna Hultman (Månstenen 2)
Lars Jönsson (Månstenen 2)
Eivor Thörnqvist (Månstenen 2)
Laila Cansund (Månstenen 2)
Solveig Nilving (Månstenen 2)
Patrik Sandermo (Månstenen 2)
Marianne Stråhle (Månstenen 2)
Ola Ericsson (Månstenen 2)
Ingela Larsson (Månstenen 2)
Kerstin Alm (Månstenen 2)
Gunvor Arén (Månstenen 2)
Ann Christine Gustavsson (Månstenen 2)
Lennars Gustavsson (Månstenen 2)
Asbjörn K. Johansen (Månstenen 2)
Anders Ullman (Månstenen 2)
Regine Ullman (Månstenen 2)
Bostadsrättsföreningen Kalmarhus 15 (Månstenen 2)
Laila Regin (Månstenen 4)
Svenska Kyrkan (Norra kyrkogården 1)

Filippa Olsson
Planarkitekt

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Filippa Olsson
0480-45 03 15

Upprättad 2016-10-26
Uppdaterad: 2017-02-22
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Del av Oxhagen 2:1. Vid Kungsgårdsvägen
Oxhagen, Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-06-20 – 201608-08. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Informationsblad
sattes upp i trappuppgångarna för de boende.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.

Sammanfattning
Under gransningstiden har flera synpunkter inkommit. Kommunens samlade
kommentarer till de mest förekommande synpunkterna återfinns i påföljande
avsnitt. Alla inkomna yttranden går att läsa i sin helhet längre fram i detta
granskningsutlåtande samt kommunens kommentarer till vardera yttrande.
Detaljplanen omarbetas med en förnyad granskning. I det nya förslaget flyttas
gång- och cykelvägen ut längs Perstorpsvägen och Kungsgårdsvägen.
Utrymmet för parkering till de nya bostadshusen (som tidigare låg framför
lägenheterna Oxhagsvägen 2A-C) flyttas söderut. Naturmarken i norr utökas,
med en kil in från bostadsfastigheten. Syftet med ändringarna är att spara mer
naturmark intill befintliga fastigheter inom Månstenen 2 och 3.
Förutom redaktionella ändringar så kompletteras plankartan och
planbeskrivning utifrån det nya förslaget.

Planenheten │
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 │ Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Kommunens samlade kommentarer
Allmänt intresse: bebyggelse eller grönyta?

Kalmar kommuns befolkning har vuxit under flera år. För att Kalmar kommun
ska fortsätta växa och utvecklas så behöver kommunen tillgodose nya bostäder
samt planera för nya arbetsplatser, skolor och annan service med mera. För att
tillmötesgå efterfrågan på bostäder så har Kalmar kommun ett mål att
planlägga för ca 2500 nya bostäder under tiden 2016-2018.
Översiktsplanen 2013 har en strategi för hur kommunen ska växa på ett
hållbart sätt, där vissa utvecklingsstråk pekats ut som lämpliga för förtätning
med bland annat bostäder. Planområdet ligger inom den utvidgade ”innerstaden”
samt inom utvecklingsstråket ”Diagonalen”, som sträcker sig på ett avstånd
omkring 500 meter på båda sidor längs med Norra vägen. Stråket lämpar sig
enligt översiktsplanen för förtätning med bostäder och verksamheter som ökar
underlaget för kollektivtrafiken.
I kommunen finns flera planeringsunderlag som legat till grund för
översiktsplanen. Grönstrukturplanen (2010) är ett planeringsdokument som
togs fram som underlag för kommunens översiktsplan (2013). Viktiga grönytor
i närheten som pekats ut för rekreation/park i översiktsplanen är bland annat
Skälby park, Tallhagen, Lindö och Svinö. I översiktsplanen finns även ett
rekreationsstråk utpekat längs med Ölandsleden mellan Skälby park och
Tallhagen, som kan ha en funktion som spridningskorridor för den biologiska
mångfalden. Marken inom planområdet har inte pekats ut specifikt i
översiktsplanen som en viktig yta för rekreation eller som grönstråk.
Översiktsplanen hänvisar dock till att grönstrukturplanen ska användas som
planeringsunderlag vid kontinuerliga ställningstaganden vid bland annat
detaljplanarbete. I grönstrukturplanen är området pekats ut som värdefullt att
bevara.
Flera boende ställer sig frågande till varför kommunen måste exploatera ett
befintligt grönområde när det finns andra möjliga ytor. Förslag på ytor från de
boende är bland annat gamla Rifatomten (Flodhästen 5), hörnet mellan
Perstorpsvägen/Daléngatan vid Röda korset, förtätning längs med Erik
Dahlbergs gata, Karlssons äng och ”Fanerduntomten”. För flertalet av dessa
områden finns redan pågående planer för förtätning med nya bostäder.
Förslagen kan därmed inte ses som ett alternativ till förtätning av planområdet.
Förtätning i hörnet mellan Perstorpsvägen/Dahléngatan har för närvarande
inte utretts av kommunen.
Förtätning av staden kan ha en positiv inverkan på staden likväl som bevarande
av grönområden. Kommunen anser att det är viktigt att hitta en balans mellan
att förtäta och spara grönytor för att kunna uppnå en tät och attraktiv stad. Alla
grönytor kan inte bebyggas likväl som alla grönytor inte kan sparas.
Planområdet ligger centralt i Kalmar tätort, ca 2-3 km från Kvarnholmen.
Området är nära till både Norra vägen och Erik Dahlbergs väg som pekats ut i
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översiktsplanen som framtida stadsgator lämpliga för förtätning med både
bostäder och verksamheter. I närområdet finns många målpunkter på gångoch cykelavstånd och ett bra utbud av kollektivtrafik och befintlig service som
stärks ytterligare av förtätning i området. Exploateringen utnyttjar samtidigt
befintlig infrastruktur, vilket är positivt både ur ett ekonomiskt perspektiv och
yteffektivt i staden. Sett till Kalmar tätort så har området vid kvarteret
Oxhagen en relativt stor tillgång till grönytor. Enligt grönstrukturplanen är
Oxhagen en av de stadsdelar med störst tillgång till grönytor. Skälby park har
ett mycket högt rekreationsvärde och ligger på gångavstånd för de boende i
kvarteret Oxhagen. Grönstråket längs f.d. Bergabanan har sedan tidigare
brutits av med bostadsbebyggelse. Kommunen ser det som en naturlig
utveckling att fortsätta att förtäta i den kil som redan påbörjats. Grönstråket
längs f.d. Bergabanan kommer samtidigt att finnas kvar söderut och norrut
mot Djurängen. Detta innebär att värdet av grönstråket och banan inte helt går
förlorade. Fördelarna med att exploatera området för bostadsändamål anses
överväger behovet att bevara området som grönyta.
Bland de boende fanns önskemål om att spara mer grönyta framför befintliga
bostadshus. Flera förslag på möjlig utformning skickades in till kommunen.
Planförslaget omarbetas med en förnyad granskning för att tillmötesgå de
boende där mer natur sparas mot befintliga bostäder inom Månstenen 2.
Naturvärden

Grönytan inom planområdet har inga höga naturvärden bortsett från den norra
delen med ett fåtal äldre träd som är lämpliga att spara. Dessa träd är idag
fortfarande för unga för att utgöra en god livsmiljö för den biologiska
mångfalden.
En spridningskorridor är utpekad i översiktsplanen mellan Skälby park och
Tallhagen längs med Ölandsleden. Grönytan i den norra delen av planområdet
sparas som en extra (framtida) spridningskorridor. Ytan som sparas anses
tillräcklig för att flora och fauna ska kunna sprida sig.
Ekoxar har påträffats i området av de boende. Det är högst troligt att ekoxarna
har sitt habitat i Skälby park och att vissa av djurarterna i parken utforskar nya
områden i närområdet. Inom planområdet har även flera fågelarter påträffats.
Men kommunen bedömmer inte att naturen inom planområdet har en stor
betydelse för fåglar, som exempelvis häcknings- eller boplats.
Karaktär/bebyggelsestruktur

I planbeskrivningen finns en analys med tillhörande kartbild kring
bebyggelsestrukturen i närområdet. I planbeskrivningen finns även en analys
och ställningstaganden kring hur planförslaget utformats (höjd, placering av
byggrätter m.m). Illustrationen har uppdaterats utifrån nya förutsättningar.
Mer specifik utformning av byggnaderna såsom planlösning, fönsterplacering,
entréer, fasadmaterial, uteplatser med avseende på bullerpåverkan m.m.
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hanteras i bygglovskedet. Det finns inga typiska karaktärsdrag från omgivande
bebyggelse eller andra specifika förutsättningar som ansets viktiga att fånga upp
och styra i detaljplanen för den nya bebyggelsen. Det vill säga, detaljplanen har
inte låst den nya bebyggelsen med någon specifik utforningsbestämmelse i
plankartan.
Boende är oroliga att det planeras för få parkeringsplatser till de nya bostäderna
samt hur utformningen av parkeringsplatserna kommer se ut framför deras
sovrumsfönster. Detaljplanen styr inte exakt utformning, antal eller placering
av parkeringsplatserna. I kommunen finns en parkeringsnorm som ska följas
och parkering ska kunna tillgodoses inom kvartersmark, ej längs med gatan på
allmänn parkering. I planbeskrivningen finns råd och vägledning för
bygglovshandläggaren och exploatören kring hur många parkeringsplatser som
kan behövas inom kvartersmarken, dessa råd är inte juridiskt bindande och
antalet p-platser avgörs i bygglovet. Beskrivningen kompletteras utifrån de nya
riktlinjerna för parkering som nyligen antagits.
Fastighetsägaren ska enligt lag kunna tillgodose behovet av parkeringsplatser i
närheten av bostaden, men parkeringen behöver inte kunna ske innanför
fastigheten. Ifall fastighetsägaren kan visa att han eller hon kan tillgodose
behovet i närheten av bostäden (men utanför fastigheten) så kan bygglovet
beviljas.
I vissa delar av planen, som i den norra delen, har kommunen ansett att det
finns goda skäl att styra placeringen av parkeringsanläggningen och
komplementbyggnaderna till ett specifikt läge. Detta görs för att reglera
utfarterna mot Kungsgårdsvägen och se till att utrymmen för gemensam
parkering, förrådsmöjligheter och sophantering kan placeras på en lämplig yta
mellan byggnaderna.
Den högre exploateringsgraden i området förklaras av att kommunen har ett
stort behov av nya bostäder och ett mål att planlägga för 2500 bostäder under
de närmsta tre åren. Planområdet ligger i ett centralt- och kollektivtrafiknära
läge och kommunen anser det viktigt att använda markytorna i staden
yteffektivt. Istället för att bygga glest och med lägre byggnadshöjd så utnyttjas
hela ytan så effektivt som möjligt för exploateringen.
Kommunen bedömer att den södra delen av planområdet kan tillåtas få en
högre byggnadshöjd. Detta eftersom planområdet är tydligt avskilt från
kyrkogården via Kungsgårdsvägen, samt att höjden på byggnaderna naturligt
kommer smälta in med de planerade byggnaderna inom Flodhästen 5 (Rifatomten) och ramar in det öppna landskapet mot Perstorpsvägen. I den norra
delen är bebyggelsen fem våningar för att visa en större respekt mot
kyrkogårdens gravplatsområde och de boende inom Månstenen 4a-c som
avståndsmässigt ligger närmast den nya bebyggelsen. Heliga korsets kyrka
smälter naturligt in i parkmiljön på kyrkans fastighet. Kyrkan är svagt synlig
från Kungsgårdsvägen. Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen inte
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kommer att dominera över kyrkan, eftersom denna idag knappt är synlig från
vägen.
Störningar: Buller från vägar, gc-väg, parkering, uteplatser, sopor
Till planhandlingarna finns en utförd bullerutredning. Denna har tagit hänsyn
till en ökad trafikmängd i området. Bullerutredningen visar att den befintliga
bebyggelsen inte kommer att drabbas av höga trafikbuller från
Kungsgårdsvägen eller Perstorpsvägen pga en ökad trafikmängd. Ljud från de
boend (parkering, uteplatser m.m.) är svårt att undgå vid nya bostäder.
Bostadsändamål ses inte som en störande markanvändning och avståndet är
tillräckligt långt för att eventuella störningar ska avta. Hänsyn till olika typer av
störningsmoment mellan grannar behandlas vidare under bygglovet.
Gång- och cykelvägen flyttas ut till kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen.
Information korrigeras i planbeskrivningen.
Störningar: insyn och skuggor
Flera boende vid Oxhagsvägen har synpunkter angående en försämrad utsikt
och skuggor vid byggnation. Kommunen bedömer att det inte går att
säkerställa att vissa fastighetsägare får sin utsikt säkrad för all framtid. Staden är
föränderlig och utvecklas vilket ofrånkomligt påverkar omgivningen både
positivt och negativt. I ett så pass tätortsnära läge så är förändring av den
byggda miljön relativt vanligt.
I planbeskrivningen finns en skuggstudie. Morgonsolen mellan 06.00-08.00 in i
lägenheterna kan tidvis skuggas av de nya byggnationen, främst under
vinterhalvåret. Men större delen av dagen kommer den nya bebyggelsen inte att
skugga varken de befintliga byggnaderna eller utrymmet mellan byggnaderna. I
en tät stadskärna är det svårt att garantera sol in alla lägenheter hela dagen.
Men det är viktigt att alla någon gång under dagen får en tid med naturligt
solljus, vilket det fortfarande kommer att finnas för de boende.
Boende ansåg även att de skulle få stor insyn in lägenheterna. Den nya
bebyggelsen har placerats på den östra sidan av fjärrvärmeledningen längs med
Kungsgårdsvägen. Avståndet mellan befintliga bostäder (Oxhagsvägen 2 och 4)
och den nya bebyggelsen varierar mellan 23-42 meter. Avståndet mellan
byggnaderna anser kommunen är tillräcklig för att integriteten inte ska störas.
Storlek och placering av fönster m.m. som kan påverka insynen hanteras i
bygglovet.
Störningar: lukt och avgaser
Sophantering sker i sophus och kommer därmed inte medföra någon
oangelägen lukt. Avgaser från boendeparkeringen kommer att öka i området.
Antalet bilar anses dock begränsade, det är en relativt liten
parkeringsanläggning som enbart används av de boende i området. Några
risker för människors hälsa förekommer inte.
Dagvatten
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Månstenen 3 har problem med tillfälliga översvämningar i källaren.
Dagvattenutredningen föreskriver särskilda fördröjningskrav på
kvartersmarken. Detta syftar till att begränsa påverkan av exploateringen på
befintligt dagvattensystem. Bebyggelsen i norra delen av planområdet kommer
att anslutas till dagvattenledning uppströms Månstenen 3 och Månstenen 2.
Där kommer fördröjningsdammen vid Jakob Smålännings gata att avlasta
systemet vid överbelastning. Bebyggelsen i södra delen av planområdet
kommer att anslutas till befintlig dagvattenledning i Perstorpsvägen, nedströms
Månstenen 2 (denna fastighet har två dagvattenserviser, en norrut och en
söderut).
Månstenen 3 ligger lägre än marken i planområdet och från Månstenen 2 är det
bara en mycket liten andel som kan rinna mot planområdet. Naturremsan inom
planområdet fungerar därmed inte som en översvämningsyta för dagvatten
från Månstenen 2 och 3. Kvartersmarken inom planområdet ska utformas så
att dagvatten inte rinner över till grannfastigheterna, exempelvis genom rätt
marklutningen. Bedömningen är att planförslaget inte ska påverka
dagvattenhanteringen negativt för befintlig bebyggelse.
Problem med tillfälliga översvämningar inom Månstenen 3 är ett ansvar som
bör hanteras av fastighetsägaren, dvs bostadsrättsföreningen för Månstenen 3.
Det som de boende beskriver som återkommande problem är främst relaterat
till deras spillvattenanslutning. Kalmar Vatten AB har driftstörningar på
spillvattenledningen i gatan och det löser dem med kontinuerligt underhåll i
form av ledningsspolning.

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Enligt 11 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen överpröva kommunens
beslut att anta detaljplanen, om beslutet kan antas innebära att
detaljplanen inte kan tillgodose riksintresse, hälsa och säkerhet,
mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer samt strandskydd.
Länsstyrelsens bedömning utifrån nu kända förutsättningar är att det
inte finns skäl för länsstyrelsen att överpröva kommunens beslut och
detaljplanen med stöd av 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen anser dock
att planförslaget behöver förtydligas avseende förorenad mark.
HÄLSA OCH SÄKERHET

Förorenad mark
I planförslaget är det inte tydligt angivet vilken/vilka som är valda
åtgärdsmål/ åtgärdsnivåer däremot nämns Naturvårdsverkets generella
riktvärden. Det innebär att Länsstyrelsen tolkar det som att
kommunen använder vedertagna nivåer, KM för bostäder och MKM
för resterande mark. Kontroll på schaktbotten behöver göras för att
säkerställa att föroreningshalter understiger riktvärden. Länsstyrelsen
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vill påminna kommunen om att alla massor som uppkommer i
närheten av provtagningspunkten M3 ska hanteras som förorenade.
Det innebär till exempel massor som uppkommer vid planterande av
träd, anläggande av lekplats men även vid olika typer av schaktning
eller annan åtgärd där marken påverkas och ger upphov till massor.
Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten
Länsstyrelsen bedömer att kommunen visat att dagvattnet inom
planområdet kan omhändertas på ett godtagbart sätt. Planförslaget
bedöms därför inte medföra att MKN för vatten överträds.
ALLMÄNT OCH RÅDGIVANDE

Kulturmiljö
Länsstyrelsens synpunkt från samrådet kvarstår avseende tillåten höjd
på bebyggelsen. Planförslaget möjliggör bebyggelse upp till en
nockhöjd på 17-20 meter på den aktuella platsen. Länsstyrelsen ställer
sig frågande hur så pass höga byggnader kan infogas utan att dominera
området framförallt med hänsyn till närheten till kyrkogårdsmiljön i
öster?
Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas angående förorenad mark, utifrån vedertagna
nivåer från naturvårdsverket.
Kulturmiljö- och höjdanalys finns beskriven i planbeskrivningen.
Lantmäterimyndigheten i Kalmar län
PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

U-områdena på plankartan överrensstämmer inte med det som är
beskrivet under stycket rättigheter i planbeskrivningen.
Redovisning av administrativa gränser och egenskapsbestämmelser bör
ses över.
PLANBESKRIVNING

Texten om att fastighetsägaren kan bli utan ersättning för skada och
eventuell asfaltering mm. Bör tas bort, eftersom det styrs i
ledningsrättsbeslutet och inte genom u-bestgämmelsen (s 23).
Om samnyttjande av parkering på Diamanten 1 krävs för planens
genomförande, ska det framgå hur detta ska genomföras (s 35).
Eftersom inga fastighetsregleringar krävs för planens genomförande ska det
inte stå om fastighetsregleringar under de fastighetsrättsliga frågorna (s 44).
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Område 1 kan indelas i en till fyra fastigheter, och inte en till tre fastigheter (s
45).
Beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna har inte justerats från
samrådet, trots att planområdet har halverats.
ÖVRIGA FRÅGOR
Kartografiska och övriga redaktionella synpunkter lämnas till planhandläggaren
underhand.
Kommentar:
Plankarta och planbeskrivning korrigeras utifrån ovan nämnda synpunkter.
Planens ekonomiska konsekvenser, med redovisade kostnader för utbyggnad av
allmän platsmark m.m. har inte förändrats sedan samrådskedet. Uppgifterna
anses fortfarande aktuella.
Trafikverket
Inga statliga intressen berörs. Trafikverket har inga erinringar.
Polismyndigheten
Har tagit del av detaljplanen och har inte några synpunkter.
Boende och fastighetsägare
Eivor Thörnqvist (Oxhagsvägen 2B, Månstenen 2)
Ni måste tänka om, de passar sig väl inte att bygga höghus mitt emot
kyrkogården och flytta cykelbanan och göra bilparkering intill våra lägenheter.
De räcker väl att det ska byggas 500-600 lägenheter på Rifa tomten. Vi behöver
ha de här grönområdet som finns kvar här ute med fågelliv och blommor. De
är fint strövområde för många, det är inte alla som kan gå till Skälby.
Kommentar: Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Lars Jönsson (Oxhagsvägen 2B, Månstenen 2)
Efter att ha tagit del av den reviderade planen har jag fortfarande svårt att se
hur man överhuvudtaget ska kunna godkänna bostadsbebyggelse på nämnda
fastigheter.
För det första och allvarligaste har beslut tagits att göra om befintlig detaljplan
från Parkområde till Bostadsområde, vilket helt strider mot det beslut
kommunfullmäktige antog den 29:e november 2010 § 155, vid upprättande av
"Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010''.
I denna plan är Bergabanan utsedd till ett av de särskilt värdefullaste
Grönstråks o Naturområden i Kalmar som dessutom borde utvecklas. Enligt
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den nya, ändrade, detaljplanen kommer hela detta skogs- naturområde helt att
skövlas, asfalteras samt bebyggas med sex stycken 5-6 våningar höga
fastigheter.
Detta område är idag ett stort tillhåll för fåglar och övrigt djurliv, dessutom är
det ett "andningshål" för alla som cyklar, promenerar, motionerar på denna led.
Den ger ett välkommet och populärt avbrott på detta långa asfalterade stråk
med sin fågelsång, svalka, lä under varma sommardagar eller bistra/kalla höstvinter- vårdagar.
Det är många promenerande som stannar upp eller cyklande som hoppar av
här och tar en härlig paus och njuter av naturen.
Området är även ett populärt tillhåll för yngre barns lek o.d.
Redan här bör man inom Samhällsbyggnadskontoret inse att ett misstag har
skett och hela förslaget om byggnation återkallas och detaljplanen återställs till
sitt ursprung.
Det jag i mitt stilla sinne hade trott och hoppats på när den reviderade planen
skulle presenteras var att det hade kommit med någon form av emotionella
hänsyn/känslor i beslutet. Någon form av inlevelse från beslutande på
Plankontoret d.v.s. att sätta sig in i de boendes situation, hur skulle det var för
mig om jag bodde här om hela det natursköna området skövlades och byttes ut
mot höghus och parkeringsplatser.
Skulle jag vilja bo så här, skulle det vara helt OK??????
Som planen ser ut enligt förslaget så har man tänjt på alla gränser och går på
ytterligheter såväl på ljud- utsläppsnivå och höjden på fastigheterna.
Varför måste ytterligheterna på gränserna vara OK och gällande, här kommer
åter det emotionella och känslomässiga in, hur är det att bo på gränsen till vad
som är acceptabelt enligt gällande normer vad gäller ljud- och utsläpp, skulle du
vilja ha det så???
Varför gör man inte planen med rejäla säkerhetsmarginaler vad gäller nivåer på
såväl ljud som utsläpp????
Skulle DU vilja ha ditt boende omgärdat med dessa gränsvärden???
När det gäller Miljö och Djurliv så är också hänvisning till att det inte finns
någon/några viktiga eller rödlistade arter så det gör inget att skogen skövlas .....
!!!!!
Bara detta säger ju att man har svårt att sätta sig in i de boendes situation utan
bara tittar på teoretiska papperslösningar. Så praktiskt att bara hänvisa till
någon annans utlåtande utan att själv fundera-över vad det innebär.
En Naturupplevelse vad gäller både växter och djur behöver inte bara handla
om sällsynta arter utan det är naturen i sig som är viktig.
Har ni varit i skogspartiet under olika perioder under året, t.ex. upplevt våren
med dessa skira grönska, fåglarnas kvitter, fågelungar, skyddet från den
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stekande solen när denna står som högst på dagen. Kommit cyklande från
Centrum in i denna idyll och fått skugga och svalka samt lyssna på fåglarnas
kvitter, troligen inte.
Detta är Miljö o Natur i harmoni oavsett hur vanliga eller sällsynta arter det
finns i skogen.
I ett dokument uttrycks det något vanvördigt "det är så nära till Skälby, dit de
boende kan gå istället". Detta visar hur lite man har satt sig in i eller bryr sig
om de boende, om man tycker att ett grönområde 15-20 minuter bort kan
ersätta detta skogsparti. Det finns många äldre i området.
När det gäller höjden på fastigheterna förklaras detta med bredden på gatorna
och hänvisning till hur det har byggts på andra platser, struntprat. Det är på
Oxhagen vi ska titta, helt ointressant hur det har byggts på andra platser ....
Återigen klänger man sig fast vid en ytterlighet, hänvisar till andra byggen som
inte har med Oxhagen att göra.
Jag skulle också så vilja se ett skuggspel månad för månad hela året runt och
inte bara två månader under vår och höst. Speciellt vinterhalvåret är jag
tveksam till att solen når fram till samtliga boende. När jag har tittat på
ritningen både vad gäller skuggspel och övrigt finner jag det svårt att översätta
dessa till verklighet, även då jag har varit ute och försökt att se hur det ska se ut
i färdigt skick. Får intrycket av att man på Plankontoret resonerar som i det
militära, stämmer inte karta och verklighet är-det kartan som gäller .....
Hela planen.är en ritningsprodukt och har inte någon verklighetsförankring.
Det saknas fullständigt känsla för de nuvarande boende och hela området som
sådant. Jag kan förstå att det är roligt och spännande att bygga något nytt och
annorlunda men det måste också fungera i verkligheten.
Det kanske allra viktigaste när man gör dylika planer och ritningar att kunna
sätta sig in den redan befintlig miljön och de nuvarande boendes situation, den
rent emotionella/känslomässiga.
Se det hela ur deras synvinkel omvandla det till "om jag hade bott här".
Självklart förstår och vet jag att det har gått ut direktiv att det ska byggas ett
stort antal lägenheter i Kalmar men det har inte uttryckts att Oxhagen ska vara
centrum för denna byggnation, eller? Självklart är det lättaste och snabbaste
sättet att uppnå resultat att bygga mycket på samma plats och i höjden men ta
hänsyn till redan befintlig bebyggelse och framförallt de boende i området.
Om jag har förstått rätt i mina efterforskningar så var första förslaget att bygga
vidare vid nuvarande studentboende på Kungsgårdsvägen mot Skälby men
detta stötte på patrull p.g.a. grönområdet.
Då flyttades förslaget till andra sidan Axel Oxenstiernas väg varför? Varför, för
att det är lättare att köra över det lilla antalet boenden i Månstenen?
Varför inte fortsätta bygga direkt efter Wollinska stiftelsen??
Tydligen var nuvarande plan inte ett primärt alternativ, utan en nödlösning.
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Nu har då revideringen kommit daterad 160620 med svar om synpunkter
senast 160808, av någon anledning har denna svarsperiod hamnat under
semesterperioden då många inte är hemma. Man kan undra varför?
Något nytt samråd är inte aktuellt, finns det någon form av rädsla att
konfronteras med boende som vill ställa frågor och diskutera följdfrågor på
svaren?
Man får uppfattningen att plankontoret vill smyga med byggnationen och ställa
de boende inför fullbordat faktum. Redan inbjudan till samråd "luktade"
märklig då den skickades ut i början på mars och möte redan den 7 mars.
Många hann inte se den före mötet eller hade möjlighet att ändra redan
inplanerade möten.
Även under mötet fick man uppfattningen att det viktigaste denna kväll var att
kyrkogården skulle byggas ut och informationen om byggnationen smögs in
som en "bilaga".
Denna byggnation och skövling av skogen är säkert inte någon stor fråga för er
på Plankontoret men för oss boende är det en MYCKET stor och viktig fråga.
Jag ser gärna fram emot ett möte över en kopp kaffe, med undran och
förväntan väntar jag på ett samtal.
Det som också talar emot planen är hur det rent estetiskt kommer att se ut
med en byggnation
av sex fastigheter 5-6 våningar höga, d.v.s. 17-20 meter inom ett område som i
övrigt endast
besår av 3- våningsfastigheter.
Byggnationen ska dessutom ske precis framför Norra Kyrkogården, endast
med Kungsgårdsvägen som "skiljevägg''.
Utsikt över en kyrkogård, oavsett hur fridfullt det än är, är det kanske inte det
man vill ha.
Trafiken som redan idag är intensiv på Kungsgårdsvägen kommer att bli än
mer intensiv, precis som Perstorpsvägen och Oxhagsvägen. Den blir inte
mindre bara för att man minskar hastigheten eller anlägger ett tjusigt "torg".
Problem med parkering är det redan idag, speciellt på kvällar och helger. Även
om man till viss del bygger parkeringsplatser åt det nya fastighetsbeståndet så
kommer det att bli ett mycket stort problem med över 100 nya lägenheter och
besökare till dessa.
Krematoriet på kyrkogården ligger enligt information inom det godkända
avståndet på 150 meter till bebyggelse, vilket m.a.o. är precis på gränsen utan
några större marginaler.
Blir byggnationen av innebär det att befintligt gång-cykelstråk flyttas mot
befintliga fastigheter samt att man även kommer att iordningställa
parkeringsplatser där, för boende i de nya fastigheterna. Allt i akt o mening att
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inte ha hög ljudnivå och självklart inte utsläpp av avgaser inom bebyggelse med
hänsyn till barn och övriga boende.
Detta gång- och cykelstråk, som är mycket livligt frekventerat/ett av Kalmars
största, samt blivande parkeringsplatser kommer att ligga 10- 15 meter utanför
befintlig fastighets sovrum. Detta är/kan inte vara acceptabelt med hänsyn till
ljud- och utsläppsnivåer.
Redan idag, på befintlig GC, kan ljudnivån vara störande under dagtid.
Pratar vi fredag och lördagskvällar så passerar ett otal personer med hög
ljudnivå på väg till centrum, för att inte tala om när de är på väg hem efter
krogarnas stängning sen kväll eller rättare sagt tidig morgon. Då är det allt
annat än tyst, av någon anledning stannar dessa grupper också med jämna
mellanrum för att föra högljudda och livliga diskussioner.
Enligt förslag ska denna GC flyttas till drygt 10 meter utanför sovrumsfönstret
samt kompletteras med ett 50-tal parkeringsplatser där det kommer att
parkeras och köras bilar när som helst på dygnet, då förstår var och en att det
är en omöjlighet.
Nu är vi inne på det emotionella igen, skulle du vilja ha ditt boende så här??
Om ny byggnation måste ske inom Oxhagen, förutom diskussionerna inom
RIFA området. varför inte titta på tomten i hörnet av
Perstorpsvägen/Dalengatan vid Röda Korset?-::
Denna öppna plan/ gräsmatta nyttjas aldrig av någon, inte ens av soldyrkare på
sommaren.
Har i denna stund inte klart för mig hur detaljplanen ser ut här.
Går det att bygga på RIFA tomten går det även att bygga här, trots ARLA.
Ska det byggas på Oxhagen 2:1 mfl så kan det i nödfall accepteras på den
tomma gräsplanen korsningen Kungsgårdsvägen/ Perstorpsvägen och
eventuellt högst två 3-4 våningsfastigheter framför Månstenens parkeringsplats
men inte i skogsområdet utanför befintlig bebyggelse och infart till
kyrkogården.
Sammanfattning;
Någon byggnation kan inte vara aktuell inom Bergabanans nuvarande
sträckning, då detta går helt emot kommunfullmäktiges beslut från 29:e
november 2010 § 155.
Bergabanan anses vara ett av Kalmars "mest särskilt värdefullaste Grönstråks o
Naturområden" som borde utvecklas och INTE avvecklas, som enligt detta
förslag.
Utöver detta så ligger ljud- utsläppsnivåerna iofs inom acceptabla nivåer men
alldeles för nära godkända gränsvärden. Det kan vara OK under en kortare
period men absolut inte acceptabelt under konstant boende.
Sedan är det för höga hus även om gatorna är breda, dålig ursäkt/förklaring för
att bygga högt.
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Eller rättare sagt brist på förklaring.
Det gäller att "titta utanför boxen'.' leva sig in i hur andra upplever saker och
ting och inte bara luta sig på ett regelverk som anger maximala värden. Det är
hedervärt och starkt att kunna ändra sig.
Låt det nu inte gå prestige i detta ärende utan låt oss vara överens om att ett
misstag har skett och "Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010" har av någon
anledning förbisetts.
Övriga punkter sammantaget ger också en klar bild av att låta området var kvar
i befintligt skick, kompletterat med avkopplande parksoffor på lämpligt
avstånd från varandra.
Låt därför detaljplanen återgå till Parkområde och låt det rika djur- och
naturlivet få fortsätta blomstra även i fortsättningen då inget misstag ännu har
skett.
Träd och buskar står kvar, tar många år att återställa till nuvarande skick.
Kommentar: Detaljplanen strider inte mot Kommunfullmäktiges beslut angående
grönstrukturplanen, eftersom det är samma instans som antar detaljplanen. Detaljplanen är
samtidigt ett juridiskt bindande dokument medans grönstrukturplanen är ett
planeringsunderlag (underordnad detaljplanen och översiktsplanens intentioner). I
grönstrukturplanen har kommunen inventerat och värderat olika grönytors betydelser.
Kommunen kan med hjälp av underlaget i grönstrukturplanen utlösa konsekvenser och göra
en avvägning mellan att bevara området som natur eller förtäta med bostäder.
I planbeskrivningen redovisas grönstrukturplanens intentioner och bedömningar. Det står
inte skrivet i planbeskrivningen att Skälby”ersätter” grönytan inom planområdet, vilket
initieras i synpunkterna. Däremot ligger Skälby park på relativt kort avstånd från de
boende. De boende i stadsdelen har kvar rekreativa värden i närområdet, även om grönytan
till stora delar försvinner inom planområdet. Grönstråket kommer fortfarande finnas kvar
norrut vid Djurängen och söderut intill Flodhästen 5 (Rifa-tomten). Kyrkogården på andra
sidan vägen bidrar till en del ”visuell” grönska längs med stråket. I det nya
granskningsförslaget har mer grönyta sparats framför befintliga fastigheter. Kommunen anser
att värdet av bostäder på platsen väger tyngre än att bevara området helt som natur.
För de boende ändras utsikten från bostadshusen från natur till ett bostadsområde.
Kommunen framhåller dock att staden är ständigt föränderlig och utvecklas, vilket
ofrånkomligen påverkar omgivningen både positivt och negativt. Det går inte att säkerställa
att alla fastigheter får sin utsikt säkrad för all framtid. I städer är det vanligt att få nya
grannar, när staden växer, även om det inte är önskvärt för de boende.
Avståndet mellan byggnaderna i planförslaget anser kommunen är tillräcklig för att
integriteten inte ska störas, det vill säga störande insyn. Det finns en skuggstudie som visar
förhållandena under vår och höst. Årstiderna är valda för att spegla årets skiftningar, då
solen ligger högre på vårkanten och lägre på hösten och under vintern. Detta ger olika längd
på skuggorna. Studien visar att de boende tidvis kan få skuggor under tidig förmiddag. Idag
har bostadshusen till stor del skugga från befintlig vegetation.

Samhällsbyggnadskontoret

14(59)

Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

Planbeskrivningen har kompletterats med en skuggstudie i december, årets mörkaste tid.
Skuggstudien är gjord i ett datorprogram, vilket är en simulering av verkligheten.
Till planhandlingarna finns en bullerutredning. I Sverige finns en bullerförordning som anger
vilka värden som är acceptabla för nya bostäder. Städer som växer (exempelvis Kalmar) har
ofta svårare att hitta centrala platser för förtätning. Förtätning anses ge så goda effekter på
staden jämfört med att glesa ut städerna och ibland kan därför mer utsatta lägen av buller
tillåtas tas i anspråk. Godkända avvikelser redovisas i förordningen. Den nya bebyggelsen
kommer att uppnå förordningens krav.
Som argument för förtätning i området (med avseende på buller) kan även framhållas att det
finns angränsade bebyggelse norr och söder om planområdet, som ligger på samma avstånd
från Kungsgårdsvägen. Boende i smålägenheter som exempelvis studentboende är ofta en
kortare period i livet. Många studenter vill samtidigt bo centralt i staden, eftersom dessa
grupper gärna går eller cyklar till sin målpunkter. Därmed har avståndet till centrum eller
skolan stor betydelse.
Hastigheten kommer att sänkas i området för att minska bullernivån och öka säkerheten
över gång- och cykelpassagerna (ej för att minska antalet bilar längs vägen).
Markanvändingen bostäder anses dock inte vara en störande verksamhet. Utformning och
eventuella störningsdämpande åtgärder kring uteplatser och boendeparkering studeras vidare i
bygglovet. Parkering ska ske inom den egna fastigheten och inte begränsa antalet för boende
inom Månstenen 2 eller 3.
I säkerhetsavståndet från krematoriet så finns marginalerna inräknade för att inte störa
bebyggelsen med dålig luft, rök, olyckor m.m.
I yttrandet ställer ni er frågan varför kommunen inte väljer att bygga vidare på
studentboendet på Kungsgårdsvägen mot Skälby eller på andra sidan Axel Oxenstiernas väg
mot Skälby, som tidigare diskuterats. Skälby är en park som är tillräckligt stor för att
uppfylla flera funktioner, både som frilufts- och rekreationsområde, grannskapspark, lek,
biologiskt värde etc. Kommunen anser det viktigt att parken värnas i sin helhet, för att
behålla mångfunktionaliteten. Parken bör även vara tillgänglig att beträda utan att
blockeras av bebyggelse vid entreerna till parken. Bevarande av Skälby som en enhetlig park
väger enligt kommunen bedömning tyngre för allmänheten än bevarande av naturremsan
inom planområdet. I detaljplanen sparas natur i den norra änden som ett grönstråk (i
framtiden) för den biologiska mångfalden, eftersom denna del har en koppling mellan Skälby
park och Norra kyrkogården. Andra platser för förtätning har också studeras för att
tillgodose behovet av nya bostäder och det finns flera pågående projekt, exempelvis Flodhästen
5 (Rifa-tomten).
Granskningstiden har pågått i 7 veckor, vilket är en lång tid. Lagkravet är 4 veckor för
utökat förfarande. Men för privatpersoner behöver det inte vara en nackdel att läsa
handlingarna på sommaren under semestern, eftersom det då finns tid för reflektion.
Ett samrådsmöte skedde under våren. Kommunen har inga allmänna möten under
granskningstiden. På samrådsmötet fanns det tillfälle till frågor efter redovisningen. På mötet
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var det många medlemmar från kyrkan som yttrade sig, varpå det kan ha uppfattats som
om fokus låg på detta område. Men det fanns även möjlighet för boende att yttra sig.
Under planprocessen har det även funnits möjlighet att ringa eller besöka planarkitekten för
eventuella frågor och synpunkter. Telefonummer och adress finns i följebrevet. Om boende
eller fastighetsägare önskar personligt möte/kontakt så är det hen som får inleda en kontakt
enligt ovan. Skriftliga synpunkter under samråd och granskning besvaras skrifligen i
samrådsredogördelsen respektive granskningsutlåtandet.
Övriga svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Patrik Sandermo och Emilia Forsell (Oxhagsvägen 2C, Månstenen 2)
Vi såg nyligen ert beslut om att fortsatt planerat att bygga ett flertal höghus
genom att riva en skog vid Oxhagsvägen.
Jag och min sambo vid Oxhagsvägen 2C känner att förtätelsen och den
förstörda miljön riskerat att göra området ogästvänligt. Dessutom kommer
skogsskövlingen och bostadsbyggandet föra en orimligt stor ljudnivå på de
människor som lagt ner stora mängder införtjänade skattepengar på att
införskaffa en bostadsrätt i ett lugnt område. Därtill riskerar många fina
djurarter att förlora sina hem och området förlora sin lummiga och naturliga
karaktär.
Vi gör härmed ett klagomål angående detta och tycker att bostäderna bör
stoppas, det finns ett flertal bättre områden exempelvis nedlagda Rifa som
däremot passar utmärkt, eller varför inte på andra sidan Oxhagen där det redan
finns ett antal höghus samt mark nog för fler bostäder.
Kommentar: Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer
natur framför befintliga bostäder.
Byggtiden medför en period med mer störningar i form av buller, det finns dock regler för
detta. Bostadsändamål anses inte vara störande, avstånden mellan husen är tillräckligt långt
för att buller, ljus, insyn m.m. ska avta. Området har inga högre naturvärden och de djur
som finns på platsen kommer troligen att flytta till nya platser.
Planering pågår inom Flodhästen 5 (Rifa-tomten).
Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Rebecca Carlsson (Oxhagsvägen 2B, Månstenen 2)
Tycker det är synd att ni tänkt bygga utanför där jag bor. Flyttade till min
lägenhet för lugnet och den fina utsikten, inte för att glo in i andras lägenheter
och på en parkering! Inte heller för att leva i ett byggkaos som sen blir till
studenter. Tror inte heller att ljudnivån kommer att bli bättre. Inte om det är
planerat studentboende i kommande byggnationer. I sådana fall bör detta ses
över annars kan jag garantera att klagomålen kommer att fortsätta även då!
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Tycker det är hemskt att alla grönområden får ryka i Kalmar bara för att det
ska bli boende. Kalmar är fint som det är och det är synd att ni vill ändra
staden till att bli en storstad. Förstår ni inte hur ni kan tänka på kommande
som vill bo här men att ni inte har lika stor överseende för oss som bott eller är
uppväxta i närheten av Kalmar.
Dessutom är det inte bara vi människor som ska få plats, utan djur finns med. I
den lilla skog finns det ett antal djursorter som bor och har sina hem. Hemskt
att behöva riva ner deras hem. Visst några områden finns kvar men det spelar
ingen roll med tiden, då ni har tänker att det är grönområdena som ska byggas
på för att få plats. Antagligen för att det är dem som kostar minst att bygga på.
Tycker ni borde satsa på att bygga vid Rifa istället. Lägga ner tid och pengar på
det som ändå ser förskräckligt fult ut än att behöva ta av Kalmars finaste
platser.
Platsen används inte heller bara utav oss boende utan det är många andra som
kommer drabbas av detta med. Ser dagligen folk som motionerar, ut och går
med hunder, folk som plockar blommor, folk som fotograferar m.m. Listan
kan göras otroligt lång.
Tycker även att det kommer se otroligt dumt ut när dom nybyggda kommer
vara så pass mycket högre än våra egna byggnader är. Hur ni än kommer fram
till ljusinsläppet så kommer det ändå på ett eller annat sätt mörkna för oss. Den
luftiga känslan som finns kommer troligen försvinna.
Har redan sett och kollat igenom detaljplanen för byggnaderna. Så vill inte ha
en massa papper hemskickat om vidare lösningar för kommer ändå inte att
ändra mina åsikter. Har ingen aning om ni ens kommer läsa detta men detta är
mina synpunter i alla fall gällande kommande byggnationer.
/En väldigt missnöjd boende på 2B som kommer få leva i byggkaos framöver.
Kommentar: Kommunen framhåller att staden är ständigt föränderlig och
utvecklas, vilket ofrånkomligen påverkar omgivningen både positivt och negativt.
Det går inte att säkerställa att alla fastigheter får sin utsikt säkrad för all
framtid. Avvägningen mellan olika intressen (bevarande av natur eller bostäder)
beslutas av kommunens förtroendevalda. I detaljplanen prövas lämpligheten av den
nya markanvädningen.
Detaljplanen har omarbetats med en förnyad granskning för att spara mer
naturmark framför befintlig bebyggelse.
Under byggtiden följer en period med mer störningar i bostadsmiljön, det finns dock regler för
hur detta får ske. Högre störningar måste kunna ske i en stad under kortare perioder.
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När byggnationen är klar finns inga lagar knutna till störande ljudnivåer inom bostaden,
enbart visad hänsyn till sin omgivning. Hyresvärden kan dock sätta upp egna kriterier som
hyresgästerna måste följa.
Detaljplanen styr varken upplåtelse- eller boendeform, exempelvis studentboende eller hyres/bostadsrätt. Utforming av uteplatser, parkering, husfasad med mera med hänsyn till
närliggande bebyggelse avseende buller, belysning, insyn m.m. behandlas under bygglovet.
Inom planområdet finns inga höga naturvärden. De djurarter som finns i området
anpassar sig eller flyttar till en ny miljö. Aktivt arbete pågår i kommunen för att
värna om, sköta och förnya de större grönområdena med höga naturvärden och
spridningskorridorer. I planbeskrivningen hänvisas berörda till närliggande park
inom Skälby, som ligger på kort avstånd. Se planbeskrivning för närmare
beskrivning kring rekreationsvärdena.
Planläggning pågår inom Flodhästen 5 (Rifa-tomten). Byggnation inom denna
fastigheten utesluter dock inte behovet av nya bostäder inom planområdet.
Granskningsutlåtanden och det nya förslaget kommer att skickas till alla som haft
synpunkter under samråds- och granskningstiden, enligt den lagstadgade
planprocessen. Det går inte att avsäga sig den rätten om man lämnat synpunkter
under processen.
Kommunens svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan.
Astrid Nilsson (Oxhagsvägen 4A, Månstenen 2)
Är helt emot planerad bebyggelse.
När jag drar upp mina persienner på morgonen vill jag se det vackra
skogspartiet absolut inte 6-våningshus. Ej bebyggelse överhuvudtaget.
Bor i 2-rumslägenhet, bostadsrätt i Riksbyggen, Oxhagesvägen 4A, sedan 51 år
tillbaka.
Följer och njuter av naturens skiftningar under alla årstider. I skogen finns tall-,
bok-, björk- och ekträd. Vildrosor, vitsippor och andra vilda blommor.
Fåglarna är talrika och sångbegåvade.
Det är rogivande att ha skogen nära. Känner stor trivsel och trygghet.
Tänk om och gör rätt!
Kommentar: 6-våningshusen ligger mot Perstorpsvägen. Dessa ligger relativt långt
ifrån trappuppgången för Oxhagen 4A. Utsikten från oxhagen 4A kommer att
hamna mellan två 5-våningshus och kyrkogården kommer troligen kunna skymtas
inifrån lägenheten. Detaljplanen har omarbetats med en förnyad granskning för att
spara mer naturmark framför befintlig bebyggelse inom Månstenen 2.
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Övriga svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan.
Ingela Larsson (Oxhagsvägen 4B, Månstenen 2)
BESTRIDANDE och ÖVERKLAGAN av KUNGÖRELSE av
DETALJPLAN för del av OXHAGEN 2:1 vid KUNGSGÅRDSVÄGEN
samt SYNPUNKTER av samhällsbyggnadskontorets
SAMRÅDSREDOGÖRELSE daterad 2016-06-15.
1) Exploatering på naturmark
Inledningsvis kommenteras, att det finns flera positiva skäl att förtäta med
bostäder i området och att Kalmar kommun är i stort behov av nya bostäder i
Kalmar.
Flera som gjort bestridande av samrådet har anfört, att ny bebyggelse istället
skulle ske vid bl a gamla RIFA-tomten och området där omkring.
Samhällsbyggnadskontoret har svarat att det redan finns en detaljplan för detta
område framtagen, man har dock inte angivet hur många lägenhetsenheter.
Enligt artiklar i lokalpress så har samhälls-byggnadskontoret tidigare informerat
om att det är projekterat för ca 550 lägenheter i ovan nämnda område.
Är inte denna etablering tillräckligt för just Oxhagsområdet? Kan man inte
börja och se konsekvenserna av den byggnationen och vänta med byggnation
av just grönområdet längs med Kungsgårdsvägen.
Av vilken anledning sätter inte kommunen press på markägaren PEAB
(markägare sedan flera år) att utföra sanering och påbörja bostadbyggande på
just detta markområde, Kalmars "skamfläck". Är det en alltför känslig fråga för
kommunens politiker och tjänstemän?
När man tar del av kommunens kommentarer så finns ingen godtagbar
förklaring till av vilken anledning man måste göra en förtätning i Kalmars
centrala delar.
I andra kommuner försöker man expandera förorterna för att där igenom få till
en så bra service som möjligt för alla kommuninvånare. Alla kan inte bo i en
stad eller tätorts centrum.
Av vilken anledning prioriterar Kalmar kommun att de som studerar i Kalmar
måste bo centralt? Räcker det inte med att kommunen tagit beslut om att
anlägga det nya universitetet i Kalmar hamnområde, måste även
studentboenden även placeras centralt? Nyetablering av lägenheter centralt
medför högre marknadshyror som får till följd att kommunen måste
kompensera boendet med bostadsbidrag då studenter oftast inte har så hög
inkomst.
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"Kommunens ställningstagande är att det är viktigt att hitta en balans mellan
att förtäta och spara viktiga grönytor för att kunna uppnå en tät och attraktiv
stad. Alla grönytor kan inte bebyggas likväl som alla grön ytor inte kan sparas ".
På senare år har det i Kalmar kommun varit en trend att nybyggnation sker på
sådana ytor och att alla hus blir höghusbebyggelse. För inte så länge sedan
diskuterades om att bebygga på det natursköna området på Lindö.
Det finns snart inga gröna ytor och naturområden kvar i de centrala
stadsdelarna och cityområdet. Kalmar kommer snart att kallas för "lilla New
York”. "Manhattan" är ju redan etablerad i och med Varvsholmen.
"Grönytan inom planområdet väster om Kungsgårdsvägen har inga höga
naturvärden, bortsett från den norra änden med ett fåtal äldre träd."
Vem har gjort denna bedömning?
2) Utformning av planförslaget
Under denna rubrik så slår kommunen fast, att det inte finns någon fastställd
plan eller exakta riktlinjer för hur den nya byggnationen kommer att utformas,
den kommer att behandlas vidare i en ny detaljplan.
Det tolkar undertecknad, som att det är fria marknadskrafter som kommer att
styra och råda. Det är markägarna/byggherrarna som i slutänden kommer att
få bestämma hur området slutgiltigt kommer att exploateras. Det blir självfallet
så att man försöker att få ut så mycket boyta som möjligt av detta lilla
markområde som det gäller och då måste det byggas på höjden. Med smarta
arkitektlösningar kommer man kringgå uppgjorda detaljplaner.
Kommunens politiker och tjänstemän kommer då, att välvilligt "nicka sitt
bifall" när vi har kommit så långt i processen.
3) Konsekvenser for närboende
En bullerutredning har gjorts enligt planhandlingarna och som har tagit hänsyn
till den ökade trafikmängd som kommer bli i området. Hur har denna analys
gjorts finns inte exakt angivet och efter vilka beräkningar? Hur kan man göra
sådana beräkningar av problemet, när det inte är fastställt hur byggnation och
vägnät slutgiltigt kommer att bli och se ut?
Ang att gc-banan kommer att förskjutas närmare befintlig bebyggelse
kommenteras av samhällsbyggnadskontoret enligt följande: "Oftast medför en
gc-väg inte några högre bullernivåer (exklusive enstaka mopeder) och 11 - 15
meter anses vara ett väl tilltaget avstånd till en ny gc-väg i en så tätortsnära
miljö". Kommunen har dock förståelse för att de boende är vana vid en lugn
baksida med avskildhet. ".
Hur har dessa bullermätningar gjorts? Har kommunala tjänstemän varit ute och
gjort mätningar i våra lägenheter morgon-/kvälls-/ och nattetid med både
stängda och öppna fönster? Nej så är inte fallet.
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Befintliga bostadshus i kvarteret Månstenen 3, är 60-talshus och som är byggda
enligt de normer som rådde då. Dessa har inte den isolering som görs i nya
bostadshus idag som står emot och dämpar trafik- och andra ljudstörningar på
ett effektivare sätt.
Om den nya byggnationen kommer till stånd och cykelbanan förskjuts närmare
våra bostadshus kommer vi fortsättningsvis inte kunna ha våra fönster öppna
varken dag- eller nattetid under den ljusa årstiden. Det som kommunen
benämner som "lugn baksida ". Det är på denna baksida som de flesta har sina
sovrum i fastigheterna 2 och 4. Vi kommer därmed få en mycket mer
försämrad boendekvalite.
Våra 60-talshus kan inte byggas om. Vem tar ansvar och hänsyn till detta?
Mattias Adolfsson konfronterades vid demonstrationen den 4 augusti ang
ovanstående synpunkter men kunde inte ge något tillfredsställande svar hans
kommentar var "vi tar hänsyn till detta", men kunde inte säga hur.
Ang dagvattenhantering och översvämningsrisker.
"Den nya bebyggelsen inom planområdet ska fördröja dagvattnet inom
fastigheten innan det släpps ut i det allmänna dagvattennätet. Gc-banan och
kvartersmarken ska utformas så att dagvatten inte rinner över till
grannfastigheterna, ex genom marklutning. Öster om Kungsgårdsvägen finns
en utbyggd fördröjningsdamm, som vid riklig nederbörd ska hantera stora
mängder dagvatten från befintliga bostadsområden däribland Månstenen 3.
Det är oklart när källaröversvämningarna har skett i förhållande till när
fördröjningsdammen byggdes ut. "
Det är otroligt dåligt av kommunens utredning att inte ta reda på ovanstående
fakta som lätt borde kunna inhämtas av kommunens räddningstjänst samt av
försäkringsbolag.
Den senaste översvämningen skedde sommaren 2013 då flera av höghusen fick
sina källare översvämmande. Det stod ca 1/2 meter vatten i dessa som
räddningstjänsten fick komma och pumpa ut. Flera containrar fick rekvireras
av bostadsrättsföreningen för att lägenhetsinnehavama skulle kunna slänga det
som hade förstörts. Fördämningsdammen var redan då befintlig och fyllde
således ingen funktion för Månstenen 3 fastigheter.
På grund av stora klimatförändringar kommer det i framtiden oftare bli
"skyfall" med stora regnmängder som faller under kort tid. Kommunen har
tidigare kommenterat detta med att vårt befintliga dagvattennät inte är
dimensionerat att ta emot sådana stora mängder vatten på en gång. Har detta
förhållande förändrats?
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Med ovanstående och om ny byggnation kommer att ske i området med
asfalts- och andra markbeläggningar kommer risken för översvämningar att
öka väsentligt. Inte bara för höghusen som ligger i en "sänka" utan även för
låghusen.
Skall boende i Månstenen 3 fortsättningsvis inte kunna utnyttja sina
källarförråd på grund av översvämningsrisk? Är det en bra boendestandard?
Avslutningsvis görs följande kommentar: "Bedömingen kvarstår att planen inte
riskerar att ge någon betydande miljöpåverkan och därmed behövs ingen
miljökonsekvensutredning.
Detta är helt felaktigt påstående, det kommer få stor miljöpåverkan inte bara
för oss som redan bor i området, det kommer även få konsekvenser för de
som ev flyttar in i den nya planerade byggnationen samt för de som dagligen
passerar detta grönområde.
Kommentar: Ny detaljplan för f.d- Rifa (Flodhästen 5) är under pågående process, det finns
idag ingen färdig detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten. Pågåend planprocess har
avvaktat förhandlingar mellan fastighetsägaren för Flodhästen 5 och 3 (Arlas fastighet).
Många kommuner expanderar både i förorterna och förtätar i tätorten för att tillgodose
behovet med nya bostäder. Detsamma sker i Kalmar kommun, där nya bostäder planeras i
båda lägena.
Detaljplanen styr inte vilken typ av boende som planeras, dvs studentboende eller annat.
Detaljplanen skapar en möjlighet för nya bostäder och det är fastighetsägaren som därefter
bestämmer vilken typ av bostad som upprättas. I området har Kalmarhem AB en
markreservation för den södra delen av planområdet, det är troligt att Kalmarhem vill
etablera studenbostäder eftersom det idag är en stor brist i kommunen.
För kommunens ställningstagande kring förtätning med bostäder i området, se inledande
kapitel. I grönstrukturplanen har planområdet inte pekats ut som ett område med höga
naturvärden. Grönstrikturplanen har tagits fram i samarbete mellan kommunen och
naturvårdsverket. Den norra delen av planområdet bedömmer kommunen har högre
naturvärden. Denna del är värd att spara för att behålla en extra spridningskorridor för den
biologiska mångfalden. Bedömningen har gjorts av kommunens miljöenhet genom
inventeringar i området av kommunens miljöhandläggare.
Detaljplanen styr ingen detaljerad utformning av den nya bebyggelsen, såsom fasadmaterial,
fönsterplacering, takvinkel m.m. Det har inte funnits någon specifik anledning att styra/låsa
detta i planen för att byggnaderna ska anpassas gentemot befintlig bebyggelse. I bygglovskedet
kommer detta dock att bedömas så att den nya bebyggelsen passar in i bostadsmiljön.
Detaljplanen styr dock maximal brottoarea och placering av husen ska ske inom
egenskapsgränserna. Det är därmed inte möjligt för byggherren att bygga så mycket som
möjligt. I bruttoarean ska även förråd och tekniska anläggningar såsom hiss, trappa,
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ventilation m.m. få plats. Detaljplanen sätter de yttre ramarna för vad som kan beviljas i
bygglovet. Ett bygglov får inte stida mot detaljplanen.
Vägnätet (Gröndalsvägen och Perstorpsvägen) är densamma i detaljplanen som i nuläget.
Trafikbullret från den tillkommande bebyggelsen kommer inte ge någon märkbar (uppfattad)
förändring gentemot nuläget för de befintliga bostäderna. Till bullerutredningen finns
trafikmätningar från gatan där man sammanställer dygnstrafiken och andelen tung trafik.
Bullerutredningen utgår från trafikmätningarna, hastighet, avstånd, markens lutning och
underlag m.m. för att göra en simulering och få fram uppskattade bullernivåer.
Simuleringarna görs i ett avancerat datorprogram. Den ökande trafikmängden är ett
uppskattat värde baserat på tidigare erfarenheter.
Planförslaget har arbetats om och placerar gång- och cykelvägen helt längs med
Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen. Detta görs för att spara mer grönyta mot befintliga
bostäder.
För svar kring tillfälliga översvämningar, se inledande kapitell kring dagvatten. Kommunen
har i planarbetet ett nära samarbete med Kalmar Vatten AB, som ansvarar för hanteringen
av dagvatten inom verksamhetsområdet.
En negativ påverkan för de boende är inte detsamma som betydande miljöpåverkan, som
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Kommunen ställningstagande
kvarstår.
Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Ingvar Håkansson och Eva Håkansson (Oxhagsvägen 4B, Månstenen 2)
Vi vill protestera mot planerna på att bygga 6 st 6-våningshus nära
Kungsgårdsvägen i Kalmar.
Vi förstår att det är bostadsbrist i Kalmar och att man behöver bygga fler
lägenheter.
MEN
Vid demonstrationen på torsdagen uppgav Mattias Adolfsson bl a att husen
skulle innehålla lägenheter för 55+ människor. Enligt vad vi hört på möten blir
lägenheterna så dyra att bara människor med mycket höga inkomster kommer
ha råd att hyra där - ex.vis om man fått pengar genom att ha sålt sin villa.
Jämför med de människor som kunde flytta till Bovieran. Vanliga människor
med små inkomster kommer inte att ha råd bo där. Har hört från vänner som
besökt Kalmar att de är förundrade och glada över hur grönt och fint Kalmar
är, inte som andra städer där man byggt på alla lediga platser. Detta är också
viktigt om man vill bo här.
Ska man inte också ta miljöhänsyn. Ju fler människor som bor på denna plats
ökar antalet bilar och det blir mer avgaser. Träd som står där nu skyddar ju mot
avgaserna.
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Kalmar ska ju vara en cykelstad så låt oss då behålla de cykelvägar som finns.
Kalmar har ju också mycket bra bussförbindelser så att bo norr om staden
skulle inte förlänga tiden för att ta sig in till centrum särskilt mycket. Bygg
istället norrut.
Det var t ex inte möjligt att bygga universitet på brofästet, men nu går det bra
att förläggaen gymnasieskola på samma plats. Vad är skillnaden, det måste ju
vara lika långt för dessa elever som för studenterna. Handlar det bara om att ta
ny mark i besittning?
Kommentar: I området fanns tidigare en markreservation för Bolaget, som planerade
lägenheter för 55 pluss i den norra delen av planen. Markreservationen har idag gått ut.
Båda bostadshusen i norra delen av planen har ännu inte någon potentiell byggherre.
Detaljplanen styr inte vilken typ av boende som planeras, dvs studentboende, 55 pluss, hyreseller bostadsrätt med mera. Detaljplanen skapar enbart förutsättningar för nya bostäder (för
alla sorters upplåtelser) att byggas och det är fastighetsägaren som bestämmer vilken typ av
bostad som upprättas. Kommunestyrelsen beslutar (fristående från detaljplanen) vem
kommunen säljer marken till.
Trafiken ökar i området i och med den nya bebyggelsen. Men samma utveckling kommer att
ske i staden ifall kommunen väljer att expandera staden utåt och ta mer mark i anspråk.
Då är det fler människor som blir beroende av bilen som färdmedel, eftersom det är för långt
att gå eller cykla. Glesare städer bidrar även till ett lägre kollektivtrafikunderlag. Det finns
pågående planarbeten i norra delen av Kalmar. Men det är inte strategiskt för kommunen
att lägga all ny bebyggelse norrut och bara förtäta i dessa delar. Det är ofta bra att fördela
exploateringen i staden och att blanda nya och gamla områden, vilket skapar variation med
olika karaktärer.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning. Gång- och cykelvägen kommer att
finnas kvar i områden, men ändrar streckningen ut mot vägen. Parkeringen förläggs längre
söderut. Detta görs för att tillmötesgå de boende och spara mer natur mot befintliga bostäder.
Ola Ericson (Oxhagsvägen 4B, Månstenen 2)
Som boende vid Oxhagsvägen 4B, och därmed berörd av "Detaljplanen för
Del av Oxhagen 2:1 m.fl. vid Kungsgärdsvägen", ber jag härmed att få
framföra nedanstående synpunkter på de förändringar inom området som
beskrivs i detaljplanen från i våras och som nu redovisats i de handlingar (inkl
uppdaterad detaljplan) som åtföljde Samrådsredogörelsen.
Till att börja med vidhåller jag samtliga de punkter som jag redovisade i mitt
svar till er från den 28 mars. Jag har noterat att ni accepterat mitt krav på att
den lilla kullen bevaras och inte schaktas bort. Tack för det!
Allmänt:
Som ni själva har skrivit i avsnittet Kommunala program, sid 7(37),
överensstämmer de nu föreslagna ändringarna av detaljplanen inte med
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intentionerna i den grönstrukturplan som antogs så sent som 2010. Ni skriver
själva att "De värden som pekats ut inom planområdet kommer att påverkas
negativt och strida mot intentionerna i grönstrukturplanen." Vidare har ni
skrivit att i de planer som idag gäller " ... utpekas det föreslaget planområdet
med markanvändningen naturpark, gatuplantering, natur, gc-väg." Som
argument för att ändra detta till att istället avse att " ... förtäta staden med fler
bostäder ...... med en tät och hög exploateringsgrad", något som står i bjärt
kontrast till de planer som antogs för litet drygt 5 är sedan, har ni anfört att
"Kommunen står inför en situation då behovet av nya bostäder ökat markant i
Kalmar under de senaste åren ". Det finns mark på andra ställen som lämpar
sig betydligt bättre för att lösa det problemet än området kring Oxhagen 2: 1.
Att bara ignorera den relativt nyligen antagna grönstrukturplanen på det sättet
som nu föreslås är inte rimlig politik och jag anser därför agerandet
klandervärt!!
När grönytor bebyggs innebär det att de oåterkalleligen går förlorade. Det
måste finnas annan mark i kommunen som kan tas i anspråk för det aktuella
ändamålet utan att man våldför sig på ett område som ursprungligen avsetts att
bevaras som grönområde. Området bör därför överhuvudtaget inte bebyggas
med hyreshus.
Samråd och demokrati
I planarbete av det här slaget ska en avvägning göras mellan två intressen,
bevarande av grönytan eller förtätning med bostäder. Dialogen med de boende
i området är i det sammanhanget viktig och en del av den kommunala
demokratin. Det betyder inte att enbart de boendes synpunkter ska accepteras
men inte heller att kommunen ska "köra över" medborgarna genom att
ignorera deras synpunkter. Vi ser idag allt fler exempel på att så sker, något
som kommit att kallas "demokratiunderskott". Era svar på de synpunkter som
lämnades i våras innebär att en majoritet, 19 av de över 20 yttranden som
avlämnades av boende i området lämnats utan beaktande. Så fungerar inte
demokrati!!.
Att sedan förlägga tiden för yttrande över samrådsredogörelsen till
semesterperioden med senaste inlämningsdatum till måndagen 8 augusti
demonstrerar på samma sätt att ni bara betraktar samrådprocessen som en
symbolhandling. Det är skamligt.
Om nu området, trots vad som anförts ovan, måste bebyggas, anser jag
fortfarande att följande punkter måste beaktas:
(1)
Det är viktigt att byggnaderna i delarna 2 och 3 (Bebyggelseområden,
Markanvändning och byggrätter, sid 14(31)) dels förläggs längs med
Kungsgärdsvägen, dels placeras så långt österut som möjligt med syfte att
bevara så mycket som möjligt av det nuvarande grönområdet intakt. Vidare
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måste det redovisas om den angivna byggnadshöjden avser höjden över
marken på byggplatsen och om hänsyn i så fall tagits till den nivå där befintliga
byggnader ligger. Höjdangivelserna bör utgå från en gemensam nivå. Enligt
min mening är det tveksamt om det kan vara acceptabelt att som föreslagits
tillåta en maximal nockhöjd på 17 meter (5 våningar?). Området karaktäriseras
idag av byggnader med samma, med hänsyn till marknivåerna, upplevda
totalhöjd som fastigheterna på Månstenen.
(2) (se den kartkopia som bifogades mitt ursprungliga yttrande)
Byggnadshöjden för fastigheten i del 2 (Bebyggelseområden, Markanvändning
och byggrätter, sid 14(31)) måste anpassas till den befintliga fastigheten på
Månstenen (Oxhagsvägen 48 och C, Punkt A) som idag är tre våningar. Detta
med hänsyn till att den "gata" som skulle bli resultatet mellan fastigheterna inte
blir en mörk "gränd". Dessutom måste det genomföras och redovisas en
solstudie som visar hur höjden på den tänkta byggnaden påverkar
ljusförhållandena i fastigheten på Oxhagsvägen. Detta är VIKTIGT med
hänsyn till rådande väderstreck!! Den solstudie som nu redovisats avser
förhållandena efter vårdagjämningen (april) och före höstdagjämningen
(september), alltså den ljus delen av året. Den ska givetvis göras för den
mörkaste perioden av året dvs i december/januari. Jag begär därför att
solstudien kompletteras samt att frågan om nivåer (se ovan) beaktas och att
resultatet redovisas skriftligen till samtliga berörda boende.
(3)
Det är nödvändigt att ni redovisar vilken typ av bostäder som är tänkta. Gäller
det studentbostäder, bostäder för s.k. nyanlända, hyresrätter eller bostadsrätter
eller vad? Det här är viktig information för den sociala miljön och oss som idag
bor i området eftersom det mycket väl kan tänkas ha påverkan på prisnivåerna
på bostadsrätterna och trivseln i området.
(4) Avslutningsvis vill jag också peka på den ökade betydelse som cykelvägen
genom området kan komma att få när det blir aktuellt att flytta skolor till
Brofästet. Är detta beaktat i planeringen?
Kommentar: Ställningstaganden kring förtätning av området finns att läsa i handlingens
ingående kapitel och i planbeskrivningen. Aktuell detaljplan reglerar området som park,
natur, gc-väg, tågrält m.m. Att ett område ursprungligen regleras med ett specifikt ändamål
innebär inte att området för all framtid kommer att bevaras så. En stad är alltid föränderlig
och utveckas.
Under planarbetet har de boende möjlighet att framföra sina synpunkter kring förslaget,
vilket är den demokratiska möjligheten att påverka. Men det är alltid politikerna som väljer
vad som ska prioriteras och fattar beslutet kring detaljplanen. Att de boende får yttra sig
över planen innebär inte att det är någon röstning kring vilket alternativ som vinner. Då
skulle detaljplaner där det bara finns ett fåtal fastighetsägare alltid förlora gentemot områden
där det finns många fastighetsägare eller boende, det är inte en demokratisk process.
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Granskningstiden låg över sommaren under nästan 2 månaders tid. Normal tid är 4 veckor
vid ett utökat förfarande. Vid normalt planförfarande är tiden 3 veckor. Genom att förlägga
samråd och granskning under semesterperioden så kan tiden för yttrande förlängas utan att
det märkbart påverkar tidsplanen för planen.
Ställningstaganden kring höjden går att läsa under handlingens ingående kapitel och i
planbeskrivningen. Angiven byggnadshöjd utgår från medelmarknivån runt huset eller i
förhållandet till vägens höjd om huset placeras närmare gatan. Höjderna har inte studerats
utifrån gemensamma plusshöjder utan studeras utifrån terrängförhållanden.
Solstudien visar var skuggan faller under olika årstider, samt att skuggan är kortare under
vår/sommar och blir längre under vinterhalvåret. En skuggstudie har kompletteras för
december, studien visar att befintliga hus skuggas av den nya bebyggelsen under första timmen
när solen är uppe. Idag utgörs marken av skog som skuggar lägenheterna.
Detaljplanen styr inte vilken typ av boende som planeras, dvs studentboende, hyres eller
bostadsrätt med mera. Detaljplanen skapar en möjlighet för nya bostäder och det är
fastighetsägaren som därefter bestämmer vilken typ av bostad som upprättas. I området har
Kalmarhem AB en markreservation för den södra delen av planområdet, det är troligt att
Kalmarhem vill etablera studenbostäder eftersom det idag är en stor brist i kommunen.
Kalmarhem har alltid hyresrätter. Detaljplanen styr inte heller vem kommunen säljer
marken till, det är kommunstyrelsen som beslytar om markreservationer.
Den övergripande planeringen kring cykelstråken, bland annat förbindelser till den nya
skolan på Brofästet, planeras parallellt med detaljplanen av kommunens trafikplanerare. I
arbetsgruppen för detaljplanen har trafikplanerare från kommunen medverkat och
diskussion kring cykelstråken har behandlats. Kommunen har inför den förnyade
granskningen arbetat om förslaget och flyttat ut gång- och cykelvägen helt i gatan, för att
kunna spara mer naturmark mot befintlig bebyggelse. Detta är en konsekvens för
cykeltrafiken. Planbeskrivningen har kompletterats med mer information kring detta.
Anders Ullman (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Efter att ha tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat område samt även
läst igenom ”Grönstrukturen i Kalmar – Planeringsunderlag för Kalmar stad
utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv” har jag följande synpunkter och
frågor som jag förutsätter att ni besvarar skriftligen på mailadressen nedan:
Samrådsförfarandet har skett på ett, i mitt tycke, undermåligt sätt. Ingen
information har skickats ut till oss närboende utan endast till vår förening. Jag
har deltagit ett några samrådsförfarande med reningsverk och då har det varit
självklart att samtliga närboende informerats och inbjudits till samrådsmöte.
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Fråga: Tycker ni det är rimligt att de närboende inte informeras och inbjuds i
god tid innan samrådsmötet när ni planerar för att bygga flera femvåningshus
intill nuvarande bebyggelse?
Grönstrukturplanen, som antogs av kommunfullmäktige 29/11 2010 (!)
finansierades av bl a naturvårdsverket med 420 000:-. Med tanke på att
föreslagen detaljplan i stora delar går stick i stäv med ”Grönstrukturplanen”
förutsätter jag att naturvårdsverket informerats om vad deras pengar använts
till och hur föreslagen detaljplan ser ut.
Fråga: Varför tog man fram Grönstrukturplanen med tanke på att den inte
gäller längre?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; ”Skogs- och vattenbryn, gamla
ekar och andra träd, död ved, vattendrag, våtmarker och ett kultur- och
skogslandskap med lång kontinuitet ger möjlighet till ett rikt växt- och djurliv
och en långsiktigt hållbara livsmiljö”. Vidare kan man läsa; ”En mångfald av
växter och djur har stor betydelse för en hållbar stad i samspel med naturen.
Den utgör också en kunskapskälla för förståelse om ekologiska samband och
miljöfrågor samt har ett stort rekreativt värde genom att erbjuda oss människor
naturupplevelser i närområdet”
Kommentar: Föreslagen detaljplan tar inte hänsyn till att det finns rödlistade
arter i område och inte heller någon MKB avses göras. Går helt emot antagen
Grönstrukturplan.
Fråga: Hur motiverar ni att det inte behöver göras en MKB när ni samtidigt
konstaterar i detaljplanen att det finns rödlistade arter? Anser inte ni att det är
viktig med biologisk mångfald?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; ”Att vistas i park- och
naturområden har stor betydelse för människors hälsa och livskvalité. Närheten
till naturmiljöer är avgörande för barn, funktionshindrade och äldre med flera
som är helt hänvisade till sin närmiljö”
Kommentar: Jag har två barn i åldrarna 5 år och 7 år. De leker i området som
kallas Bergabanan i stort sett dagligen. Jag har möjlighet att ha kontakt med
dem även då jag är inomhus i och med att området ligger precis utan för vårt
hus. Om detaljplanen förverkligas försvinner barnens grönområde som, enligt
Grönstrukturplanen, är av avgörande betydelse för bl a barn.
Fråga: Tycker ni att närheten till grönområden har avgörande betydelse för
barn och i så fall hur förklarar ni att området kan bebyggas?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; ”För det tredje är planens
(=Grönstrukturplanens) slutsatser och rekommendationer för olika områden
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ett direkt underlag vid kommande detaljplanläggning enligt plan- och
bygglagen”.
Fråga: Enligt Grönstrukturplanen, bilaga 2, är bl a Bergabanan klassad som ett
”särskilt värdefullt naturområde”, vilken inte tas någon som helst hänsyn till i
föreslagen detaljplan. Hur kommer det sig att ni omvärderat Bergabanan och
dessutom efter bara drygt 5 år från det att Grönstrukturplanen antogs av
kommunfullmäktige?
Cykelvägen som går i området ska tas bort och en ny ska anläggas i anslutning
till Kungsgårdsvägen om jag förstått underlaget rätt. Cykelvägen är en av de
mest trafikerade i Kalmar. I Grönstrukturplanen kan man läsa följande:
”Bergabanan och Ångloksleden är två grönstråk som leder in i stadens centrala
delar. De är snabba, raka, smala och populära cykelstråk som ändå lockar till
promenad och motion”. Jag cyklar själv till jobbet och vet vilken skillnad det är
mellan en bra och dålig cykelväg. En riktigt bra cykelväg löper genom
grönområden och gärna så långt ifrån biltrafik som möjligt.
Fråga: Tycker ni att den föreslagna nya dragningen av cykelvägen uppmuntrar
folk till att cykla?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; ”Det finns flera värdefulla mindre
naturområden för små för att kunna erbjuda samma rekreationsvärde som de
större bostadsnära naturområdena men i övrigt av stort värde för när
rekreation”. Till dessa områden räknas Bergabanan som ni nu ska ta bort och
bebygga istället. Vidare kan man läsa ”….stor användning av skolor och
förskolor och genom att de ger naturupplevelser även inne i staden. De är
också värdefulla i stadsbilden”
Fråga: Tycker ni att er föreslagna detaljplan går i samklang med ovanstående
beskrivning från Grönstrukturplanen
Jag skulle kunna fortsätta sida upp och sida ner med att peka på punkter där
föreslagen detaljplan och Grönstrukturplanen inte har det minsta samband.
Detta känns dock inte meningsfullt så därför ber jag er att fräscha upp era
minnen genom att läsa igenom ”Grönstrukturplanen” och alla vackra
formuleringar som tyvärr inte verkar gälla längre.
Avslutningsvis vill jag också upplysa er om att när vi köpte vår bostad 2011 så
fanns det ett antal anledningar till vårt val, bl a följande:
-

Högst upp i huset och dessutom kök och flera sovrum som vette mot
grönområde, d v s ingen insyn.
Grönområdet var utpekat som särskilt värdefullt i en
”Grönstrukturplan” som var endast 1 år gammal, varför vi trodde att
området skulle förbli obebyggt.
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Då vi har små barn såg vi det som idealt att ha ett grönområde direkt
utanför fönstret.

Genom ert förslag till detaljplan så kan jag bara tyvärr konstatera att ni faktiskt
förändrar våra livsvillkor till det sämre.
Kommentar: Synpunkterna behandlas enligt planprocessen för detaljplaner, dvs besvaras i
detta granskningsutlåtande. Ej skriftligen på mailadressen som ni skickat ifrån.
Samrådskedet har passerat och svar kring hur denna gick till går att finna i
samrådsredogörelsen. Fastighetsägaren ombedes att informera boende och handlingarna fanns
även tillgängliga på kommunens hemsida, samhällsbyggnadskontoret och stadsbiblioteket.
I granskningskedet sattes även informationsbrev upp i trappuppgångarna.
Naturvårdsverkets anses inte berörda eftersom planområdet inte har några högre
naturvärden. Länsstyrelsen har samtidigt en samordnande roll att sammanställa alla statliga
intressen.
Även om det har påträffats rödlistade arter i området så betyder inte detta att miljön är
värdefull för den biologiska mångfalden. Planområdet gränsar till Skälby som har mycket
höga naturvärden, vilket innebär att flera rödlistade arter kan påträffas utanför sitt habitat.
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, så
att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Gröndstukturplanen togs fram som ett planeringsunderlag till översiktsplanen samt som
hjälp för framtida bedömningar i planeringen. Planen har fortfarande en viktig funktion
eftersom den beskriver de värden som platsen besitter utifrån grönstrukturen. Med hjälp av
grönskturkurplanen är en enklare att bedöma planens konsekvenser och väga olika intressen
mot varandra. Översiktliga dokument blir efterhand föråldrade och andra värden kan väga
tyngre.
Lekmöjligheter för barn inom Månstenen 2 ligger på nära avstånd till Skälby. I området
planeras en lokal lekplats.
Gång- och cykelvägen flyttas i det nya granskningsförslaget ut längs Kungsgårdsvägen och
Perstorpsvägen. Bakgrunden till detta är att spara mer naturmark intill Månsteten 2.
Flytten kan ha en negativ påverkan på cykeltrafiken. Konsekvenserna av detta beskrivs i
planbeskrivningen.
Planområdet utgör ett värdefullt mindre naturområde enligt grönstrukturplanen. Att
grönytan försvinner är en konsekvens av planen, som inte är förenlig med
grönstrukturplanens intentioner. Ytan anses dock inte användas aktivt av varken skola eller
förskola.
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Granskningshandlingarna arbetas om för att spara mer natur mot Månstenen 2. Så att viss
utsikt behålls och insynen blir mindre. Detta görs för att bemöta de boendes synpunkter.
Anne Christine Gustavsson (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Jag har full förståelse för att det behöver byggas nya bostäder men det måste
vara ett långsiktigt välplanerat byggande, inte bara trycka in lite hus här och där
och särskilt inte på befintliga äldre grönområden med gamla uppvuxna träd
och ett rikt växt- och djurliv.
Denna tänkta byggnation förstör dels det lugn som finns mittemot kyrkan där
det är många begravningar, dels för de som bor i befintliga hus och dels för de
som cyklar och går på cykelvägen. Det passar inte ihop med den helhet som
behövs vid en kyrka och begravningsplatser.
Vi måste vara rädda om de grönområden som finns och följa
Grönstrukturplanen. Träden suger upp dagvatten (vi har redan problem med
översvämningar i våra källare vid när det regnar häftigt), dels suger träden upp
koldioxid från trafiken. På våren stannar förbipasserande cyklister och gående
för att plocka vitsippor och senare liljekonvaljer. Att hugga ner detta
grönområde går helt emot kommunfullmäktiges beslut från 29 november §155.
Höghus längs med Kungsgårdsvägen för att göra den till en stadsgata passar
inte in i befintlig bebyggelse. Det finns inga andra höghus längs med
Kungsgårdsvägen.
Att förtäta på detta vis är att förfula och förstöra för oss som redan bor här
och de som cyklar och går förbi. Denna cykelväg efter Rifatomten och norrut
är en av de vackraste i Kalmar.
Att få hus och parkeringar precis utanför våra fönster gör vårt område mycket
fulare. Alla som bor längs med har dessutom sina sovrumsfönster åt detta håll.
Nu verkar ju planeringen av ”Rifatomten” och mittemot där det tidigare fanns
kolonilotter vara på gång. Bygg då där och låt det räcka i detta området så att
det inte blir någon slags betonggetto. Ni har ju dessutom börjat med att göra
Erik Dahlbergs väg till en stadsgata. Det går säkert att fortsätta med en framför
gamla Riksbyggehuset och bilfirmorna där det inte stör några nuvarande
boenden.
Måste ni bygga på Kungsgårdsvägen så bygg på den tomma grönytan
Kungsgårdsvägen-Perstorpsvägen och ev längre norrut vid vår parkering. Ni
säger att dom träden måste sparas men ni tar ju ingen hänsyn till andra fina
gamla höga tallar som ni vill hugga ner söder ut så det bara blir ett svepskäl
från er sida vad jag kan förstå.
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Kommentar: Naturmarken inom planområdet har idag inga höga naturvärden. Det finns
några äldre tallar i området som kommer försvinna, men dessa har inget högt värde i sig och
ingen biologisk koppling som spridningskorridor. De djur som finns i området anpassar sig
och flyttar såsmåningom till närliggande grönytor. I planförslaget sparas däremot några äldre
träd i den norra delen, eftersom dessa kan ha en funktion som spridningskorridor mot Norra
kyrkogården där det finns högre biologiska värden. Förslaget att flytta bebyggelsen längre upp
mot Månstenens parkering anses inte vara ett bra alternativ.
Kyrkogården är väl avskild från den nya bebyggelsen genom Kungsgårdsvägen. Större delen
av marken runt omkring Norra kyrkogården är bebyggd med bostäder eller verksamheter, se
sid 13 i planbeskrivningen. Kommunen bedömer att den södra delen av planområdet kan
tillåtas få en högre byggnadshöjd. Detta eftersom planområdet är tydligt avskilt från
kyrkogården via Kungsgårdsvägen, samt att höjden på byggnaderna naturligt kommer smälta
in med de planerade byggnaderna inom Flodhästen 5 (Rifa-tomten) och ramar in det öppna
landskapet som utgörs av väg/korsning och parkeringsplatser.
Högre hus finns idag i närområdet inom kvarteret Månstenen 3. Det planeras även för högre
byggnation inom Flodhästen 5 (Rifa-tomten). Kommunen vill samtidigt utnyttja marken i
stadskärnan på ett effektivt sätt genom att bygga högre i vissa lägen, så att mer mark kan
bevaras som friytor eller grönområden.
Detaljplanen strider inte mot Kommunfullmäktiges beslut 29 november §155 eftersom det är
samma instans som antar detaljplanen. Detaljplanen är samtidigt ett juridiskt bindande
dokument medans grönstrukturplanen är ett planeringsunderlag (underordnad detaljplanen
och översiktsplanens intentioner). I grönstrukturplanen har kommunen inventerat och
värderat olika grönytors betydelser. Kommunen kan med hjälp av underlaget i
grönstrukturplanen utlösa konsekvenser och göra en avvägning mellan att bevara området
som natur eller förtäta med bostäder.
Vid planläggning av ett område är det de förtroendevalda som beslutar vilket allmänt
intresse (bevarande som grönyta eller bostäder) som väger tyngst. I detaljplanen görs en
avvägning hur planen bör utformas, mellan allmän plats och kvartersmark med mera.
Detaljplanen har omarbetats med en förnyad granskning för att spara mer naturmark
framför befintlig bebyggelse inom Månstenen 2.
Vi val av mark för nya bostäder så har avvägningar gjorts mellan olika platser, varav
Flodhästen 5 (Rifa-tomten) och läng Erik Dahlbergs väg är platser som kommunen redan
arbetar med att förtäta. På grund av kommunens höga tillväxt och uppsatta mål om 2500
bostäder inom ett treårsintervall så behöver planområdet tas i anspråk för nya bostäder. I
kommunens översiktsplan finns intentionen att förtäta i utpekade stråk, som Diagonalen,
och centralt i stadskärnan (planområdet ligger inom kommunens utvidgade stadskärna).
Utsikten för de boende ändras från natur till bostadsområde, vilket är en skillnad för den
enskilde. Men kommunen framhåller att staden är ständigt föränderlig och utvecklas, vilket
ofrånkomligen påverkar omgivningen både positivt och negativt. Det går inte att säkerställa
att alla fastigheter får sin utsikt säkrad för all framtid.
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Vidare svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Asbjörn K. Johansson (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Grönområdet mellan del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen och
Kungsgårdsvägen är vackert och av Kalmar Kommun 2010 Klassificerat som
mycket värdefullt. Hyresgästerna, som till stor del har bott här mycket länge,
har vant sig vid denna grönområdesvy och en rasering härav skulle på många
sätt bli ett slag. På dessa grunder ställer jag mig negativ till byggplaner gällande
det aktuella området.
Kommentar: I planarbetet så har grönstrukturplanen (med klassningen av området som
mycket värdefullt) ställts mot kommunens bostadsmål (2500 nya bostäder inom ett
treårsintervall). Det är två allmänna intressen som värderats mot varandra. Kommunens
ställningstagande är att bostadsmålet i detta läge väger tyngre.
Kommunen framhåller att staden är ständigt föränderlig och utvecklas, vilket ofrånkomligen
påverkar omgivningen både positivt och negativt. Det går inte att säkerställa att alla
fastigheter får sin utsikt säkrad för all framtid.
Vidare svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Gunvor Arén (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Jag har tagit del av samrådsredogörelsen för området. Det är beklagerligt att
grönstrukturplanen inte fått ha större tyngd.
Grönområdet intill befintlig gc-bana framför Månstenen 2 Oxhagsvägen 4 har
en växtlighet av vitsippor, liljekonvaljer, blåbär, björnbär utöver träden. Denna
växtlighet finns inte i den norra delen som föreslås bli bevarad. Många med
rullatorer och rullstolar kommer hit och ser naturen från det närliggande
äldreboendet utöver alla som cyklar förbi och som stannar till och plockar
blommor. Liljekonvaljerna i år har varit fler än någonsin. Denna del av gamla
Bergabanan är vackrast.
Byggplanerna kommer att märkbart påverka oss boende i Månstenen 1 och 2.
Argumentet att husen inte kan förskjutas så det inte ligger framför Oxhagen 4
när en del av kullen kan bevaras är inte tillräcklig i planbeskrivningen.
Kommentar: I planförslaget så sparas en del av kullen framför Månstenen 2 (Oxhagsvägen
4A-C), utifrån ett önskemål från boende under samrådstiden. Bedömningen som gjorts är att
det det finns utrymme för parkering, förråd och sophantering inom den gemensamma ytan, P,
för parkering. Det finns även tillräckligt med utrymme att ordna en gemensam uteplats i
skyddat läge inom kvartersmarken, även om delar av kvartersmarken justerades till natur
inför grankningen.
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Kommunens bedömning är dock att det är olämpligt att förskjuta bebyggelsen längre norrut,
eftersom naturmarken i norr (mot Månstenen 4) har flera äldre träd som bör sparas som en
framtida spridningskorridor.
Vidare svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Lennart Gustavsson (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Om ni ska bygga hus och hugga ner träden längs med Kungsgårdsvägen mitt
emot våra hus på Oxhagsvägen 4 så förstör ni vår fina skog. På våren fullt med
vitsippor och sedan liljekonvaljer. Träden som renar luften, vilket ni på
kommunen inte verkar förstå.
Ni pratar om stadsintegrering vilket ni tydligen gillar. Vi tycker istället att ni gör
Oxhagen till ett betonggetto. Hade vi vetat om detta hade inte många flyttat
hit. Dessutom har jag sett ekoxar i skogen, vilka är fridlysta för vanligt folk.
Kalmar kommun verkar köra över det mesta (tex Kalmar hamn). Dessutom
skall ek bevaras. En gång förstört område kan inte återställas.
Området tål inte fler hus. Nu kom en kraftig regnskur vilket inte kommunens
ledningar klarar av utan vattnet kommer upp i golvbrunnarna på våra höghus
trots groparna kommunen gräver, vilket kommer bli mycket värre med fler
bostäder.
Har Naturvårdsverket varit med om att finansiera grönstrukturplanen tycker
jag absolut att dom skall vara med och är direkt berörda.
Kommentar: Planområdet ligger nära Skälby park som har mycket höga naturvärden. Det
kan därmed inte uteslutas att ekoxar kan påträffas i området. Det är vanligt att djur letar
sig runt sitt habitat. Bedömningen är dock att planförslaget inte riskerar att försämra
förutsättningarna för dessa rödlistade djur. Det finns ingen lag om att Ek-träd ska bevaras,
detta är en mycket gammal lagstadga som försvunnit.
Till planhandlingarna finns en dagvattenutredning som är gjord av Kalmar Vatten AB.
Utredningen visar att det finns kapacitet att ta emot mer vatten i de allmänna ledningarna,
men att de nya fastigheterna behöver fördröja sitt dagvatten inom fastigheten vid kraftiga
regnskurar.
Vidare svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Kommunen avgör vilka som är berörda av planarbetet och skickar handlingarna inför
samråd och granskning. Naturvårdsverket anses inte berörd eftersom det inte finns några
högre naturvärden på platsen. Även trots att de bidragit till att ta fram grönstrukturplanen
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tillsammans med kommunen. Länsstyrelsen har samtidigt en samordnande roll för alla
statliga myndigheter.
Linnéa Ullman (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Målman till Linnéa: Regine Ullman
Det är dumt att ni ska bygga framför våra hus och det är ju dubbelt så högt!
Tänk på att vi inte får höra kyrkogårdssången längre. Varför bygger ni inte
någon annan stans som vid polishuset där finns en cykelbana och bredvid
cykelbanan på höger sida finns en fabrik som ni kan bygga vid där knappast
någon störs av att ni bygger. Tänk på de röd markerade arterna som vi
egentligen inte får röra! Det är himla dåligt tycker jag att ni bara tar
grönområden att bygga på. Det är väl bara enklare att bygga på färdig jord
asfalt så betalar man inte lika mycket pengar. Jag och min kompis Aina har
byggt en väldigt fin koja som vi är hos ibland när Aina är med och ibland med
Felicia också som är min lillasyster. Tänk på ekorrana som bor i sina ihåliga
träd och de kommer snart att vara borta. Tänk så många andra ställen det går
att bygga på. Ni behöver ju inte precis bygga vid vårt grönområde. Ni ska i alla
fall få betala dyrt för oss om ni bygger där!
Kommentar: Kommunen har ett ansvar att se till att alla kommuninvånare har möjlighet till
en bostad. Idag så finns det för få bostäder i förhållande till de som vill bo i Kalmar. Därför
måste kommunen hitta ny mark där vi kan bygga nya bostäder, så att alla kan få någon
stanns att bo. Kommunen håller på att planera för nya bostäder inom fastigheten Flodhästen
5 (fabriken vid sidan om polishuset, som du beskriver ovan). Men denna marken räcker inte
för att alla ska få en bostad. Kommunen måste hitta ännu mer mark för bostäder.
Att välja ut en plats för nya bostäder är en väldigt komplex bedömning. Det finns både
fördelar och nackdelar med alla beslut som man tar. Som hjälp har kommunen en översiktlig
plan s.k. översiktsplan. som beskriver hur man bör göra. I översiktsplanen så står det att
kommunen vill förtäta i befintliga miljöer. Detta innebär att man ska bygga på platser i
staden och inte utanför så att staden blir större på ytan. I översiktsplanen så finns även vissa
stråk i staden utpekade, där man i första hand vill bygga bostäder eller verksamheter.
Grönytan inom planområdet ligger ca 500 meter ifrån Norra vägen, som är en väldigt viktig
väg för kollektivtrafiken. Kommunen vill ha fler bostäder och verksamheter längs med denna
vägen, så att utbudet kan bli bättre med fler bussar på olika tider. Grönytan inom
planområdet ligger också väldigt nära stadskärnan, där kommunen vill förtäta enligt
översiktsplanen. Eftersom platsen är så nära stadskärnan så kan många av de som flyttar
in gå eller cykla till skolan, jobbet eller sin fritidsverkamhet osv. istället för att köra bilen
som bullrar, släpper ut dålig luft och gör det svårt för de som går eller cykla att korsa
vägarna. Ju fler som går och cyklar i staden dessto bättre är det. Därför är det viktigt var
man bygger de nya bostäderna.
Kommunen tar inte bara grönområden för att bygga på. Det finns många exempel på platser
där kommunen planerat bostäder som inte varit en grönyta. Men det kan vara svårt att hitta
central mark för nya bostäder som ägs av kommunen och inte är en park, gräsyta eller
lekpark, skola med skolgård eller längd en större bullrande väg, industri eller tågräls. Det
finns också andra lagar som stoppar, exempelvis får man inte bygga för nära vattnet på vissa
platser. Därför planerar kommunen lite högre bebyggelse på vissa platser, så att staden blir

Samhällsbyggnadskontoret

35(59)

Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

tät och större parker, såsom Skälby, kan sparas i sin helhet. När man bygger på vissa
platser så kan kommunen kompensera lite på andra platser. Kommunen vill exempelvis
iordningställa en lekplats i Skälby parks södra del, nära alla barnen som bor i stadsdelen
Oxhagen.
Rödlistade arter lever ofta i miljöer med höga naturvärden. Det finns olika kriterier för hur
man ska bedöma ifall ett område har höga naturvärden. Kommunen har gjort en
grönstrikturplan för att ta reda på hur man ska klassificera olika områden. På kommunens
samhällsbyggnadskontor finns också en biolog och landskapsarkitekter som är med i arbetet
och bedömmer vilka värden platsen har. I Skälby park finns väldigt höga naturvärden, där
flera små arter lever (bland annat rödlistade arter). Många av dessa små rödlistade arter
trivs bäst i vissa trädsorter, exempelvis ex. Träden bör vara mycket gamla och nästan
ihåliga, med mossa och gamla kvistar på marken som legat där länge. Inom planområdet
(grönytan utanför er bostad) så finns det tyvärr inte så höga värden för de små djuren som är
rödlistade. Men det kan hända att några av djuren som bor i Skälby park letar sig runt för
att se hur det ser ut utanför sitt bo-område. Ekorrarna som du skriver ovan får säkert plats
att bo i skälby park eller så kan de flytta lite längre bort mot Tallhagen.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Regine Ullman (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Tack för underlaget som skickades till mig före semestern. Det är bra att
planerna för byggnation på östra sidan av Kungsgårdsvägen, på Kyrkogårdens
kvarter, verkar ha skrotats. Handlingen avhandlar i princip alla inkomna
synpunkter; synpunkterna som uttrycker konkreta behov anses dock inte ha
tagits hänsyn till i den nya planhandlingen för västra delen av
Kungsgårdsvägen. Skapande av ett torg anses bidra till ännu högre risk för
negativ ljudpåverkan på de boende i Oxhagsvägen 2-4. Flytt av huset i del 7 (se
bilden på sidan 22 i Planbeskrivningen) längre söderut innebär att fler boende i
hus Oxhagsvägen 4 kommer att direkt påverkas av morgon-/förmiddagsskugga
från det planerade 5-våningshuset. Det är oacceptabelt. Byggnation på
grönområdet som detaljplanen gäller, accepteras ej.
Grönområde ”h” enligt gällande Grönstrukturplan1, Bilaga 2 – Utveckling av
särskilt värdefulla grönområden, är en oas:
Boende i omedelbar närmiljö njuter av gratis hälsovård i form av
fågelkvitter, fågelliv, grönska, vindens sus i träden, filter mot gatan etc.
Cykeltrafikanter upplever dagligen under den gröna perioden en
fantastisk förändring av miljön när de kommer cyklandes norr‐ eller
söder ifrån när de dyker in i det gröna valvet.
Äldre i närområdet utnyttjar stråket som promenadsträcka då den är
asfalterad, har i princip ingen lutning och är mycket lättillgänglig.
Boende med funktionshinder utnyttjar den gröna miljön med dess djurliv
till rekreation, meditation etc. i direkt anslutning till sin bostad.
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Enligt bifogad artikel från ”Springer Professionals”, borde ekosystemtjänsterna
av städernas grönområden värderas högre och områden borde skyddas för att
behålla eller förbättra befolkningens livskvalitet.
Då Kalmar kommun har lovat sin befolkning att utveckla Kalmar stad på ett
hållbart sätt, önskar jag att aktuella planer med byggnation på nämnt område
stoppas och att grönområdet bevaras, värnas om och skyddas i enlighet med
Grönstrukturplanen. På så sätt kan gratis hälsovård för de boende i närområdet
bibehållas, och en bebyggelse i parkmiljö kan bevaras som även är förenlig med
skydd av Kyrkogården.
Stadsplanering ska enligt SBK/SBN uttalanden ske för de som redan bor i
Kalmar och omfatta luftig bebyggelse. Detta är väl förenligt med det aktuella
området som ”bebyggelse i parkmiljö”. En sådan bebyggelse tillåter dock
varken 5‐6‐våningshus eller bebyggelse av hela ytan.
Hade det efter realisering av nybyggnation på RIFA‐tomten, snabba bostäder
vid Snurrom samt andra mindre kontroversiella nybyggnationer etc.
fortfarande behövts nybyggnation av lägenheter, skulle området kunna
utvecklas med 2 längor 2‐våningshus då man med en sådan lösning skulle
kunna bibehålla områdets karaktär som ”hus i parkmiljö”. Då hade en kort
länga kunna placerats i del 9 enligt liggande plan (se bild på sidan 22) och en
länga i del 1. Grönområdet skulle då nästan kunna bibehållas
sammanhängande, samtidigt som ett antal lägenheter skulle kunna upprättas i
enlighet med nuvarande bebyggelse ”i parkmiljö”.
Jag önskar att liggande förslag till detaljplan ska göras om så att behoven som
yttrats av boendena i närområdet tas hänsyn till.
Detaljerade synpunkter:
1. Äldrevård ‐ en bebyggelse på Bergabanans grönområde ”h” enligt gällande
Grönstrukturplan, Bilaga 2 – Utveckling av särskilt värdefulla grönområden,
accepteras ej.
I området och närområdet bor många äldre (I Månstenen 2 och 3 samt i
Oxhagshemmet). Det är många äldre som tar sig fram med hjälp av rullator,
vilket innebär att många inte kan ta sig längre sträckor utan vidare hjälp.
Dessa människor utnyttjar angivet grönområde för sina promenader, alltså
för daglig rekreation och friluftsliv.
Forskning har visat att daglig kontakt med naturen ger bättre förutsättningar
för välmående och god immunförsvar – det är gratis hälsovård helt enkelt.
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En bebyggelse av grönområdet accepteras ej då förslaget som nämns i
planbeskrivningen, att utnyttja kyrkogården som rekreationsområde, inte är
realistiskt. Vid omformning av grönområdet i direkt anslutning till
Oxhagshemmet till grannpark, enligt nämnt förslag i planbeskrivningen,
bedöms ekosystemet komma att förändras på ett sådant sätt att andelen
småfåglar minskar avsevärt. Det innebär att det höga värdet av grönområdet
”h” enligt gällande Grönstrukturplan, Bilaga 2 – Utveckling av särskilt
värdefulla grönområden, inte kommer att ersättas med något som motsvarar
de äldres önskemål och behov.
2. Ljus och ljud
Den planerade bebyggelsen kommer att leda till avsevärd negativ påverkan
av boendemiljön i husen Oxhagsvägen 2‐4 med avseende på ljus. Några av
de boendes välbefinnande kommer att försämras avsevärt.
Miljöhus kommer att påverka med ljud och eventuell lukt. Parkeringar och
torget kommer att påverka med ljud och ljus. Cykelbanan kommer att
påverka stort med ljud under tider då boenden sover.
Denna negativa påverkan accepteras ej.
3. Övergripande stadsplanering
a. På SBK‐mötet i Kalmarsalen som ägde rum den 27:e april 2016,
förklarade Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Matthias Adolfsson att
kommunen i första hand vill bygga för folk som redan bor i Kalmar. Detta
uttalande borde innebära även aspekten ”byggandet med hänsyn till folk
som redan bor” i Kalmar.
Planbeskrivningen omfattar ett förslag som minskar boendekvaliteten för
den större delen av boenden i Månstenen 2 mycket negativt, och även
boendekvaliteten för en stor del av de boenden i Månstenen 3. Detta
accepteras ej.
b. På SBK‐mötet i Kalmarsalen som ägde rum den 27:e april 2016,
förklarade stadsarkitekten Björn Strimfors att man vill utveckla staden, men
man vill bygga luftigt. Detta uttalande anses som ett löfte till befolkningen
och borde innebära att föreslagen detaljplan omarbetas till ett förslag som
innebär luftighet.
4. Stadsplanering
a. I Planbeskrivningen anges att höjden på en byggnad kan bestämmas på
ett ungefär utifrån gatans bredd. Det låter logiskt och rimligt för en lekman.
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Gatan brukar dock bara ligga på ena sidan av en byggnad. På andra sidan
ligger ofta något annat. I det aktuella fallet finns redan bostadshus i det
området som ska bebyggas. Dessa är från 1960‐talet och boendemiljön
beskrivs i samrådshandling som ”hus i parkmiljö” och i
granskningshandlingen som ”hus i park”. Det anses osannolikt att
stadsplanering normalt genomförs med hänsyn till enbart en sida av de
framtida byggnaderna. Det anses vara av yttersta viktighet att nya
bostadsbyggnaders läge och höjd anpassas till befintliga bostadshus i
området som ska bebyggas.
b. I planbeskrivningen nämns att utformning av de nya husen inte
behöver beskrivas närmare då det inte finns någon bebyggelse i närheten att
ta hänsyn till. I samma planbeskrivning nämns att det i bygglovsskedet ska
ställas krav på att byggnaderna anpassas till omkringliggande bebyggelse.
Dessa två delar i planbeskrivningen är motsägelsefulla och skapar oro över
att stadsplaneringen inte är lika genomtänkt som det indikeras i
planbeskrivningen. Föreslagen detaljplan accepteras därför ej.
c. För ett antal år sedan ansökte bostadsrättsföreningen Riksbyggen om
att få måla balkongerna rött. Begäran fick avslag med argumentationen att
stadsdelens karaktär inte fick ändras.
Dessa tre aspekter ihop med punkten 2. ovan indikerar att det kan finnas en
inkonsekvens i stadsplaneringen som föranleder till att känna stort oro om
vart staden är på väg. Kan det vara så att planeringen är mycket kortsiktig
och baseras enbart på stort behov av snabba bostäder?
Läget må vara spänt, men alla vi vet att det finns ett stort obebyggt område
som alla Kalmarbor gärna skulle se bebyggt med bland annat nya bostäder –
och det är gamla Rifa‐tomten. Lös den frågan så att vi kan bli stolta över vår
stad igen!
5. Löften
I en artikel i tidningen Barometern den 13:e augusti 1999, beskrivs hur
kommunen tar tillbaka sina planer på att bebygga angränsande grönområde
mot Månstenen 3. Löftet upprepades av kommunpolitiker till en enskild
person (enligt muntlig uppgift från denne) även under 2002. Redan 2006
byggdes dock hus på det området som hade lovats att inte bebyggas. Detta
anses som ett svek mot befolkningen.
Att dessutom använda befintlig bebyggelse, som kom till i strid mot ett
skriftligt givet löfte till befolkningen/sakägare, som argument för fortsatt
exploatering anses inte seriöst och indikerar att respekt för befolkningen
saknas.
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Grönstrukturplanen godkändes av Kalmar kommunfullmäktige under 2010.
Planen skulle bidra med fakta och rekommendationer för stadsplaneringen i
syfte att bevara värdefulla grönområden. Framtagen med finansiellt stöd
från Naturvårdsverket, kunde befolkningen tro att planen skulle väga tungt i
stadsplaneringen. Grönstrukturplanen kunde trots dess icke juridiskt
bindande egenskap, anses som ett löfte till befolkningen. Detta löfte anses
bli bruten med framtagen Detaljplan och anses som ett svek mot
befolkningen.
Ett grönområde av aktuell storlek kan av vissa anses vara mindre
betydelsefullt, men givna löften borde ändå inte överges lika lätt som i ovan
nämnda exempel.
6. Stadsutveckling för och med Kalmarborna
Kombinera stadens utveckling med hänsyn och respekt till Kalmarborna!
Låt hus i park vara hus i park – bebygg tillgängliga ytor med respekt för
närboende.
(Till yttrandet finns en bilaga, se orginalhandling)
Kommentar: Planerna för den östra sidan av Kungsgårdsvägen kommer fortsätta i en separat
detaljplan. Om den östra sidan av Kungsgårdsvägen kommer att exploateras med bostäder
eller ej finns inga beslut kring i dagsläget.
Huset i del 7 (från sidan 22 i planbeskrivningen) har inte flyttats söderut. Däremot har
kullen framför huset sparats som naturmark framför det nya huset. Under samrådstiden
framkom synpunter från boende om att denna kullen borde sparas som grönyta, för att
kullen inte skulle schaktas bort och försvinna. Kommunen bedömer att den nya
bostadsfastigheten kan klara sig på en mindre friyta, eftersom det finns reserverad plats för
gemensam parkering, förråd och sophantering (inom ytan P), samt en liten markplätt
framför huset för en gemensam uteplats. Det nya bostadshuset (liksom de befintliga
bostäderna) får samtidigt utsikt över kullen som sparas i sin helhet.
Att marken inom området tas i anspråk för exploatering av bostäder är en konsekvens för
barn som leker i närområdet, äldre som promenerar, utsikten för närboende osv. Det finns
många positiva fördelar med grönytor inne i städerna. Men kommunen måste göra ett val var
ny bebyggelse ska placeras och det finns både för och nackdelar med alla ytor. Kommunen har
antagit ett mål om 2500 nya bostäder inom ett treårsintervall. Rifa och Snurrom täcker en
del av behovet, men det kommer inte vara tillräckligt på sikt. Kommunen måste samtidigt
vara ute i god tid med planläggning, för att det ska kunna produceras bostäder samt att
skola, offentlig service och infrastruktur ska hinnas med att planera och byggas ut.
Tyvärr är det bara detaljplanen (samt områdesbestämmelser om en sådan finns istället) som
är ett juridiskt bindande dokument som boende kan förlita sig på under genomförandetiden.
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Inga andra planeringsdokument är juridiskt bindande. Även detaljplanen kan ändras efter
att genomförandetiden gått ut. Ingen, inte ens en politiker, kan muntligen lova att ett område
aldrig ska bebyggas. Förutsättningar förändras och ställningstaganden kan ändras. Staden
är föränderlig! Även förtroendevalda byts med tiden.
Arbetet med grönstrukturplanen pågick under tiden 2005-2010. Under denna tid ökade
kommunens befolkning med i genomsnitt 361 personer/år. Mellan 2011-2015 så ökade
kommunen i genomsnitt med 578 personer/år. Vilket är nästan en fördubbling. Varav året
2015 ökade befolkningsmängden med 1028 personer. Detta visar på en stigande trend och
kommunen måste höja sin beredskap med ny bostadsmark. Grönstrukturplanen som gjordes
innan 2010 måste ställas inför kommunens nya bostadsmål på 2500 nya bostäder fram till
2017. Strategiska dokument blir hela tiden föråldrade och måste ställas mot nya
förutsättningar. Översiktsplanen är den övergripande planen som redovisad de allmänna
intressena, denna ska aktualitetsprövas varje mandatperiod för att vara aktuell.
Grönstrukturplanen är underordnad översiktsplanen. I översiktsplanen finns stöd för både
exploatering med nya bostäder eller bevarande av marken som natur. Beslutet tas i
detaljplanen. Motivering till exploatering finns att läsa i planbeskrivningen. Det går även att
utläsa mer i handlingen ingående kapitel.
Ni skriver om Matthias Adolfssons yttrande från ett möte i Kalmarsalen. Detta är taget ur
ett sammanhang och vidare tolkningar av innebörden bör inte göras utan att fråga honom
personligen. Förtätning ska naturligtvis ta hänsyn till befintliga miljöer och närboende. Detta
görs i detaljplanen genom bebyggelsens placering och höjd med mera, vilket redovisas närmare
i planbeskrivningen.
Det är samtidigt vikigt att ha en strategi för hur staden ska växa. Att placera nya bostäder
i stadens utkant kan innebära mer biltrafik, som innebär mer buller, utsläpp, bilköer och
att mer värdefull mark behöver tas i anspråk för parkering i stadskärnan.
Trafikstockningar gör att linjetrafiken med buss kan få svårare att ta sig fram och gående
och cyklister kan få svårt att ta sig över gatan, vilket i sin tur kan leda till att fler använder
bilen. Ovanstående problematik beskrivs i översiktsplanen och vissa delar citeras i
samrådsredogörelsens inledande kapitel. Det är som sagt väldigt komplext hur man planerar
en stad med befolkningsökning. Många städer arbetar med förtätning, men det medför
samtidigt att vissa värdefulla ytor försvinner. Hur tätt eller högt man kan bygga är en
bedömningsfråga från plats till plats. Men det finns även pågående projekt i Kalmar utanför
stadskärnan, där exempelvis befintlig kollektivtrafik och service kan stärkas.
Utlåtande från stadsarkitekten om att bygga luftigt är också en bedömningsfråga från fall
till fall, plats till plats. I vissa lägen så vill man exempelvis skapa en tät kvartersstruktur
medans man på andra platser vill bygga högre och ha mer utrymme mellan husen. Det är en
bedömningsfråga vad som lämpar sig i området, med höjden och avstånden mellan
byggnaderna. Stadsarkitekten har varit med i planarbetet, bland annat tidigare i rollen som
planchef.
I planbeskrivningen benämns kyrkogården som en extra resurs för rekreation. I
grönstrukturplanen behandlas ingen privat mark (exempelvis kyrkogården). Både i
grönstrukturplanen och planbeskrivningen antyds dock att kyrkogårdar kan nyttjas som en
extra tillgång i ett område, även om den inte kan ersätta en allmän park. Bedömningen i
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planen är att Oxhagen ligger nära Skälby park som täcker behovet för rekreation/friyta.
En grannskapspark (område 5, sid 27 i planbeskrivningen) bedöms kunna inrymmas i
kanten på Skälby park utan att förändra ekosystemet i området, för exempelvis småfåglar.
Det kan tyckas motsägelsefullt kring planbeskrivningens framställning om utformningen av
den nya bebyggelsen i förhållande till befintlig bebyggelse. Vad som avses här är att
omgivande bebyggelse inte har någon specifik utformning (fasadmaterial, taklutning med
mera) som den nya bebyggelsen bör ta efter i sin utformning och som behöver säkerställas med
en planbestämmelse i plankartan (detaljplanen). Detta är inte detsamma som att hänsyn
måste tas till omkringliggande bebyggelse under bygglovet. När det gäller bygglovet så måste
man alltid anpassa den nya bebyggelsen till omgivningen, med en bedömning från fall till fall.
Det kan exempelvis vara olämpligt i ett visst område att uppföra en byggnad med plåtfasad i
ett kvarter som domineras av träbebyggelse, även om detaljplanen inte förbjuder detta.
Riksbyggens avslag att måla balkongerna röda ansågs i bygglovet förändra karaktären i
området. Ibland är det viktigt att ett bostadskvarter kan härledas från en viss tidsepok, där
vissa karaktärsdrag på byggnaderna bevaras. Röda balkonger kan anses främmande på
byggnaderna från den tid som de är uppförda. För den nya bebyggelsen som uppförs i området
kan det tvärtemot vara possitivt att byggnaderna uppförs med ett modernt utryck. Eftersom
det då tydligare går att avläsa att byggnaderna är ett tillägg i befintlig bostadsmiljö, från en
annan tidsepok. Staden blir på detta sätt mer spännande och varierande, när det går att
utläsa årsrigar i historien från när bebyggelsen kom till.
Vidare svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Ingegerd Petersson och Arne Petersson (Oxhagsvägen 6A, Månstenen
2)
Som boende i Riksbyggen Kalmarhus 15, vill vi protestera mot planerna på
nybyggnation av ett flertal hus i den gröna skogsdungen mellan vårt
bostadsområde och Kungsgårdsvägen. (Oxhagen 2:1)
Människor behöver grönska omkring sig! Vid denna sträcka av cykelvägen mot
centrum, växer under våren först vitsippor och senare liljekonvaljer. Här finns
vackra gamla ekar. Det växer björnbär på kullen. Alla som cyklar här får en
stunds njutning av naturen, innan cykelbanan fortsätter förbi gamla Rifa.
Denna skamfläck för vår stadsdel.
Självklart vet vi att PEAB äger Rifa, men Kalmar kommun måste kunna
påverka och skynda rivandet och uppförandet av nya bostäder där. Om det
stämmer att 650 nya lägenheter är planerade, så är det fullt tillräckligt för
Oxhagen att växa. För mycket gör en orolig stadsdel. På den gamla Rifatomten finns verkligen utrymme att bygga på.
I planbeskrivningen står att läsa ”Inom Månstenen finns ca 170 parkeringsplatser,
varav ungefär hälften av parkeringsplatserna nyttjas”.
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Månstenen 1-2, d v s Kalmarhus 15, har 108 st parkeringsplatser att hyra ut.
Alla utom 5 st är i nuläget uthyrda. Det finns 11 st gästparkeringar inom
området. På både Oxhagsvägen och Axel Oxenstiernas väg råder närmast
parkeringskaos och många kvällar/nätter är det så fulla av parkerade bilar att
infarterna till våra hus är blockerade och inga stora brandfordon skulle kunna
ta sig in. Ni underskattar verkligen parkeringsproblemet!
Förkasta hela planen för Oxhagen 2:1, Kungsgårdsvägen, och låt en av
Kalmars vackraste grönstråk få vara kvar.
Kommentar: Kommunen noterar en felskrivning i planbeskrivningen kring antalet
parkeringsplatser inom Månstenen 3 och 4. I planbeskrivningen står fel fastighet
angiven. Det är Diamanten 1 som avses, som ägs av Kalmarhem AB.
Den nya bostäderna kommer att lösa sin parkering inom den egna fastigheten
(inom planområdet på kvartersmark och delvis inom fastigheten Diamanten 1).
Det kommer inte påverka parkeringssituationen för Månstenen 1 och 2 negativt.
Planering pågår inom fastigheten Flodhästen 5 (Rifa-tomten), antalet bostäder uppskattas
omkring 500 lägenheter. Byggnation inom Flodhästen 5 utesluter inte behovet av ytterligare
bostäder. Eftersom kommun har en hög tillväxt och uppsatta mål om 2500 bostäder inom
ett treårsintervall så behöver mer mark tas i anspråk.
I kommunens översiktsplan finns intentionen att förtäta i viktiga stråk (bl.a. Diagonalen)
och i centrala miljöer nära stadskärnan (se kommunens utvidgade stadskärna i
översiktsplanen). Vid val av mark för nya bostäder så har avvägningar gjorts mellan olika
platser, där planområdet bedömts som en lämplig plats att pröva byggnation.
Vidare svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Monica Kretz (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2)
Riksbyggens Kalmarhus 15 är ett välplanerat och välskött område i närmast
parkliknande natur. Här finns både höga punkthus och låga längor, väl åtskiljda
från varandra med ett grönområde i mitten.
Åt öster avgränsas områdets hela längd av gammal väl uppvuxen skog med
många stora träd och en mycket välfrekventerad cykelled för alla som bor norr
om staden. Här kan cyklande och boende följa årstidernas gång, från vårens
prunkande vitsippsmattor, sommarblommor, höstfärger osv.
Förutom en vacker utsikt för de boende i 3-våningslängor längs grönområdet
ger den täta skogen skydd mot avgaser och trafikljud från den av bilar och
bussar starkt trafikerade Kungsgårdsvägen, - en grön kil med blomdoft och
fågelsång, så oerhört viktig i våra alltmer tättbebyggda städer.
Och här i detta unika område tänker man bygga 6 st punkthus om 6 våningar
vardera och parkeringsplatser mitt emot de båda 3-vånigshusen.
Man tänker vidare riva upp den asfalterade cykelleden och bygga en ny
bredare.?
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Man häpnar. Kalmar har tidigare haft stadsarkitekter som varit förstående inför
Kalmars speciella karaktär.
Det är numera ovanligt med tät uppvuxen skog i städer och en kil som denna
är oerhört viktig ur många synpunkter.
Jag förstår mycket väl kommunens dilemma, bostadsbristen är stor liksom
trycket på politikerna att snabbt komma igång med mera bostadsbyggande.
Men att pressa in 6 6-våningshus på denna smala kil, det är för mycket.
Kommentar: Den täta naturen inom planområdet skyddar inte mot trafikljud från
Kungsgårdsvägen, detta är en vanlig myt. Skogen är inte tillräckligt tät, såsom en byggnad,
för att störa ifrån bullernivåerna. Det är snarare avståndet mot trafiken som har betydelse
när man lägger ett grönområde mot trafiken.
I illustrationsplanen visas 5 stycken hus i fem våningar mot Kungsgårsvägen och 2 stycken
hus i 6 våningar mot Perstorpsvägen. Illustrationsplanen har förtydligats för att
planhandlingarna ska bli lättare att förstå.
Övriga svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan samt i
planbeskrivningen. Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara
mer natur framför befintliga bostäder.
Peter Axelsson (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2)
Jag motsätter mig den detaljplan som är på förslag!
Jag anser att de få gröna ytor som numera finns kvar i de centralare delarna av
vår stad ska förbli gröna och obebyggda!
Här finns djur och växtliv alldeles inpå oss som bor här.
De gröna ytorna är lika viktiga för djur och växter som för oss som bor här!
Det finns gott om andra ytor o stadens utkanter att bebygga istället.
Kommentar: Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Barbro Samuelsson och Ebbe Samuelsson (Oxhagsvägen 6B,
Månstenen 2)
Jag Barbro Samuelsson och min man Ebbe Samuelsson motsätter oss förslaget
till bygget. Vi bor på Oxhagsvägen 6B och vill ha kvar våra träd och växter och
inte ta bort den lilla grönska som finns kvar. Ta istället bort RIFA
industriområde och bygg där. Det är fruktansvärt fult och skämmer ut Kalmar.
Kommentar: Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Planering pågår inom fastigheten Flodhästen 5 (Rifa-Tomten).
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Signe Holmberg (Oxhagsvägen 6B, Månstenen 2)
Jag har tagit del av planerade byggnationen vid Kungsgårdsvägen Oxhagen 2:1.
Denna lilla naturremsa är en oas för oss som bor där och för alla som passerar
på den vackra gång och cykelvägen. Jag vädjar så varmt jag kan. Bygg ej på
denna naturremsa! Ett hus där skulle förstöra oerhört mycket för oss boende.
”Natur är hälsa”. Vi behöver denna naturremsa att promenera på och vistas i.
Att bygga hus där skulle bli alldeles för trångt. Vi blir ”förbyggda” och förlorar
utsikten till naturen. Vi får inte något ljus – blir instängda. Det finns så många
andra platser att bygga på, där inte de redan boende blir berörda. Jag vädjar, jag
protesterar. Tänk på oss boende. Tack. Ni tänker om???
Kommentar: Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15. (Månstenen 2 och 3)
2016-08-08
Styrelsen har efter samråd med medlemmar sammanställt följande synpunkter,
på den nybyggnation av bostäder som föreslås av SamhälIsbyggnadskontoret.
Följande adresser i föreningen berörs framför allt; Oxhagsvägen 2a- 2c och 4a4c. Adress som delvis berörs är Oxhagsvägen 6a.
Förslaget innebär;
1.
Minskade gröna ytor som försämrar avrinning av dagvatten. Föreningen
har tidigare haft översvämningar i källarplan i vissa av sina fastigheter.
2.
Alltför höga hus/för stor nockhöjd i förhållande till befintliga hus på
berörda adresser. Högre hus försämrar ljusinsläpp i lägenheterna.
3.
Ökad insyn p.g.a högre ny bebyggelse i närheten av befintliga hus.
4.
Bilparkering och delvis ny sträckning av gång-/cykelväg kommer alltför
nära de befintliga husen.
5.
Ljudnivån från gång-/ cykel vägen kommer att öka med minskat avstånd
till befintliga fastigheter.
6.
Styrelsen har mottagit mycket synpunkter som uttrycker stor oro hos de
boende i berörda hus.
7.
Grönytor och skog är av stor betydelse för våra äldre medlemmar i fören
ingen. Det handlar om att man som äldre och mindre rörlig inte har
möjlighet att förflytta sig alltför långt från bostaden.
8.
Nybyggnation innebär stora ingrepp i befintlig uppvuxen natur. Detta
leder till en utarmning av flora och fauna. Träd och växter är stora
syreproducenter - något att tänka på !
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Bygg på annan plats i området. Styrelsen avser med detta den
anskrämliga Rifa-tomten. Där finns ytor och ingen natur som behöver
skövlas!

Styrelsen för Kalmarhus nr 15 gör för därför följande uttalande/yrkar på avslag
på den föreslagna nybyggnationen längs Kungsgårdsvägen.
Vi säger nej till förslaget till Detaljplan för del av Oxhagen 2:1 vid
Kungsgårdsvägen.
Styrelsen stöder sitt ställningstagande dels på medlemmarnas synpunkter, men
framför allt på, att den i Kalmar kommun antagna Grönstrukturplanen (29/11
2010 § 155 Kf) inte har beaktats, utan som vi anser "körts över"
2016-08-01
Härmed inbjudes alla berörda på planenheten till vår demonstration på
g/cykelvägen, sträckningen Axel Oxenstiernas väg till Perstorpsvägen. Vi
demonsterar mot kommunens byggplaner och för bevarande av ett naturligt
grönstråk.
Välkomna torsdag den 4 augusti. Vi startar klockan 17.
Arrangörer för demonstrationen är Riksbyggeföreningen Kalmarhus 15.
Kommentar: För dagvatten, se inledande kapitel.
I planbeskrivningen finns en genomförd skuggstudie som visar att husen delvis kan bli
skuggade under förmiddagen fram till kl. 9.00. På sommarhalvåret är skuggan dock kortare
och påverkar därmed inte befintliga bostadshus. Skuggstudien har kompletterats med
december månad, från önskemål av boende i området. Då delar av skogen försvinner och
eventuellt gallras så kan det eventuellt under vissa tider bli ljusare i området, eftersom
befintlig vegetation bidrar till en del skuggor. Avstånden mellan husen anses av kommunen
tillräckliga för att inte störa integriteten i bostadshusen.
Planförslaget har arbetats om för att spara mer grönyta framför Månstenen 2. Gång- och
cykelvägen har flyttats ut i gatan och parkeringsplatserna förskjutits längre söderut. Insyn
och buller minskar därmed gentemot det första granskningsförslaget.
För barn och äldre som bor inom fastigheten så ligger Skälby på mycket nära avstånd. Det
finns inga höga naturvärden inom planområdet idag, det blir ingen utarmning av flora och
fauna. Det kan till viss del bli vissa lokala förändringar kring luftkvaliten, men det är inga
påtagliga eller farliga förändringar för de boende. Kommunen arbetar aktivt för att minska
biltrafiken i staden för att minska utsläpp och buller i staden. Ett sätt för detta är att
förtäta i centrala lägen istället för att breda ut staden.
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Det finns pågående planarbete för Rifa-tomten (Flodhästen 5). Kommunen har behov av att
planera båda områdena för att uppnå bostadsmålet.
Inger Carlsson (Oxhagsvägen 8, Månstenen 3)
Ville bara tala om, att också jag, motsätter mig, att våra underbara gröna och
välskötta omgivning skulle försvinna?!
Kommentar: Kommunen noterar ert ställningstagande.
Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget
har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga
bostäder.
Liang Tong (Oxhagsvägen 8, Månstenen 3)
Jag röstar på bild 1. Kalmar behöver natur!
Kommentar: Kommunen har bara haft ett alternativ ute på granskning. Kommunen vet inte
vad som menas med bild 1?
Kommunens svar kring förtätning i området går att läsa i under Kommunens samlade
bedömning ovan. Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer
natur framför befintliga bostäder.
Birgit Frankelius (Axel Oxenstiernas väg 1, Månstenen 3)
Jag motsätter mig förslaget!
Gång-cykelbanan, som är planeras att flyttas utmed Kungsgårdsvägen, är för
närvarande en mycket använd gång-cykelväg. Många äldre och handikappade
bor i området och brukar den för bland annat rullstoll, rullatorpromenader.
Det rullar lätt och naturen är välgörande. Den planerade vägen kan ej jämföras
med nuvarande. Nackdelen är stor. För Heliga Korsets Kyrka och sörjande
anhöriga är förändringen vid en byggnation negativ.
Kommentar: Gång- och cykelvägen låg i granskningsförslaget igenom området i nordsydlig
riktning, för att behålla kopplingen ner mot Lasarettet och Giraffens köpcentrum m.fl.
Enbart en liten del av gc-vägen flyttades ut i Kungsgårdsvägen i den norra delen. Kommunen
har arbetat fram ett nytt förslag med en förnyad granskning. I förslaget flyttas gång- och
cykelvägen helt ut i Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen, för att bevara mer grönyta mot
befintliga bostäder inom Månstenen 2.
Vidare svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Berit Alvarsson och Gösta Alvarsson (Axel Oxenstiernas väg 3,
Månstenen 3)
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Tidigare stadsplanerare har skapat så fint och harmoniskt och med respekt för
naturen i det aktuella bostadsområdet och där många boende är tryggt inbodda
sedan flera decennier. Nu vill ni, senare tiders planerare, gå in och rasera detta
för byggtrenden förtätning är just nu det hetaste i den vägen. Att slaviskt följa
dylika trender visar på dåligt kommunalt självförtroende och bristande
framförhållning. Det går inte att ideligen framhålla vikten av gröna lungor
samtidigt som man suger till sig alla gröna ytor som finns, för att förtätningen
passar perfekt, byggnadstekniskt sett. Ni missar verkligen samspelet
människan, hus och natur.
Det har varit intressant att följa utbyggnaden av den välplanerade kyrkogården,
där man gått varligt och långsamt fram och lyckats skapa något alldeles extra.
Det finns en tydlig omtanke som omfattar inte bara sörjande utan också ett
välkomnande för besökare att promenera och känna stillhet. En liten
upptrampad stig i grönområdet från bostadsområdet har blivit något av en
kyrkogårdsstig. Vi går där väldigt ofta. Nu har vi, med en rysning, försökt tänka
tanken att stela husfasader skall stå där mittemot och stirra stumt mot
kyrkogården. Här har kyrkogårdsförvaltningen med fingertoppskänsla och
respekt gjort något positivt och levande i en miljö för avlidna och så kommer
Samhällsbyggnadskontoret och dödar livgivande miljö för levande. Vilken
paradox! Se till att det skapas något framsynt och boendevänligt på Rifatomten, hela området är en skamfläck i Oxhagen.
Vi anser att förändringar i en närmiljö måste ske med varsamhet och extrem
lyhördhet och inte den här totalt brutala byggplanen som känns som ett
knytnävslag i magen.
Det första planförslaget kom 1996. Vi protesterade kraftigt och gjorde det med
viss framgång. 2 samlingspärmar vittnar om den kampen. Politikerlöften inför
valet 2002 som sedan sveks 2006.
Den gången var SYFTET att bygga studentlägenheter. 2 hus, som nu står där,
trista och stumma. Om någon trodde att studenterna skulle bidra med mer liv
och rörelse i området så blev det nästan tvärtom.
Till Wollinska husets fördel ska framhållas att de allra flesta tycker det är
vackert och stilrent. Folk rör sig i omgivningen och på kvällarna är huset
vackert upplyst.
Nu är SYFTET förtätning för förtätningens skull och omfattar hela denna
gröna remsa som vår envisa kamp gällde den gången.
Nu ville vi helst slippa ta del av denna nya planritning. Inte en gång till!
Motvillighet och obehagskänsla. Läsglasögon och förstoringsglas, men ändå
svårt att riktigt förstå . Käftsmällen slog till med kraft.
Finns det verkligen ingen forskning inom detta område? Hur påverkas
människor och speciellt äldre när stora förändringar/försämringar inträffar i
deras närmiljöer?
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Vi är två pensionärer en bit inpå 80-årssträckan och åren börjar märkas.
Plötsligt är det jobbigt att ta sig från punkt A till punkt B. Vi har slutat cykla
och det är en otrolig begränsning i det vardagliga livet och är nu hänvisade till
närmiljön på ett alldeles nytt och påtagligt sätt. Och speciellt den närmiljö som
är lätt att gå och lätt att nå. Nu har vi denna charmiga gröna sträcka med gcväg i mitten som en livgivande grön nerv och som ger lugn och harmoni och är
som ett slags lantligt smörgåsbord. En grön blandning av vilda bär och växter,
rikt fågelliv och stora träd som ger kungsgårdshistoriska
Vi är många som noga planerat boendet inför pensioneringen och med
förhoppningar om ett fortsatt bra liv några år in på ålderna höst. Vi sökte
aktivt och fann det i Oxhagen.
Det var för dyrt att låta pensionärerna åka gratis buss, tyckte KLT. En stor
besvikelse, det hade tillfört omväxling i vardagen. Nu skall vi mista berikade
naturupplevelser i vår närmiljö, som är gratis. Det är vedertaget och acceptabelt
att folk vill bo instängda i en stadskärna samt strandnära. Men de som valt
gröna naturstråk som närområde får till sina fasa erfara att grönskan är en
plump på kartan som skall ritas om och förtätas intill oigenkännlighet.
Det handlar om väldigt många gamla personer i det här området. Längst bort
Oxhagshemmet, sedan seniorbostäderna Bärnstenen och Wollinska. I Brf.
Kalmarhus 15, som omfattar bort 162 lägenheter, bebos minst hälften av
pensionärer och den fördelningen kommer att bestå. Man säljer till hus och
köper en lägenhet runt pensionsålder.
Kommentar: Städer har under olika tider präglats av vissa planeringsdoktriner.
Doktrinerna har ofta speglats av det som varit aktuellt i samhället. Exempelvis har problem
med dålig luft och trångboddhet i stadskärnan lett till rivning av byggnader och uppbyggnad
av nya hus som punkt- och lamellhus utanför stadskärnan i luftiga miljöer med mycket
solljus och närhet till grönska. Med varje generation som gått så har kunskapen ökat och
forskningen om olika miljöer har studerats och nya teorier utvecklats. Idag är problematiken
att bilberoendet blivit mycket högt pga städernas utglesning och dagens funktionsuppdelning, i
och med glesheten så är det även svårt att upprätthålla en hög servicenivå. Städer har därmed
börjat att förtäta i befintliga miljöer samtidigt som särkilda parker eller grönstråk pekas ut
som är viktiga att värna om. Det har även blivit mer vanligt att planera för den biologiska
mångfalden, genom att exempelvis spara natur med höga naturvärden som även kan ha en
dubbelfunktion och nyttjas för friluftslivet. Det har blivit allt viktigare att utnyttja marken
mer resurseffektivt.
Syftet med den högre byggnationen är att värna om den allmänna platsmarken och friytorna,
genom att effektivt utnyttja den nya kvartersmarken som ligger i en så pass centrumnära
miljö. Det finns naturligtvis forskning kring hur människor upplever den byggda miljön och
förändringar i denna. Det är särkilt känsligt för individen när ens närmiljö förändras eller
miljöer från barndommen, eftersom dessa platser förknippas med mycket minnen. Individen
har samtidigt en mental bild av hur platsen ska se ut. De flesta vill helst inte har någon
förändring i sin närmiljö, men kan välkomna förändringar i staden på andra platser.
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Avståndsmässigt så bedömmer kommunen att Axel Oxenstiernas väg 3 ligger mycket nära
Skälby park, som dessutom är mycket lättillgängligt med upptrampade gångstigar och
anlagda gångvägar från Axel Oxenstiernas väg.
Naturen närmast Månstenen 3 och 4 behålls. Bedömningen är därmed att den visuella
kontakten med naturen kommer finnas kvar i närmiljön.
Vidare svar går att läsa under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Hans Uddenberg (Axel Oxenstiernas väg 5, Månstenen 3)
Beslutsfattare, dvs samtliga valda politiker i Samhällsbyggnadsnämnden. Nu får
det vara nog!
Sluta att exploater små gröna ytor, stadens lungor i Kalmar!
Låt den lilla naturliga trädbevuxna ytan som finns mellan Kungsgårdsvägen
och befintlig bebyggelse i kv. Månstenen i Oxhagen vara i fred!
Ta i stället kraftag i området genom att snabbt riva, sanera och bebygga Rifatomten.
Låt Kalmars skamfläck nr 1, bli en förebild vad gäller bebyggelse. Stora ytor,
där ingen natur i form av träd och annat skadas. Ta ert ansvar och låt både
hjärta och hjärna vara med i denna process!
Kommentar: Kommunens svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan.
Nils-Arne Isaksson (Axel Oxenstiernas väg 3, Månstenen 3)
Jag protesterar/ogillar att grönområdena vid Kungsgårdsvägen försvinner
genom att området bebyggs med fastigheter och parkeringsplatser.
Vi som bor i kvarteret Månstenen vill ha kvar ”Vårt grönområde” intill
cykelvägen.
(till synpunkterna finns en bilaga med ett utdrag från en tidningsartikel, se
originalhandling)
Kommentar: Kommunen har tagit del av era synpunkter och bifogad tidningsartikel kring
bevarande av naturområdet.
Kyrkogården är väl avskild från den nya bebyggelsen genom Kungsgårdsvägen. Större delen
av marken runt omkring Norra kyrkogården är bebyggd med bostäder eller verksamheter, se
sid 13 i planbeskrivningen. Naturen inom planområdet har skiljts från Skälby park genom
befintlig byggnation inom Månstenen 2-3. Den vilda naturen inom planområdet skiljer sig
även karaktäristiskt från den mer välskötta parkmiljön inom kyrkogården.
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I detaljplaner är det vanligt att skriva ut kvartersnamn istället för gatuadresser. Eftersom
det då blir enklare att följa förändringarna och konsekvenserna för varje fastighet. I
planbeskrivningen på sidan 4 så finns alla fastigheternas namn utritade på en karta, för att
alla ska veta vilket område som avses när fastigheterna nämns i planbeskrivingen. På sidan
32 under rubriken gator och trafik finns ytterligare en karta med alla vägnamn, för att alla
läsande ska få hjälp att orientera sig i beskrivningen.
Fastigheten Månstenen 3 har mycket nära till Skälby park, som har höga rekreativa
värden. Det sparas även en viss natur inom planen. Kommunen anser att boende inom
Månstenen 3 har god tillgång till närrekreation/friyta.
Vidare svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Peter Joelsson (Axel Oxenstiernas väg 5, Månstenen 3)
Här kommer ett förslag om att låta den södra delen av Oxhagen 2:1 vara vikt
till 2-3 flerbostadshus medan den norra delen av tomten används till att värna
om andra värden. Alltså helt enkelt några konstruktiva synpunkter på den
detaljplan som finns ute för granskning (ärendebeteckning 2015-2658) gällande
Oxhagen 2:1. Har även gjort en principskiss som jag hoppas ska vara tydlig nog
för att ni ska förstå vad jag menar!
Som tas upp i planbeskrivningen (s 30) och enligt grönstrukturplanen innebär
en exploatering med bostäder en inskränkning av rekreationsvärdet.
Om 2-3 flerbostadshus byggs på södra delen av tomten finns utrymme till att
skapa en grannskapspark inom resterande tomtmark inom Oxhagen 2:1. Det
gäller särskilt om den befintliga gc-vägen dras om för att svänga in efter de 2-3
huskropparna för att sedan gå norrut längs med Kungsgårdsvägen. Flera
fördelar uppnås:
•
•

•

•

•

Skogsområdet blir bredare (obruten) pga att befintlig gc-väg dras
annorlunda vilket gör att möjligheterna att använda området för
promenader, gå med hunden och att leka i förbättras.
I och med att bredden ökas på skogområdet blir det lättare att anlägga en
lekpark för barn i närområdet bla från de nybyggda 2-3 husen samt från
Månstenen, Diamanten, Stadsträdgården och Flodhästen 5 (Rifa).
I och med att gc-vägen svänger av tidigare än i detaljplanen hamnar det
"torg" som bildas "rätt" i förhållande till Heliga korsets kyrka
medföljande att denna byggnad blir ännu mer synlig. Det är roligt med
tanke på att den är så väldigt tjusig!
Förslaget om en grannskapspark i södra delarna av Skällby park behöver
då inte genomföras i och med att en sådan anläggs inom Oxhagen 2:1.
En lösning som bör vara attraktivare med tanke på de många bostäder
som är på gång i Flodhästen 5.
Förslaget innebär att den fastighet inom Månstenen 2 som ligger mest
söder ut belägen inte drabbas i lika hög grad av försämrad närmiljö som i
detaljplanen.
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Med ett förslag enligt ovan dyker även en möjlighet upp gällande korsningen
Oxhagsvägen och Perstorpsvägen; att bjuda in cyklister och fotgängare till
Skällbyområdet. Detta genom en cykelväg längs med Oxhagsvägen som binder
samman grusvägen norrut genom Skällby. Det finns även möjlighet att "bjuda
in" till den nämnda grannskapsparken/lekparken genom att tydliggöra i den
fysiska miljön för sydvästra delen av Oxhagen 2:1.
I planbeskrivningen står det att en person "lätt bör kunna läsa av miljön som
en central plats i Kalmar". Och att detta gör att Oxhagen 2:1 bör ha
huskroppar nära Kungsgårdsvägen för att få miljön stadslik. Själv tycker jag det
är underbart att känna att byggnaderna är en del i en naturlig miljö, i det här
fallet en skogsmiljö. Med färre huskroppar placerade i de södra delarna av
Oxhagen 2:1 behålls en känsla av natur!
Hoppas ni välkomnar detta förslag!
(till synpunkterna finns en bifogad skiss med förslag på utformning)
Kommentar: Kommunen har studerat ert förslag kring att bevara en del av marken som
natur och utvecka en grannskapspark, med lekplats. I planbeskrivningen redovisas grönytor
av olika karaktärer som definierats i grönstrukturplanen. Idag saknas en lekyta i området
för de boende inom stadsdelen Oxhagen. Men i kommunens grönstrukturplan så finns redan
ett läge vid Skälby (läge 5, sid 27 i planbeskrivningen) utpekat för en grannskapspark som
ska täcka behovet för stadsdelen Oxhagen. Det utpekade området i grönstrukturplanen är
mer centrerat i stadsdelen och ligger inte strax intill en trafikerad gata.
Ny bebyggelse placeras i planförlaget längs med nästan hela grönremsan. Kommunen har ett
högt bostadsmål på 2500 nya bostäder till 2017. För att uppnå detta så måste kommunen
bygga tätt och ta mer mark i anspråk. Oxhagen bedöms ha nära tillgång till
rekreation/friyta genom Skälby park.
Tyvärr avslår därför kommunen ert förslag, även om det var ett kreativt förslag.
Vidare svar går att läsa i under Kommunens samlade bedömning ovan. Planförslaget har
arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Svenska kyrkan, kyrkorådet för Kalmar Pastorat (Norra kyrkogården 1)
Kyrkorådet för Kalmar pastorat har lämnat yttrande över tidigare
byggnadsplaner efter beredning i begravningsutskottet. Vårt yttrande har
rubriken: "Yttrande avseende planförslag: Del av Oxhagen 2:1 m.fl.;
Ärendebeteckning 2015-2658, upprättat 2016-02-11".
I detta yttrande kommenteras planerna för byggenskap väster om
Kungsgårdsvägen. Kommentarerna har mest formen av frågor. En del av
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frågorna blir besvarade i föreliggande "Detaljplan för Oxhagen .... ", men ett
antal frågor är ännu så länge obesvarade.
Vi vill framhålla ett gott samrådsklimat i den tidigare planprocessen och vi
hoppas på en fortsättning av detta.
Kommentar: Kommunen önskar en fortsatt dialog med kyrkan för området öster om
Kungsgårdsvägen. Mer analyser och förhållandet gentemot kyrkan från den nya bebyggelsen
har vävts in i planbeskrivningen mellan samråd och granskning. Frågor och synpunkter
kring den östra sidan, för kyrkogården, kommer behandlas separat från detaljplan för
Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen. Planarbetet på den östra sidan behöver tas upp från
grunden igen, det vill säga med ett samrådsförslag.
Inlämnade plakat av:
Åke Ring (Axel Oxenstiernas väg 5, Månstenen 3)
Lena Ring (Axel Oxenstiernas väg 5, Månstenen 3)
Thomas Eliasson (Axel Oxenstiernas väg 5, Månstenen 3)
Pontus Karlsson (Oxhagsvägen 8, Månstenen 3)
Pär Lindeberg (Oxhagsvägen 8, Månstenen 3)
Solveig Nilving (Oxhagsvägen 2C, Månstenen 2)
Chien Chi Tran (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2)
Björn Johansson (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2)
Anne Christine Gustavsson (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2
Lennart Gustavsson (Oxhagsvägen 4C, Månstenen 2)
Peter Axelsson (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2
Inger Carlsson (Oxhagsvägen 8, Månstenen 3)

Jag säger nej till byggnation av nya bostäder längs Kungsgårdsvägen.
Chien Chi Tran (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2)

Jag säger nej till höghus Oxhagen 2:1
Björn Johansson (Oxhagsvägen 6A, Månstenen 2)

Nej inga hus Oxhagen 2:1
Kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. Planförslaget har arbetats om med en
förnyad granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Kalmar Energi Elnät AB
Under samrådstiden lämnade Kalmar Energi Elnät AB information och
synpunkter på hur deras ledningar ska skyddas och hanteras vid eventuell flytt
av ledningarna. I kungörelsen för detaljplanen står det att kommunen följer
bolagets synpunkter och krav. Kalmar Energi Elnät AB kan därmed godkänna
detaljplanen för Oxhagen 2:1 m.fl.
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Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats och genomför en förnyad granskning. Det
ledningsstråk som går i öst-/västlig riktning mellan transformatorstationen och öster om
Kungsgårdsvägen får en något förändrad sträckning och behöver ledningrätt inom
kvartersmark. Planhandlingarna har uppdaterats med information kring ändringen.
Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB godkänner förslaget.
Intresseorganisationer och övriga
Kalmar Läns Museum
Har tagit del av detaljplanen och har inte några synpunkter.
Postens regionkontor, Postnord
Godkänner förslaget. Från Postord är det ett önskemål att det monteras
fastighetsboxar nere vid entreplanet.
Kommentar: Synpunkterna framförs till byggherren.
PRO Samorganisation
PRO Kalmar har inga speciella synpunkter mot planen. Vi vill dock påpeka att
”trafiken” på gc-vägarna blivit betydligt snabbare än tidigare – cyklisterna har
idag batteridrift och fler och fler äldre har elopeder eller andra typer av
mekaniska fordon. Detta innebär att gc-vägarna bör vara bredare och tydligt
skyltade var och hur man ska trafikera dem.
Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats och genomför en förnyad granskning. Gångoch cykelvägen breddas och flyttas i det nya förslaget ut i Kungsgårdsvägen och
Perstorpsvägen. Breddningen av gc-vägen har syftet att ge mer utrymme för gång- och
cykeltrafikanterna att mötas och för att bättre kunna trafikseparera dessa grupper.
Hjärdis Berglund (Stallgärdsgatan 2, Jaktväskan 1)
Är det verkligen så att kommunen planerar att bygga flera 5-6 våningshus vid
nuvarande cykelväg vid Kungsgårdsvägen? Det tycker jag vore att sabotera ett
fint naturområde. Vi behöver vara rädda om de gröna lungorna i vår miljö.
Varför inte röja upp och bygga på RIFA-området istället.
Kommentar: Synpunkterna mottages. Eftersom ni inte är boende direkt intill planområdet så
räknas ni inte som sakägare i planen.
Svar går att finna under tidigare kommentarer och i denna handlingens ingående kapitel.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Bernt Gustavsson (Drottning Kristinas väg 9 C, Opalen 2)
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Vi mina grannar och jag i Oxhagen protesterar emot att ni tänker bygga
bostadshus längs cykelvägen mittemot Heliga korsets kyrka och för nära
kyrkogården. Så befängt att förstöra miljön för både levande och de dödas
efterlevande som behöver en lugn plats att gå till.
Tänk om och tänk rätt!
Bygg istället på den anskrämliga Rifa tomten och låt det finnas några små
grönområden i Kalmar.
Låt förnuftet komma till tals.
Hoppas ni omtänk gör.
Kommentar: Synpunkterna mottages. Eftersom ni inte är boende direkt intill planområdet så
räknas ni inte som sakägare i planen.
Svar går att finna under tidigare kommentarer och i denna handlingens ingående kapitel.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Gunvi Höglund (Lybecksvägen 7B, Majsen 1)
Förstör inte mer av Kalmars natur och kultur! Hur kan man komma på att
bygga höghus och förstöra Kalmars, kanske Sveriges vackraste cykelväg. Jag
cyklar dagligen från norra Kalmar in till stan och njuter tallars sus, ekars
grönska, vitsippor, liljekonvaljer och sång av bl.a koltrast och näktegal.
Tallarnas vackra bark visar att de är flera hundra år gamla, det är lätt att hugga
ner, men det går inte lika lätt att få tillbaka. Skogen längs med
Kungsgårdsvägen utgör en fin övergång mellan bostäder och kyrkogård.
Tallskogen från Skälby ut mot Tallhagen och Svinö har redan utnyttjats för
olika byggändamål och det får inte bli mer! Förstör inte mer stadsnära natur!
Var stolt över allt det vackra och tänk på våra barns framtid!
På Rifa-tomten kan det gärna byggas höghus, det kan inte bli sämre än det är
nu, bara vi slipper se fler svarta hus, det passar inte tillsammans med Kalmars
traditionella och vackra färgskala.
Det finns säkert plats för höghus nära den blivande simhallen i Snurrom. Tack
för att vi inte behöver offra skog i Tallhagen för den!
Kommentar: Synpunkterna mottages. Eftersom ni inte är boende direkt intill planområdet så
räknas ni inte som sakägare i planen.
Svar går att finna under tidigare kommentarer och i denna handlingens ingående kapitel.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Roland Enefalk (Stallgärdsgatan 2, Jaktväskan 1)
Behåll cykelbanan och skogsremsan väster om denna i nuvarande läge! Stäng
av Kungsgårdsvägen vid Jakob Smålännings gata!
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Fördelar med mitt förslag:
- Kungsgårdsvägen kan användas för de nya husens parkering och infart
till denna
- De nya husen kan placeras längre österut än i planförslaget
- Kungsgårdsvägen kan utnyttjas som välbehövligt arbetsområde under
byggandet av husen
- Störningar genom avgaser och buller minskar både i de planerade
husen och i ett stort antal lägenheter längre norrut på Kungsgårdsvägen
(med adress även på S:t Kristoffers väg och Klockhusgatan) och på
Stallgärdsgatan
- Kalmars status som cykelstad förstärks.
Nackdelar med mitt förslag:
- De många bilister som idag använder Kungsgårdsvägen som
genomfartsväg får istället köra den något längre sträckan Galggatan –
Norra vägen och kanske förlora en minut i den signalreglerade
korsningen vid OK-Q8-macken
- Det mindre antal bilister som har ärende inom det aktuella området får
istället för Kungsgårdsvägen köra Oxhagsvägen eller Jacob
Smålännings gata, vilket kan vara något längre.
Fördelarna med mitt förslag är mycket större än nackdelarna. Jag yrkar att
planen omarbetas i enlighet med mitt förslag.
Roland Enefalk
Boende på Stallgärdsgatan och flitig användare av cykelvägen vid
Kungsgårdsvägen
Kommentar: Synpunkterna mottages. Eftersom ni inte är boende direkt intill planområdet så
räknas ni inte som sakägare i planen.
Kungsgårdsvägen är viktig som avlastningsgata för Norra vägen för att undvika
strafikstockningar i korsningen och som reservväg vid avspärrningar. Exempelvis vid
vägarbeten eller olycka på Norra vägen. Vägen är även viktig som räddningsväg för
brandkåren, där antalet minuter att komma fram är livsavgörande. Det är inte möjligt att
stänga av Kungsgårdsvägen eller Perstorpsvägen.
Övriga svar kring planens utformning går att finna under tidigare kommentarer och i denna
handlingens ingående kapitel. Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för
att spara mer natur framför befintliga bostäder.
Christina Wahlqvist (Stallgärdsgatan 2, Jaktväskan 1)
Undertecknad vill härmed protestera mot de planerade 6-våningshusen vid
Kungsgårdsvägen.
Hur kan man ens tänka sig sex-vån hus på denna plats?
Finns det ingen blick för områdets skönhet – den skönhet som Kalmar är känt
för?
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Att det ska byggas på höjden är inte svårt att förstå när behovet av bostäder är
stort – men platsen är fel!
Det är ju också brådskande att komma igång och bygga, då bör man väl inte
välja en plats där protester, som kommer följas av överklagande, gör att ev
byggstart drar ut på tiden.
Varför inte ändra denna byggplan till området mellan Kungsgårdsvägen och
Rifa-tomten – den gröna stäckningen där gamla järnvägen gick- längs med
cykelbanan?
Cykelbanan är ju möjlig att flytta ngt västerut och ge tillräcklig plats för dessa 6,
sex-våningshus.
Bebyggelsen på Kungsgårdsvägen som ligger mellan Perstorpsvägen och
Galggatan kommer ju betydligt längre ifrån denna nybyggnation och har nu
både parkering och buskage emellan.
Där bör ju vara snabbare att komma igång!?
I övrigt finns ju fler centrala områden som Djurängen, hela ytterområdet mot
motorväg/Ölandsled samt en stor gräsmatta mitt i Djurängen!!
Sträckningen längs Scheelegatan mot Erik Dahlbergs väg ger ju också
möjlighet till mycket boende centralt.
Varför ska studenter bo centralt??? Vi har ju en fin cykelstad!???
Christina Wahlqvist- som dagligen rör sig i området på cykel + med hund.
Kommentar: Synpunkterna mottages. Eftersom ni inte är boende direkt intill planområdet så
räknas ni inte som sakägare i planen.
Kommunen väljer ut atrategiska lägen för ny bebyggelse, inte utifrån hur många som finns i
närområdet som kan protestera. Utan öster om Rifa-tomten (Flodhästen 5) kommer att
bevaras som natur, för att kunna hantera dagvatten samt behålla sträckningen av gång- och
cykelvägen i nordsydlig riktning mot större målpunkter såsom sjukhuset och Giraffens
köpcentrum. I planen möjliggörs (enligt illustrationen) fem stycket femvåningshus mot
Kungsgårdsvägen och två stycken sexvåningshus mot Perstorpsvägen. Detaljplanen styr inte
vilken typ av boende som planeras, dvs studentboende eller annat. Detaljplanen skapar en
möjlighet för nya bostäder och det är fastighetsägaren som därefter bestämmer vilken typ av
bostad som upprättas.
Övriga svar går att finna under tidigare kommentarer och i denna handlingens ingående
kapitel. Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur
framför befintliga bostäder.
Stina Rydén (Marsvägen 20A, Mercurius 19)
Jag anser att det är onödigt att bygga lägenhetshus på den vackra cykelvägen
vid Kungsgårdsvägen. För att det är en säker väg för många till jobb och skola
som inte är bilförare. Om inte denna väg hade funnits här så hade desto fler

Samhällsbyggnadskontoret

57(59)

Granskningsutlåtande
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

behövt gå på bilvägs trottoaren. Och då hade det varit större chans för fler att
hamna i fara. Därför anser jag att det är ett onödigt beslut att bygga nya
lägenhetshus här. Det finns även andra platser än just här där man kan bygga
lägenhetshus, dom på till exempel det öppna fältet mittemot.
Kommentar: Synpunkterna noteras. Eftersom ni inte är boende intill planområdet så räknas
ni inte som sakägare i planen.
Svar går att finna under tidigare kommentarer och i denna handlingens ingående kapitel.
Planförslaget har arbetats om med en förnyad granskning, för att spara mer natur framför
befintliga bostäder.
Inlämnade plakat av:
Ida Eriksson (Skördarevägen 4, Rädisan 8)

Nej till höghus Oxhagen 2:1
Glenn Eriksson (Skördarevägen 4, Rädisan 8)

Jag säger nej till nya bostäder Oxhagen 2:1
Kommentar: Synpunkterna noteras. Planförslaget har arbetats om med en förnyad
granskning, för att spara mer natur framför befintliga bostäder.
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt:
Kalmar Energi Elnät AB
Kalmar Vatten AB
Postens regionkontor, Postnord
PRO Samorganisation
Följande sakägare och likställda har senast under
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Eivor Thörnqvist (Oxhagsvägen 2B, 392 38 Kalmar)
Lars Jönsson (Oxhagsvägen 2B, 392 38 Kalmar)
Patrik Sandermo och Emilia Forsell (Oxhagsvägen 2C, 392 38 Kalmar)
Rebecca Carlsson (Oxhagsvägen 2B, 392 38 Kalmar)
Astrid Nilsson (Oxhagsvägen 4A, 392 38 Kalmar)
Ingela Larsson (Oxhagsvägen 4B, 392 38 Kalmar)
Ingvar Håkansson och Eva Håkansson (Oxhagsvägen 4B, 392 38
Kalmar)
Ola Ericson (Oxhagsvägen 4B, 392 38 Kalmar)
Anders Ullman (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Anne Christine Gustavsson (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Asbjörn K. Johansson (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar
Gunvor Arén (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Lennart Gustavsson (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Linnéa Ullman (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Regine Ullman (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Ingegerd Petersson och Arne Petersson (Oxhagsvägen 6A, 392 38
Kalmar)
Monica Kretz (Oxhagsvägen 6A, 392 38 Kalmar)
Peter Axelsson (Oxhagsvägen 6A, 392 38 Kalmar)
Barbro Samuelsson och Ebbe Samuelsson (Oxhagsvägen 6B, 392 38
Kalmar)
Signe Holmberg (Oxhagsvägen 6B, 392 38 Kalmar)
Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15. (Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15,
Box 710, 391 27 Kalmar)
Inger Carlsson (Oxhagsvägen 8, 392 38 Kalmar)
Liang Tong (Oxhagsvägen 8, 392 38 Kalmar)
Birgit Frankelius (Axel Oxenstiernas väg 1, 392 38 Kalmar)
Berit Alvarsson och Gösta Alvarsson (Axel Oxenstiernas väg 3, 392 38
Kalmar)
Hans Uddenberg (Axel Oxenstiernas väg 5, 392 38 Kalmar)
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Nils-Arne Isaksson (Axel Oxenstiernas väg 3, 392 38 Kalmar)
Peter Joelsson (Axel Oxenstiernas väg 5, 392 38 Kalmar)
Åke Ring (Axel Oxenstiernas väg 5, 392 38 Kalmar)
Lena Ring (Axel Oxenstiernas väg 5, 392 38 Kalmar)
Thomas Eliasson (Axel Oxenstiernas väg 5, 392 38 Kalmar)
Pontus Karlsson (Oxhagsvägen 8, 392 38 Kalmar)
Pär Lindeberg (Oxhagsvägen 8, 392 38 Kalmar)
Solveig Nilving (Oxhagsvägen 2C, 392 38 Kalmar)
Chien Chi Tran (Oxhagsvägen 6A, 392 38 Kalmar)
Björn Johansson (Oxhagsvägen 6A, 392 38 Kalmar)
Ewa Ekström och Olof Brisken (Oxhagsvägen 2A, 392 38 Kalmar)
Elna Hultman (Oxhagsvägen 2B, 392 38 Kalmar)
Laila Cansund (Oxhagsvägen 2C, 392 38 Kalmar)
Marianne Ståhle (Oxhagsvägen 4A, 392 38 Kalmar)
Kerstin Alm (Oxhagsvägen 4C, 392 38 Kalmar)
Laila Regin (Kungsgårdsvägen 31, 392 37 Kalmar)

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-06-15
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Planarkitekt
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE II-III
Detaljplan för

Del av Oxhagen 2:1. Vid Kungsgårdsvägen
Oxhagen, Kalmar kommun
Planförslaget har varit utställt för granskning II under tiden 161029 –161121, samt
granskning III under tiden 161227 - 170125. Förslaget har sänts till myndigheter,
förvaltningar och föreningar enligt sändlista och till fastighetsägare enligt
fastighetsförteckning. Informationsblad sattes upp i trappuppgångarna för de boende.
Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter.
Tre yttranden har kompletterats i granskningsutlåtandet från granskning II.

Sammanfattning
Under granskningstiden har flera synpunkter inkommit. Kommunens samlade
kommentarer till de mest förekommande synpunkterna återfinns i påföljande avsnitt.
Alla inkomna yttranden går att läsa i sin helhet längre fram i detta
granskningsutlåtande samt kommunens kommentarer till vardera yttrande.
Liksom under samrådet och tidigare granskning handlar de flesta synpunkterna om
förslaget att ta ett grönområde i anspråk och ersätta det med bebyggelse.
Synpunkterna riktar sig mot hela exploateringen och hänvisning görs till den
grönstrukturplan som antogs 2010 där aktuellt område pekas ut som ’värdefullt
mindre naturområde’.
Några kan tänka sig viss exploatering i hörnet Perstorpsvägen/ Kungsgårdsvägen.
Några tycker att 5 våningar är för högt då befintlig bebyggelse är 3 våningar.
Kommunen anser att detaljplanen är noga avvägd och anpassad till platsen, därför
kommer planen inte att ändras i dessa avseenden. Kommunen hänvisar till
motiveringen som angavs i tidigare granskningsyttrande:
Planområdet ligger inom den utvidgade ”innerstaden” samt inom utvecklingsstråket ”Diagonalen”,
som sträcker sig på ett avstånd omkring 500 meter på båda sidor längs med Norra vägen. Stråket
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lämpar sig enligt översiktsplanen för förtätning med bostäder och verksamheter som ökar underlaget
för kollektivtrafiken.
I kommunen finns flera planeringsunderlag som legat till grund för översiktsplanen.
Grönstrukturplanen (2010) är ett planeringsdokument som togs fram som underlag för kommunens
översiktsplan (2013). Viktiga grönytor i närheten som pekats ut för rekreation/park i
översiktsplanen är bland annat Skälby park, Tallhagen, Lindö och Svinö. I översiktsplanen finns
även ett rekreationsstråk utpekat längs med Ölandsleden mellan Skälby park och Tallhagen, som
kan ha en funktion som spridningskorridor för den biologiska mångfalden. Marken inom
planområdet har inte pekats ut specifikt i översiktsplanen som en viktig yta för rekreation eller som
grönstråk.
Översiktsplanen hänvisar dock till att grönstrukturplanen ska användas som planeringsunderlag vid
kontinuerliga ställningstaganden vid bland annat detaljplanarbete. I grönstrukturplanen är området
pekat ut som värdefullt att bevara.
Planområdet ligger centralt i Kalmar tätort, ca 2-3 km från Kvarnholmen. Området är nära till
både Norra vägen och Erik Dahlbergs väg som pekats ut i översiktsplanen som framtida stadsgator
lämpliga för förtätning med både bostäder och verksamheter. I närområdet finns många målpunkter
på gång- och cykelavstånd och ett bra utbud av kollektivtrafik och befintlig service som stärks
ytterligare av förtätning i området. Exploateringen utnyttjar samtidigt befintlig infrastruktur, vilket
är positivt både ur ett ekonomiskt perspektiv och yteffektivt i staden. Sett till Kalmar tätort så har
området vid kvarteret Oxhagen en relativt stor tillgång till grönytor. Enligt grönstrukturplanen är
Oxhagen en av de stadsdelar med störst tillgång till grönytor. Skälby park har ett mycket högt
rekreationsvärde och ligger på gångavstånd för de boende i kvarteret Oxhagen. Grönstråket längs f.d.
Bergabanan har sedan tidigare brutits av med bostadsbebyggelse. Kommunen ser det som en naturlig
utveckling att fortsätta att förtäta i den kil som redan påbörjats. Grönstråket längs f.d. Bergabanan
kommer samtidigt att finnas kvar söderut och norrut mot Djurängen. Detta innebär att värdet av
grönstråket och banan inte helt går förlorade. Fördelarna med att exploatera området för
bostadsändamål anses överväga behovet att bevara området som grönyta.
Kommunen bedömer att den södra delen av planområdet kan tillåtas få en högre byggnadshöjd. Detta
eftersom planområdet är tydligt avskilt från kyrkogården via Kungsgårdsvägen, samt att höjden på
byggnaderna naturligt kommer smälta in med de planerade byggnaderna inom Flodhästen 5 (Rifatomten) och ramar in det öppna landskapet mot Perstorpsvägen. I den norra delen är bebyggelsen fem
våningar för att visa en större respekt mot kyrkogårdens gravplatsområde och de boende inom
Månstenen 4a-c som avståndsmässigt ligger närmast den nya bebyggelsen.
Justeringar har gjorts i plankartan och planbeskrivningen som syftar till att säkra att
dagvatten fördröjs inom planområdet och att kravet på bullernivåer säkerställs.

Planförslaget reviderades enligt följande efter granskning II:
Plankartan
-

-

Bestämmelsen e1 ändras för att avse även öppenarea tillsammans med
bruttoarean.
Bestämmelsen inom kryssad mark ändras till e2 för att förtydliga.
Bestämmelsen lyder: Största byggnadsarea i m2 totalt inom plusmarkerad
inom båda egenskapsgränserna.
a1 tillåter enbart att marförorening har avhjälpts.
Bostadsbyggnadernas enréer ska vara genomgående alternativt vända mot
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen
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I plankartan fanns en tidigare bestämmelse om att gällande normer för trafikbuller ska
klaras, värdena definierades i planbeskrivningen. För att uppnå bullerförordningen har
istället följande planbestämmelser förts in:
- Byggnaderna ska sammanbyggas i bottenplan (f1).
- Bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen
- Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida alternativt tillåts enkelsidiga lägenheter mot
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen endast under 35 m2.
- Södra delen delas in i nya egenskapsgränsen för att pressa byggnaderna mot
vägen. På insidan tillåts enbart uthus/förråd på plusprickad mark.
- Nya byggrätter fördelas inom egenskapsgränserna. (Den totala bruttoarean är
densamma som granskningsförslag nummer två).
- Höjden sänks från en nockhöjd på 20 meter till en höjd på 17 meter för en
del av byggrätten mot Perstorpsvägen.
Planbeskrivningen
- Miljökvalitetsnormer för vatten revideras, s 6
- Stad- och landskapsbild (Bebyggelsestruktur) uppdateras, s 13
- Stad- och landskapsbild (höjd- och landskapsanalys) uppdateras, s 16
- Nya volymstudier, 19-20
- Nya skuggstudier, 21-23
- Beskrivning av planförslaget korrigeras och uppdateras, s24
- Markanvändning och byggrätter uppdateras, s 24-25
- Stycket om utformning revideras, s 26
- Stycket om dagvatten har uppdaterats och korrigerats, s 38-39
- Stycket om omgivningsbuller har korrigerats och uppdaterats, s 40-42
- Stycket om avtal eller andra överenskommelser har uppdaterats, s45
- Teckenförklaring till bild har korrigerats, s 47
Övrigt

-

Planillustrationen uppdateras.

Planförslaget revideras enligt följande efter granskning III:
Plankarta
- Redaktionella ändringar
Planbeskrivningen
- Redationella ändringar.
- Uträkningarna för volymen som fördröjt tas bort. Exakta räkningar görs i
bygglovet för att uppfylla fördröjningingsvolym motsvarande 20 mm
reducerad yta.
Övrigt

-

Planillustrationen uppdateras med en möjlig väg för soptransporter.
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Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kalmar län
Granskning II:
Länsstyrelsens synpunkter under hälsa och säkerhet måste beaktas för att planförslaget
ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte överprövas.
Kontroll 11 kap. PBL
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande (2016-04-05, dnr. 402-1520-16) att det krävs
ytterligare rening av dagvatten inom planområdet för att inte försämra vattenstatusen i
kustvattenförekomsten Kalmarsund. Kommunen ombads därför att inte bara visa hur
dagvatten kan fördröjas och renas, utan även i högre grad säkerställa det på
plankartan.
När kommunen bedömer att vattenstatusen i en vattenförekomst riskerar att
försämras måste kommunen vidta och säkerställa alla rimliga åtgärder för att
åtminstone minimera påverkan från planområdet. Länsstyrelsen bedömer att
ytterligare åtgärder måste ske för att fördröja och rena dagvatten inom planområdet,
detta för att kunna följa fastställda miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomsten
Kalmarsund. Förutom att parkeringsplatser ska utföras av genomsläppligt material bör
kommunen även kunna minska hårdgörandegraden av övrig kvartersmark. Med tanke
på att planområdet är obebyggt är det även rimligt att kommunen planerar in
översvämningsytor inom planområdet, med fördel multifunktionella ytor som kan
kombineras som park, plantering, parkering etc.
Hälsa och säkerhet
Buller
Av bullerutredningen framgår att nya bostäder utmed Kungsgårdsvägen inte kommer
att uppfylla riktlinjerna för trafikbuller om maximalt 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
vid fasad samt att det finns svårigheter med att ordna en tyst sida om maximalt 55
dBA dygnsekvivalent bullernivå, särskilt i korsningen mellan Norrgårdsvägen och
Perstorpsvägen. Vidare framgår att riktlinjerna om 70 dBA maximal bullernivå vid
uteplats i alla fall delvis kommer att bli svår att nå.
Kommunen har på plankartan föreslagit bestämmelsen m1 - Gällande riktvärden för
trafikbuller ska klaras för nybyggnationer. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen
om att detta inte är en korrekt utformad planbestämmelse utan en upplysning.
Riktvärdena gäller oaktat denna bestämmelse.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte är möjligt att ta fram en flexibel detaljplan
i ett läge där riktvärdena överskrids, detta eftersom byggnadernas placering och
skyddsåtgärder då måste preciseras på plankartan. Kommunen har därför inte kunnat
visa på markens lämplighet för bostäder vad gäller risken för människors hälsa.
Länsstyrelsen bedömer att ett flertal bestämmelser måste införas på plankartan enligt
nedan för att kunna säkerställa att riktvärdena efterlevs, detta förutsatt att det inte
säkerställs att det endast kan bli fråga om bostäder under 35 kvm (då gäller maximalt
60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad). Kommunen måste därför:
- På plankartan införa planbestämmelserna f -Minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet ska anordnas mot en ljuddämpad sida, p-bostadsbyggnad ska placeras med
långsidan mot Kungsgårdsvägen och f-Endast lamellhus

-

Visa och säkerställa hur hörnlägenheter trots att de är genomgående ska klara
gällande riktvärden. Krävs
skyddsåtgärder som bullerskärmar ska de även villkoras med att startbesked
inte får ges för bostadsbyggnad innan skyddsåtgärden är på plats.
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Visa och säkerställa hur kommunen ska ordna uteplatser som inte utsätts för
maximal bullernivå över 70 dBA.

Förorenad mark
Av den översiktliga miljötekniska markundersökningen framkom att det finns
blyföroreningar som överstiger riktvärdena för känslig markanvändning. Kommunen
behöver uppmärksamma att bestämmelsen (a – Lov får endast ges under förutsättning att
markens lämplighet har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller
säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten) inte är en juridiskt korrekt utformad bestämmelse.
Det är inte tydligt om det är en markförorening som ska avhjälpas eller om det är en
skydds-/ säkerhetsåtgärd som ska vidtas.
Länsstyrelsen bedömer att markföroreningar måste avhjälpas för att planområdet ska
kunna planläggas utan risk för människors hälsa. Bestämmelsen a måste därför ändras
till: a – Startbesked/lov får inte ges för bostadsbyggnad förrän markens lämplighet har säkerställts
genom att markföroreningen har avhjälpts.

Kommunens kommentar granskning II: Andelen hårdgjorda ytor regleras med
planbestämmelse för att säkerställa fördröjning av dagvatten och därmed följa fastställda
miljökvalitetsnormer i kustvattenförekomsten Kalmarsund.

Kompletteringar har skett i bullerutredningen efter granskningstiden. Planhandlingarna justeras så de
följer rekommendationerna i denna utredning. För att klara kraven på bullernivåer införs därför
bestämmelser som innebär att bebyggelsen byggs samman och placeras med långsidan mot vägen i den
södra delen samt att krav på skydd införs. I den norra delen ställer planen krav på husens placering,
utformning, krav på skydd samt placering av uteplatser.
a-bestämmelsen på plankartan ändras till ’ Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän
markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts’.

Granskning III:
Förslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap
1§ plan- och bygglagen.

Kommunens kommentar granskning III: Noteras.

Boende och fastighetsägare
Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15 (Månstenen 2 och 3) – Reviderad 201702-22
Granskning II:
Styrelsen har efter samråd med medlemmar följande synpunkter på den nybyggnation
av bostäder som föreslås av Samhällsbyggnadskontoret.
Följande adresser i föreningen berörs framför allt: Oxhagen 2A-2C samt 4A-4C.
Adresser som delvis berörs är Oxhagsvägen 6B.
Förslaget innebär:
1) Minskade gröna ytor innebär försämrad avrinning av dagvatten. Föreningen
har tidigare haft översvämningar källarplan i vissa av fastigheterna.
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2) Alltför höga hus/för stor nockhöjd i förhållande till befintliga hus på berörda
adresser. Högre hus försämrar ljusinsläpp och ökar insyn i lägenheterna. Vi
anser därför att nockhöjden på föreslagna 17 m minskas till 13 m.
3) Nybyggnation medför stora ingrepp i befintlig uppvuxen natur. Det som i det
nya förslaget markeras med PARK respektive B längs gränsen mot vår
förening bör ersättas med NATUR, dvs behåll nuvarande skog. Se plankarta
reviderad 2016-10-26.
4) Grönytor och skog är av stor betydelse för såväl yngre som äldre medlemmar
i föreningen. Det handlar exempelvis om att äldre är mindre rörliga och
därför inte förflyttar sig alltför långt från bostaden.
Styrelsen stöder sina ställningstaganden dels på medlemmars synpunkter, men framför
allt, på den i Kalmar kommun antagna Grönstrukturplanen (29 nov 2010 § 155 Kf).
Vi anser att detta plandokument inte har beaktats tillräckligt utan har ”körts över”.

Kommunens kommentar granskning II: Kommunen misstänker att de översvämningar

som berör källarplanet på era fastigheter beror på störningar i ledningsnätet för Spillvatten, alltså inte
hanteringen av dagvatten. Som kommunen beskriver i tidigare dokument så kommer de nya
bostadsfastigheterna utformas så att inget dagvatten läcker över på grannfastigheterna, utan allt tas
omhand lokalt eller rinner ut vid angiven förbindelsepunkt för dagvatten. Kommunen kollar även på
möjligheten att bredda befintlig dagvattendamm nordväst om kyrkogården, detta ligger utanför
planområdet.
Byggnaderna är nu placerade så långt ifrån era bostadshus som möjligt, utmed vägen. Kommunen
anser att avståndet är tillräckligt för att motverka insyn. Skuggstudierna är förnyade och visar
ljusförhållandena under dygnet och olika årstider. Träden kommer att vara kvar, även om marken
markeras som Park. Det är en liten skillnad i skötseln, där exempelvis gräs kommer att klippas och
sly på marken rensas upp. Annars kommer det vara relativt oförändrat. Skillnaden i den norra
delen, markerad som natur, är att denna i stort sett är skötselfri.

Ola Ericson (Månstenen 2) – Reviderad 2017-02-22
Granskning II:
1) Jag avser fortfarande att man ej bör bygga överhuvudtaget och åsidosätta
grönstrukturplanen som är så pass nyligen utarbetad.
2) Jag vidhåller mina åsikter protesterade i granskningsutlåtande (2015-2658) och
anser fortfarande att det är av stor vikt att man anpassar byggnadshöjden på
nya bostäder till kringliggande byggnader i området.
Notabelt att de högre fastigheterna som befintligt idag, ligger betydligt lägre än tex
Oxhagsvägen 2 och 4. Man bör anpassa byggnadshöjden till de hus som ligger i det
absolut närmaste.
Kommunens kommentar: Vid ett val mellan två allmänna intressen – förtäta med bostäder
eller bevara naturen, så anser kommunen att bostäder väger tyngre. Men i planen har kommunen
ändå försökt att spara en hel del natur mot befintliga bostäder, för att tillmötesgå de boende.
Höjderna är anpassade till området. Inom Månstenen 3 är alla hus uppförda i sex våningar och
inom Rifa planeras ny högre byggnation. I planbeskrivningen finns ett kapitel som beskriver stad- och
landskapsbilden samt en höjdanalys där kommunen redovisar sina ställningstaganden.
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Kommunen har sedan tidigare hänvisat till att grönstrukturplanen är mer av ett arbetsdokument, dvs
den har inte samma status som översiktsplanen.
Berit Alvarsson (Månstenen 3)

Granskning II:
POLITIKER I SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN.
Ni måste besinna er och inte handla kortsiktigt.
Ni kan inte skjuta bristen på bostäder framför er som en förödande, mekanisk
grävskopa som inte väjer för något. Antal färdigställda lägenheter måste väl balanseras
mot sunt förnuft och den skada som åsamkas natur och medborgare för att nå
uppsatta mål.
Änglamark och jorden vi ärvde………
När människor med makt slutar lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom”.
(Astrid Lindgren)
I Oxhagen vet vi en del om detta.
Demokrati = folkstyre, men bara på ytan.
Demokrati som utövas av en utvald skara som har politiskt korrekthet som rättesnöre,
som räddhågat håller sig inom den trendpolitik som är rådande just nu. Det politiska
konststycket att sitta still i båten och inte snubbla utanför maktelitens råmärken av
rädsla att få kliva ur och lämna sin plats.
Byggtrenden, som sprider sig tvångsmässigt över varje grön yta. Man skövlar natur
som är en tillgång för hälsa och välbefinnande. C:a 75 % av oss närboende i Oxhagen
2:1 är pensionärer och det betyder att närmiljön är dubbelt så viktig.
Å ena sidan vill kommunen ha bra äldrevård och kvarboende står högt i kurs. Borde
man inte ta ett vettigt helhetsgrepp och väga in detta faktum. Nu vet inte den ena
handen vad den andra gör.
Stadsarkitekt Per Hanssons yttrande något om mellanrummet, alltså det som finns
mellan byggnaderna. ”Det är ofta där man hittar sin själ”. Oxhagens gröna remsa, är
ett sådant mellanrum och det var så skönt att någon beskrev det på det här sättet. Det
är ju så här vi känner och jag glömmer aldrig en vårmorgon 1980 när jag kom
cyklande söderifrån på väg till Berga centrum. En trolsk och pastoral stillhet med
skimrande spindelväv på skir grönska och fåglar som dök i buskagen.
Som medborgare uppmanas du att engagera dig och vara aktiv. ”Du kan påverka!”
Yttrandefrihet, rätt att bilda opinion och demonstrera för sådant som känns
utomordentligt angeläget. Ja, så plågsamt angeläget att det är omöjligt att låta bli. Man
har inget val helt enkelt.
Det är inte förakt och förödmjukelser vi vill ha och inte heller nedlåtande klappar på
huvudet av Kalmarhems VD. Vi vill ha förståelse för att vi kämpar för något
värdefullt, ett stycke naturens eget konstverk och det är beklämmande att en sådan här
byggplan kan komma på pränt överhuvudtaget.
Folk är mycket bedrövade och ledsna över att inte kyrkogården får ett respektfullt
mellanrum, utan påträngande byggnation kommer att dominera istället.
Kommer bostadsbyggandet igång på Rifa-tomten så är det ju ännu angelägnare att den
gröna remsan finns kvar som närliggande rekreationsområde.
Kommunens kommentar granskning II: Kommunen har gjort bedömningen att
det finns grönområden i närområdet som kan tillgodose behovet av grönska och
rekreationsområden. Se vidare under tidigare kommentarer.

Samhällsbyggnadskontoret

8(49)

Granskningsutlåtande II-III
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

(Yttrandet inkommet till kommunen 2016-10-25, d.v.s. 78 dagar efter att granskning
nummer ett avslutades, och fyra dagar innan granskning nummer två påbörjades.)
Eivor Thörnqvist (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag emotsätter mig att ni bygger hus i den gröna skogsdunge mellan vårt hus och
Kungsgårdsvägen, varför inte låta gamla träd stå orörda så att även våra fantastiska
djur kan leva centralt i Kalmar bland människor. Vi människor behöver också en vild
natur med blommor att vila ögonen på det mår stjälen bra av. Varför inte vara nöjda
med att bygga de två husen vid Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen där det inte finns
vackra uppvuxna träd att ta ner. Kommunen bedömmer att byggnaderna inte medför
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Men
vi människor och djur som lever här vill inte endast vistas bland bilar, asfalt och
tillrättalagda gräsmattor/rabatter. Vi behöver även centralt i Kalmar se lite vilt
växande buskage. Varför förtäta Kalmar? Varför inte låta Kalmar växa utåt? Vi
kommer nu få ett stort fint Badhus i norra delen av Kalmar. Varför inte låta
flerfamiljshus byggas i anslutning till detta. Så ta en funderare till hur ni vill att vi som
bor här i Kalmar vill ha det.
Stå upp för ett grönt Kalmar.
Kommunens kommentar: Det är viktigt att värna om värdefulla grönområden,
men det är också viktigt att staden kan utvecklas och växa. Det är en politisk vision att
Kalmar inte bara ska växa utåt (vilket det också gör) utan även ska förtätas. Förtätning
leder generellt till många positiva effekter som till exempel närhet till service och arbete från
bostaden. Då det finns närliggande grönområden med höga värden för rekreation och
djurliv bedöms bostäder inom aktuellt område väga tyngre än behovet av att bevara
grönområdet som det ser ut idag. Vidare hänvisas till tidigare kommentarer.
Lars Jönsson (Månstenen 2)

Granskning II:
Till att börja med;
Efter att ha tagit del av den reviderade planen 161026, har jag fortfarande svårt att se
hur man överhuvudtaget ska kunna godkänna bostadsbebyggelse på nämnda
fastigheter.
De synpunkter jag har haft tidigare gällande all form av byggnation på denna fastighet
kvarstår.
Hänvisar därför till mina tidigare skrivelse om detta.
När det gäller den nya reviderade planen per 161026, har jag följande synpunkter.
1. Ställ in hela byggnationen, avvakta bygget på RIFA och andra redan pågående
projekt i Kalmar. Är mycket tveksam till att det, inom snar framtid, kommer
att finnas behov för det stora antal lägenheter som kommunen har utmålat.
Skövlas detta skogsområde går det inte att återställa på många år.
2. Till det positiva i revideringen får nämnas
a) att cg-vägen har flyttats bort från Oxhagsvägen 2-4
b) att parkeringsplatserna har flyttats bort från Oxhagsvägen 2-4
c) att det anläggs parkområde framför dessa fastigheter
d) att den planerade bebyggelsen har flyttas närmare Kungsgårdsvägen.
Sammantaget lugnare och mindre ”o-”ljud framför dessa fastigheter
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3. Låt befintlig trädvegetation vara kvar inom det planerade parkområdet,
framför fastigheterna Oxhagsvägen 2-4. Som jag tolkar den nya detaljplanen
kommer all befintlig vegetation att försvinna och ersättas av någon form av
gräsmatta. Här bör finnas ett stort utrymme för att låta merparten av
befintliga träd vara kvar.
4. Om en byggnation, stoppa bygget av fastigheterna vid Kungsgårdsvägen vid
en maxhöjd på 3 våningar. Staden blir inte mer förtätad för att det står fem 5våningsfastigheter här.
Övrig bebyggelse längs Kungsgårdsvägen är på 3 våningar.
Borde inte stå någon fastighet alls längs denna sträcka.
Passar inte in med kyrkogården heller. Blir ingen harmoni.
Sammanfattning;
Stoppa hela projektet innan något som inte går att återställa blir förstört.
Har läst och förstått resonemanget kring Grönstrukturplan kontra byggnation, håller
dock inte med.
Att det har utgått ett påbud från ”påven” i Stockholm om mer byggnation behöver
inte innebära att Kalmar stad ska stå och bocka med mössan i hand och vara bäst i
klassen…..
Vi bör bygga med omdöme och det behov som finns och samtidigt bevara vår fina
stad och dess grönområden.
Höghus, förtätning hör storstaden till, här är och kommer Kalmar aldrig att vara.
Det är viktigt att vi bevarar de få grönområden som finns kvar och inte bygger på de
få som finns kvar.
Det är dessutom mycket tveksamt att den mängd lägenheter som byggs och planeras
för nu kommer att vara relevanta för Kalmar.
Vid/om en eventuell byggnation, vore jag tacksam om hänsyn togs till punkterna 3
och 4 ovan.
Återigen låt det inte gå prestige i detta ärende utan låt oss vara överens om att ett
misstag har skett och ”Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010” har av någon
anledning felaktigt körts över.
Övriga synpunkter sammantaget i mina tidigare skrivelser ger också en klar bild av att
låta området var kvar i befintligt skick tillsammans med de utplacerade parksofforna,
vilka flitigt har nyttjats.
Låt därför detaljplanen återgår till Parkområde och låt det rika djur- och naturlivet få
fortsätta blomstra även i fortsättningen, då inget misstag ännu har skett.
Träd och buskar står kvar, tar många år att återställa till nuvarande skick.
Kommunens kommentar: Befintlig vegetation kommer i möjligaste mån att stå
kvar, beroende på saneringskrav på att säkerställa marken från markföroreningar. Inom
planerat NATUR-område i norr krävs särskilt lov vid fällning av träd, vilket innebär
att de endast får fällas om det finns särskilda skäl, till exempel om de utgör en fara. Inom
planområdet bevaras totalt en tredjedel av området som allmän natur- eller parkmark, och
för övriga ytor visar planen att träd och annan vegetation kan planteras i bostadsområdet.
Exploatering av bostäder och förtätning inom centrala Kalmar är ett politiskt mål.
Tidigare ställningstaganden i översiktsplanen stödjer en exploatering inom aktuellt
område.
Se även svar i tidigare kommentarer.
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Felicia Ullman (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag tycker det är dåligt att ni bygger ett 5-våningshus framför vårt.
Kommunens kommentar: Tack för dina synpunkter. Vi har noterat dem.
Linnéa Ullman (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag gillar inte att ni bygger framför våra hus! Förstår ni vad ni gör. Ni tar bort
kåltrasten, hackspetten, ekorren, småfåglarna! Ni ljög ju också! Ni ljög om att det
kommer finnas kvar jättemånga träd. Jag med mina vänner har byggt en koja. Den
blev jättefin! Men nu kommer ni bara och förstör. Och den var precis färdigbyggd.
Kommunens kommentar: Visst är det så att det finns många djur och fåglar som håller till i
träden nära ert hus. När vi har planerat hur området ska se ut i framtiden har experter på djur och
natur fått säga vad de tycker är viktigt att tänka på så att djuren inte far illa. Därför har många
stora träd fått vara kvar. Det finns även andra grönområden i närheten som djuren kan flytta till.
Den koja som ni har byggt kommer säkert att få stå kvar ett tag till. Det är svårt att veta när de
nya husen kommer börja byggas, men det kommer inte ske inom de närmsta månaderna. Kanske
står er koja på någon av de platser som inte ska bebyggas?
Anders Ullman (Månstenen 2)

Granskning II och III:
Efter att ha tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat område samt även läst
igenom "Grönstrukturen i Kalmar - Planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån
ett socialt och biologiskt perspektiv" har jag följande synpunkter och frågor som
jag förutsätter att ni besvarar skriftligen på mailadressen nedan:
Samrådsförfarandet har skett på ett, i mitt tycke, undermåligt sätt. Ingen
information har skickats ut till oss närboende utan endast till vår förening. Jag
har deltagit ett några samrådsförfarande med reningsverk och då har det varit
självklart att samtliga närboende informerats och inbjudits till samrådsmöte.
Fråga: Tycker ni det är rimligt att de närboende inte informeras och i n bjuds i god
tid innan samrådsmötet när ni planerar för att bygga flera femvåningshus in till
nuvarande bebyggelse?
Grönstrukturplanen, som antogs av kommunfullmäktige 29/11 20 l O (!)
finansierades av bl a naturvårdsverket med 420 000:-. Med tanke på att föreslagen
detaljplan i stora delar går stick i stäv med "Grönstrukturplanen" förutsätter jag
att naturvårdsverket informerats om vad deras pengar använts till och hur
föreslagen detaljplan ser u t.
Fråga: Varför tog man fram Grönstrukturplanen med tanke på att den i n te gäller
längre?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; "Skogs- och vattenbryn, gamla ekar
och andra träd, död ved, vattendrag, våtmarker och ett kultur- och
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skogslandskap med lång kontinuitet ger möjlighet till ett rikt växt- och djurliv
och en långsiktigt hållbara livsmiljö". Vidare kan man läsa; "En mångfald av
växter och djur har stor betydelse för en hållbar stad i samspel med naturen.
Den utgör också en kunskapskälla för förståelse om ekologiska sa mband och
miljöfrågor sam t har ett stortrekreativt värde genom att erbjuda oss människor
naturupplevelser i närområdet"
Kommentar: Föreslagen detaljplan tar inte hänsyn till att det finns rödlistade arter i
område och inte heller någon MKB avses göras. Går helt emot antagen
Grönstrukturplan.
Fråga: Hur motiverar ni att det inte behöver göras en MKB när ni samtidigt
konstaterar i detaljplanen att det finns rödlistade arter? Anser inte ni att det är
viktig med biologisk mångfald?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; "Att vistas i park- och naturområden har
stor betydelse för människors hälsa och livskvalite. Närheten till naturmiljöer är
avgörande för barn, f unktionshindrade och äldre med flera som är helt hänvisade
till sin närmiljö"
Kommentar: Jag har två barn i åldrarna 5 år och 7 år. De leker i området som
kallas Bergabanan i stort sett dagligen. Jag har möjlighet att ha kontakt med dem
även då jag är inomhus i och med att området ligger precis utan för vårt hus.
Om detaljplanen förverkligas försvinner barnens grönområde som, enligt
Grönstrukturplanen, är av avgörande betydelse för bl a barn.
Fråga: Tycker ni att närheten till grönområden h ar avgörande betydelse för barn
och i så fall hur förklarar ni att området kan bebyggas?
I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; "För det tredje är planens
(=Grönstrukturplanens) slutsatser och rekommendationer för olika områden ett
direkt underlag vid kommande detaljplanläggning enligt plan- och bygglagen".
Fråga: Enligt Grönstrukturplanen, bilaga 2, är bl a Bergabanan klassad som ett
"särskilt värdefullt naturområde", vilken inte tas någon som helst hänsyn till i
föreslagen detaljplan. Hur kommer det sig att ni omvärderat Bergabanan och
dessutom efter bara drygt 5 år från det att Grönstrukturplanen antogs av
kommunfullmäktige?
Cykelvägen som går i området ska tas bort och en ny ska anläggas i anslutning till
Kungsgårdsvägen om jag förstått underlaget rätt. Cykelvägen är en av de mest
trafikerade i Kalmar. I Grönstrukturplanen kan man läsa följande: "Bergabanan och
Ångloksleden är två grönstråk som leder in i stadens centrala delar. De är snabba,
raka, smala och populära cykelstråk som ändå lockar till promenad och motion".
Jag cyklar själv till jobbet och vet vilken skillnad det är mellan en bra och dålig
cykel- väg. En riktigt bra cykelväg löper genom grönområden och gärna så långt
ifrån biltrafik som möjligt.
Fråga: Tycker ni att den föreslagna nya dragningen av cykelvägen uppmuntrar folk
till att cykla?
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I Grönstrukturplanen kan man läsa följande; "Det finns flera värdefulla mindre
naturområden för små för att kunna erbjuda samma rekreationsvärde som de större
bostadsnära naturområdena men i övrigt av stort värde för när rekreation". Till
dessa områden räknas Bergabanan som ni nu ska ta bort och bebygga istället.
Vidare kan man läsa "....stor användning av skolor och förskolor och genom att de
ger naturupplevelser även inne i staden. De är också värdefulla i stadsbilden"
Fråga: Tycker ni att er föreslagna detaljplan går i samklang med ovanstående
beskrivning från Grönstrukturplanen?
Jag skulle kunna fortsätta sida upp och sida ner med att peka på punkter där
föreslagen detaljplan och Grönstrukturplanen inte har det minsta samband. Detta
känns dock inte meningsfullt så därför ber jag er att fräscha upp era minnen
genom att läsa igenom "Grönstrukturplanen" och all a vackra formuleringar som
tyvärr inte verkar gälla längre.
Avslutningsvis vill jag också upplysa er om att när vi köpte vår bostad 2011 så
fanns det ett antal anledningar till vårt val, bl a följande:
Högst upp i huset och dessutom kök och flera sovrum som vette mot grönområde,
d v s ingen insyn.
Grönområdet var utpekat som särskilt värdefullt i en "Grönstrukturplan" som var
endast 1 år gammal, varför vi trodde att området skulle förbli obebyggt.
Då vi har små barn såg vi det som idealt att ha ett grönområde direkt utanför
fönstret. Genom ert förslag till detaljplan så kan jag bara tyvärr·konstatera att ni
faktiskt förändrar våra livsvillkor till det sämre.
Kommunens kommentar granskning II och III: Eftersom ni lämnat samma yttrande i både

granskning 2 och 3 så gäller samma svar.

Samråds- och granskningsförfarandet har skett enligt de krav som finns enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Grönstrukturplanen togs fram med syftet att utgöra ett planeringsunderlag (underordnad
översiktsplanen) till den översiktliga planeringen i kommunen. Handlingen är endast vägledande
vilket innebär att den inte är juridiskt bindande. För att en stad ska kunna växa krävs att
oexploaterad mark tas i anspråk. Att göra avvägningar och värdera olika grönområdens
förutsättningar är en del av stadsplaneringen. I aktuellt område har bedömningen gjorts att det finns
andra närliggande mer värdefulla grönområden som bevaras.
Den rödlistade svampen tallticka som nämns i planbeskrivningen återfinns norr om kyrkogården
(utanför planområdet). Anledningen till att en miljökonsekvensbeskrivning inte tagits fram är för att
bostadsbebyggelse inte utgör en betydande miljöpåverkan.
Kommunen anser att det är mycket viktigt med områden för närrekreation och lek. Bedömningen för
aktuellt område är dock att närområdet erbjuder grönområden med högre kvalitet för lek och vistelse.
Bergbanan är i Grönstrukturplanen bedömd som ett ’Värdefullt mindre naturområde’ och beskrivs
som ’ett mindre naturområde, för litet för att kunna erbjuda samma rekreationsvärde som de större
bostadsnära naturområdena men i övrigt av stort värde för närrekreationen’, samt att det ’ingår i ett
större sammanhang av rekreationsområden men har blivit separerade från en stadsdelspark eller ett
friluftsområde av en stor trafikbarriär eller bebyggelse’.
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Planerad gc-väg är gen och separerad från övrig trafik och bedöms därför hålla en hög trafikmässig
kvalitet.
De värden som beskrivs i Grönstrukturplanen bedöms inte vara så pass höga att en utveckling inte
är möjlig. En avvägning har skett och de värden som kommunen tillskapar i området bedöms vara
högre ur ett sammanvägt perspektiv än vid ett bevarande av dagens situation.
Regine Ullman (Månstenen 2)

Granskning II:
Enligt er underrättelse i ärendet "Detaljplan för Del av Oxhagen 2:1 vid
Kungsgårdsvägen", daterat 2016-10-26, vill jag härmed lämna följande synpunkter på
förslag till detaljplan:
1. Mina tidigare nämnda behov av tillgång till ljus, insynsskydd och gratis hälsovård
genom utsikt på ett grönområde - som enligt Grönstrukturplanen bedöms vara
värdefullt - anses inte vara tillgodosedda i liggande förslag till detaljplan.
2. Bifogad finner ni en sammanställning av bilder jag under året har tagit från vår
lägenhet på Oxhagsvägen 4c, tredje våning. Bilderna som sammanställts i den första
delen av dokumentet är tagna på morgnar och ska förtydliga vilken fantastisk effekt
ljustillgången har på vår lägenhet när solen går upp. Denna effekt är gratis hälsovård forskning kring psykosociala miljöfrågor poängterar vikten av ljus och naturmiljö för
människors hälsa. (Dagar med mulet väder är inte representerade, fast även då blir det
självfallet bra ljusinsläpp till lägenheten från öster. Många dagar med bra väder och
fina soluppgångar är inte representerade, antingen på grund av att jag var bortrest eller
på grund av att soluppgången var tidigare än jag vaknade eller senare än jag lämnade
lägenheten.) För mig personligen har detta ljusinsläpp tillsammans med insynsskydd
och möjligheten att vila sin blick på och iaktta naturen ett mycket stort värde. Det var
på grund av dessa anledningar att jag flyttade till denna adress, med
Grönstrukturplanens utpekande av området som värdefullt grönområde som bas.
3. I den andra delen av dokumentet visas några bilder som förtydligar att allmänheten
utnyttjar grönområdet i sin närmiljö för kortvarig rekreation - ofta på väg till eller från
jobbet eller ärende. Enligt information i tyska artiklar kring grön miljö i städer, som
jag tagit del av, förstår jag att värdet av grönområden för allmänhetens hälsa anses vara
undervärderade och att det efterfrågas en stadsutveckling med större värdesättning av
grönområden. Planering av 5- och 6-våningshus längs med Kungsgårdsvägen anses
vid realisering ändra boendeförhållanden alldeles för mycket för att kunna accepteras.
Jag ber om att få en bekräftelse på att detta mail har inkommit till
Samhällsbyggnadskontoret.
Bilder med vy från 3:e våningen, Oxhagsvägen 4c, på ett grönområdet vid
Bergabanan som enligt Grönstrukturplanen värderas som värdefullt.
Bilderna visar morgnar – med en fantastisk ljuseffekt som är hälsosam och
uppiggande. Detta ljus ska nu tas ifrån oss då ett 5-våningshus planeras att byggas bara
32 m ifrån vårt hus. Då insläpp av direkt solljus till ett allrum i vår lägenhet från väst
är minimal (genom ett litet fönster i en balkongdörr mot väst och ett mycket smalt
fönster som vetter mot syd, dock mot balkongväggen) och icke befintlig från syd, blir
vi i princip fråntagna allt direkt solljus med det planerade bostadshuset.
(Nedanstående bilder är tagna mellan 21 januari – 19 november 2016).
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Andra bilder som visar Bergabanans grönområde, allmänheten som njuter av den
gröna närmiljön eller övriga bilder som förtydligar vilket stort värde området och
ljusinsläppet har för olika personer eller djur.
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Kommunens kommentar granskning II: Utsikten, det ni ser från ert fönster, kommer att

förändras och kommunen har förståelse för oron som det medför. Det kommer sannolikt att innebära
att ni får en mer stadsmässig karaktär utanför ert fönster. Som vi nämnt i tidigare yttranden finns
ingen garanti för att omgivningen inte förändras. Det finns andra markägare i nära omgivningar som
har visioner som medför påverkan på ert boende. Bedömningen är att området klarar en förtätning
och att många positiva aspekter tillkommer till följd av ny bebyggelse, särskilt i ett stort perspektiv.
Det är fortfarande drygt 30 meter mellan ert hus och tillkommande vilket innebär att ljusinflödet
endast påverkas de första cirka två timmarna vid soluppgång. Solstudien i planbeskrivningen har
uppdaterats då de tidigare visade vintertid under hela året. Nya studier visar att solförhållandena är
bättre än vad som tidigare visats, det vill säga färre skuggtimmar.
Grönområdet är idag ett grönstråk för gång- och cykeltrafik. Markundersökningar har visat att
marken till stor del är förorenad av bly, därmed lämpar sig inte grönområdet att användas för lek och
rekreation. Vid en exploatering kommer dessa föroreningar att skacktas bort och ersättas med ren
jord.

Granskning III:
Synpunkter på Granskningsutlåtande II gällande Detaljplan för Del av
Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen, Oxhagen, Kalmar
Enligt er underrättelse gällande ovan vill jag härmed lämna följande
synpunkter:
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1.
Mina tidigare nämnda behov av tillgång till ljus, insynskydd och gratis
hälsovård genom utsikt på ett grönområde som enligt Grönstrukturplanen
(2010) är värdefullt att bevara, anses inte vara beaktade i liggande förslag till
detaljplan trots att en del ändringar har genomförts.
En bebyggelse på området accepteras ej då boendemiljön påverkas så
negativt att ändringarna riskerar att leda till sämre hälsa för många boende.
2.
Enligt underlaget för detaljplan och kommentarer till boendernas
synpunkter är ljuspåverkan inte lika stor som befarad. Enligt min uppfattning
är påverkan större än befarad. Gällande Månstenen 2, visar skuggstudien att
det under vintermånaderna inte kommer att strömma in mycket direktljus i
rummen som vetter mot öster. Även om skuggstudien visar att det direkta
solljuset strömmar över taken så småningom under förmiddagen, kan man se
tydligt att vinkeln som ljuset strömmar i, är så liten till husets östra fasad, att
knappt något direktljus når rummens inre. Man måste sitta direkt intill
fönstren som vetter mot öster för att på tredje våning kunna få ta del av
förmiddagsljuset (så är det redan idag när man vill ta del av förmiddagsljus).
Och det är enbart möjligt under helgerna – då morgontimmarna innebär
skugga och vi har ett arbete med normala arbetstimmar som gör att
förmiddagstimmar med solljus inte kan upplevas mer än 2 dagar i veckan.
Morgonljuset blir oss fråntagen.
För boende på första våningen innebär den nya bebyggelsen att den i princip
året om ligger i skugga – det blir tydligt i skuggstudien. Detta är oacceptabelt.
Möjlighet till direktljus till vissa lägenheter från väst är mycket begränsad p g
a lägenheternas utformning. En del lägenheter verkar vara byggda för att
boende ska kunna få direktljus från östsidan.
I bilderna nedan visas det direktljuset som når min lägenhet under
vinterhalvåret om detaljplanens förslag blir verklighet: då lägenhetens allrum
enbart har små fönster (en altandörr med fönsterbredd 560 mm och ett litet
hörnfönster med bredd 320 mm) mot väster är andelen direktljus mycket
liten och mycket kort. Detta är ej acceptabelt och därför motsätter jag mig
liggande förslag till detaljplan.
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Bild 1: Bild från det enda fönsterpartiet i allrum i min lägenhet som vetter
mot väster.
3.
Gällande Sammanfattning av Granskningsutlåtandet II, sista stycket
av den kursiva texten:
Begreppet ”större respekt” nämns i sammanhanget med val av 5-våningshus
istället för 6-våningshus. Detta argument anses som ett hån mot de boende
som har lämnat seriösa synpunkter. Enligt min uppfattning skulle ”respekt”
innebära uppskjutning av projektet och tydlig indikering att planerna ligger
kvar dock minst ett decennium längre fram i tiden. Redan godkända
detaljplaner för hela Kalmar stad innebär möjlighet till byggnation av
tusentals lägenheter/villor. Kommunens mål med att skapa möjlighet till att
det finns möjlighet för nettoinflyttning av 1000 personer per år är därmed i
princip uppnått. Därmed finns möjlighet att bevara vårt grönområde. På så
sätt har de boende möjlighet att anpassa sig till de planerna genom att
antingen byta boende eller mentalt förlika sig med att de fick dispens under
ett drygt decennium – eller mer då behov av nya bostäder sannolikt har
minskat under låg konjuktur.
Det liggande förslaget till Detaljplan omfattas av begreppet ”ingen respekt”
för närboende.
Vi önskar oss respekt för vår boendemiljö som betyder så mycket för oss
som tillbringar vår lediga tid här.
4.
Gällande Sammanfattning av Granskningsutlåtandet II, Kommunens
kommentar till synpunkter från mig, första stycket:
Enligt tidigare uppgift har jag valt att bosätta mig i denna lägenhet p g a att
området framför huset Månstenen 2 i Grönstrukturplanen (2010) utpekats
som värdefullt att bevara. Även om planen inte har någon juridisk betydelse,
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fanns skäl att tro att en kommunledning som har ”hållbar tillväxt” som
främsta ledord tar hänsyn till rekommendationer från oberoende experter
vad gäller tillväxt i samklang med naturen.
Jag är inte orolig för att utsikten kommer att förändras, jag är starkt påverkad
i min syn på livet då jag är mycket ljusberoende och tillbringar min vakna tid
i lägenheten i köket som vetter mot öster. För att behålla min psykiska hälsa
och främja den i ett krävande yrke, har jag valt att bosätta mig på
Oxhagsvägen 4c. Den planerade bebyggelsen förändrar boendemiljön i
grunden. En sådan påverkan kan ej accepteras då det liggande förslaget kan
anses enbart uppfylla målet med så många bostäder som möjligt på en
specifik yta utan äkta hänsyn till de boendena.
Det finns ett flertal artiklar inom området hållbar stadsutveckling som jag
under de senaste åren har tagit del av (internationella) där det framgår att
även små grönområden i direkt närområde har en mycket positiv effekt på de
boendes psykiska hälsa. Då en stor kostnadspost i en kommunal budget är
vård och omsorg, borde det vara av intresse att jämföra vinsterna med
expolatering genom förtätning med förlusterna så som sämre miljö.
5.
Gällande Sammanfattning av Granskningsutlåtandet II, Kommunens
kommentar till synpunkter från mig, andra stycket:
Vid markföroreningar med bly kan lek och rekreation anses olämplig i de
situationer då människan kommer i kontakt med den förorenade marken.
Marken är tättbevuxen med gräs. Lek, klättring, kojbyggnation, matning av
fåglar under vintern, byggnation av snömän etc. är fullt möjliga utan att
exponeras till någon risk. Risken uppstår när vi gräver i marken - och det gör
vi inte.
Argumentation för en bebyggelse på grund av att området inte kan utnyttjas
till rekreation och lek anses vara ett oseriöst argument.
Utöver detta ska anföras att avgaser och damm från vägar innebär en
betydligt större hälsorisk än exponering till bly i mark inom det utpekade
området. Avgaser kommer att inhaleras av människan, damm kommer att
virvla runt i luften vid torrt väderlag (vilket oftast är fallet i Kalmar).
Dammpartiklarna från vägar består enligt forskningsresultat - som borde vara
välbekanta inom stadsplaneringen – delvis av mycket farliga nanopartiklar.
Exponering av dessa hälsorisker kommer att öka både för boenden och
förbipasserande cyklister för att trafiken kommer att öka och för att andelen
hårdgjorda ytor kommer att öka.
Lämna grönområdet – så uppnås nog förmodligen mest hälsosam effekt för
de boende och förbipasserande cyklister och fotgångare! Kalmar kan då
bibehålla sin hållbarhet inom vissa boendeområden.
6.
Gällande Sammanfattning av Granskningsutlåtandet II, Kommunens
kommentar till synpunkter från Berit och Gösta Alvarsson (Månstenen 3),
första stycket:
Kalmar kommun marknadsför sig som en cykelstad. Liggande förslag till
detaljplan saknar enligt min mening seriös stadsplanering ur cyklisternas
perspektiv. Visserligen har detaljplanens utformning ändrats med avseende
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på cykelvägen på grund av de boendenas synpunkter mot tidigare förslag för
cykelbanans sträckning i direkt närhet till befintliga hus, och det är bra och
noteras som positivt. Men kommunens kommentar till Svenska kyrkans
synpunkt om mer lämplig placering av övergångsstället indikerar att Kalmar
stad inte på allvar är tänkt att utvecklas till en cykelstad.
Gör om förslaget, bevara grönområdet och det fina cykelstråket med en
fantastisk hälsoskapande effekt! Minns ni det gröna valvet på sommaren som
omfattar näktergalens sång morgon, middag, kväll!
7.
Gällande Sammanfattning av Granskningsutlåtandet II, Kommunens
kommentar till synpunkter från Berit Alvarssons synpunkter (Månstenen 3),
första stycket:
Pensionärerna syns dagligen motionera i området enligt sin aktuella förmåga:
många med käpp eller stavar, många med rullator, några med rullstol. Har
stadsplaneringen tänkt på att ta hänsyn till dessa invånare som knappast alla
har råd att flytta och därmed påverkas allvarligt negativt av den planerade
bebyggelsen? Hur ska dessa personer ta sig den längre sträckan bort till de
grönområden som pekas ut som lättillgängliga enligt SBKs kommentarer till
synpunkterna?
Gör om förslaget, bevara grönområdet!
8.
Gällande Sammanfattning av Granskningsutlåtandet II, Kommunens
kommentar till synpunkter från Ingegerd och Arne Petersson (Månstenen 2):
Kommunens bedömning sker uppenbarligen utan seriös hänsyn till
boendernas synpunker.
9.
Gällande Planbeskrivning sida 25 (51):
Yta för del 7 är ej angivet och ska kompletteras med!

Kommunens kommentar granskning III: Bostadshusen i kvarteret Oxhagen är placerade

väldigt luftigt med gott om utrymmen emellan, till skillnad från många andra områden i staden.
Detta gör att ljuset lätt når ner till gårdarna och sippra in i lägenheterna. Alla kan inte ges möjlighet
till direkt soljus in i lägenhetern, i rätt vinkel och på rätt tid. Syftet är snarare att alla ska få en god
boendemiljö och kunna ta del av solljuset, därför finns exempelvis i lagen krav på fönster i varje
lägenhet etc. Kommunen anser att den nya bebyggelsen ligger på tillräckligt långt avstånd för att inte
stänga in och skymma den tidigare bebyggelsen, den kommer fortfarande kännas luftig och ljus
sipprar in.
Kommunen har ett högt uppsatt mål om att tillgodose nya bostäder. Det har under lång tid varit
bostadsbrist i både Kalmar och andra städer i Sverige. För att få igång bostadsproduktionen har man
jobbat hårt både inom regeringen och på lägre nivå inom det kommunala. Just nu är marknaden
gynnsam och med en stor efterfrågan.
Vid framtagandet av grönstrukturplanen såg situationen lite annorlunda ut mot vad det är idag.
Därför måste kommunen nu väga de båda intresserna mot varandra. Bedömningen är att en
exploatering av området är mer fördelaktig för staden. Men för att tillmötesgå de boende har bland
annat gång- och cykelvägen flyttats ut längs med vägen, för att spara en del natur mellan
bostadshusen. Men denna kommer fortfarande att hållas separerad från trafiken och på så vis är den
väldigt gen och säker. Vissa överfarter kommer att trafiksäkras för att minska risken för olyckor,
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bland annat vid överfarten utmed Perstorpsvägen. En timglashållsplats (för bussen) kommer byggas
utmed Kungsgårdsvägen, eftersom kommunen uppmärksammat att många går okontrollerat över
vägen. Utformningen gör att bilisterna sänker sin hastighet eftersom vägen smalnas av och de boende
har kortare sträcka över vägen, vilket gör att säkerheten ökar. Kommunen svarar heliga korsets
församling att timglashållplatsen inte är möjlig att flytta. För det första så finns det inte ytor och för
det andra så är det större risker för olyckor om den ligger så nära en korsning. Kommunen kommer i
samband med projekteringen att se över ifall det är möjligt att göra en extra passage för gående, som
ligger vid korsningen. Det är dock inte möjligt att flytta själva timglashållplatsen. Se kommunens nya
utvecklade svar till kyrkan.
Kommunen menar att grönytan idag lämpas sig som grönstråk, för promenade, jogga etc. Men i
området så beskriver många att det finns bär, som de plockar med sig hem och äter. Småbarn har
även en tendens att stoppa det mesta i munnen. Därför är det kanske inte den mest optimala platsen
för småbarnslek. Men lite större barn kan naturligtvis bygga koja och vistas i området. Grönytan
ligger även intill en trafikerad väg, så man kanske inte ska lämna små barn i området utan uppsikt.
Med detta menar kommunen att det kanske inte
Kommunen är medveten om de hälsofrämjande effekter som ett grönområde har samt äldre och barns
behov av sådana platser. Men kvarteret Oxhagen ligger väldigt nära Skälby park, som har mycket
höga rekreativa värden. Som kommunen skriver tidigare så är Oxhagen också en av de områdena i
Kalmar med mest grönytor. Alla medborgare i staden kan inte ha den lyxen med ett grönområde
precis utanför dörren. Kommunen måste tänka ur ett större och mer strategist perpektiv. Även om det
i hög grad påverka de boende som redan bor i området och har bosatt sig där av en viss anledning.
Anne Christine Gustavsson (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag vidhåller mina synpunkter sedan tidigare om att bygga nya hus på
Kungsgårdsvägen mitt emot Heliga Korsets Kyrka.
Tillägg:
Låt beslut kommunfullmäktige antog den 29 november 2010 §155, vid
upprättande av Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010 fortsätta gälla.
Att det behövs bygga nya bostäder förstår jag men det måste vara långsiktigt och
välplanerat, inte bara slarva på. Det som en gång är nerhugget kan aldrig göras
ogjort.
Höghus längs med Kungsgårdsvägen för att göra den till en stadsgata passar inte in
i befintlig bebyggelse. Det finns inga andra höghus längs med Kungsgårdsvägen.
Skogsområdet som ni vill hugga ner är ett grönområde av vikt av många skäl.
Dels renar det avgaser från bilarna dels är det ett vackert område med ett
underbart växtliv med vitsippor, liljekonvaljer, lingon- och blåbärsris. Det finns
ekoxar (fridlysta) och fullt med fåglar och ekorrar.
Att förtäta på detta vis är att förfula och förstöra för oss som redan bor här och
de som cyklar förbi. Denna cykelväg efter Rifatomten och norrut är en av de
vackraste i Kalmar. Att få hus och parkeringar precis utanför våra fönster gör
området mycket fulare. Alla som bor längs med har dessutom sina
sovrumsfönster åt detta håll. Vi måste vara rädda om våra befintliga
grönområden.
Försök istället att skynda på med planeringen av "Rifatomten" och mittemot där
det tidigare fanns kolonilotter och bygg där. Det passar bättre och samtidigt
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slipper Kalmar skämmas för denna tomt som är bland det första man ser när
man kommer till Kalmar norrifrån.
Ni ville dessutom göra Erik Dahlbergs väg till en stadsgata. Då går det säkert att
bygga fler hus framför gamla Riksbyggehuset och bilfirmorna utan att ta bort
några skogsområden.
Måste ni bygga hus på Kungsgårdsvägen så bygg på den tomma grönytan
Kungsgårdsvägen- Perstorpsvägen, och möjligen något längre bort vid våra
parkeringar
Kommunens kommentar granskning II: ’Grönstrukturen i Kalmar’ har bland
annat legat till grund vid framtagandet av detaljplanen. Denna redovisar särskilda värden
inom varje grönområde. Aktuellt grönområde bedöms vara ett ’värdefullt mindre
grönområde’, däremot finns inga rödlistade eller fridlysta arter rapporterade. Kommunens
ekologer har i samband med planarbetet också gjort bedömningen att området har värde
som länk mellan större grönområden och för närrekreationen, men att inga höga
naturvärden som bör skyddas finns att peka ut. Undantagen är enstaka större träd som
också skyddas i planen.
Se även tidigare kommentarer.

Granskning III:
Jag motsäger mig förslaget att skövla skogen för att bygga hus längs med
Kungsgårdsvägen.
Dels passar det inte in med höga hus mittemot Kyrkan där det nu är en stilla
grön oas som passar ihop, dels är det synd att hugga ner dessa vackra tallar
och förstöra den vackra naturen med rikt fågel- och djurliv, vitsippor och
liljekonvaljer.
Den gröna miljön med både växtlighet och djurliv kommer att förstöras.
Hänvisning till ”Grönstrukturplanen Kalmar” som antogs av
kommunfullmäktige år 2010. Då ansåg man att grönområdet utanför våra
hus hade ett mycket högt värde. Varför har det inte det idag? Det känns
underbart att titta ut genom våra fönster på morgonen och se den vackra
naturen utanför, inte något högt hus och en massa parkeringsplatser. Höga
hus utanför våra hus kommer också att göra våra lägenheter mörkare då
ljusinsläppet blir mycket sämre. Istället kommer vi att få betydligt ökad insyn.
Den miljökonsekvensutredning som har gjorts av Kalmar kommun
ifrågasätter jag starkt, när de påstås att byggnation kommer att få en liten
miljöpåverkan. För oss som bor i området kommer det att få stor
miljöförändring vid denna förtätning.
Detta stråk är den vackraste biten på denna cykelvägen. Låt den vara kvar.
Bebygg hellre hela Rifa-tomten med en gång istället för att dra ut på det i 10
år. Det är väl inte så roligt att bo på en byggarbetsplats i 10 år. Dessutom
finns en tomt i hörnet mellan Perstorpsvägen-Dahlénsgatan som bara är en
ful plan.
Kommunens kommentar granskning III: Förutsättningarna i staden har förändrats sedan
grönstrukturplanen antogs. En stad är i ständig utveckling och tidigare beslut kan ändras med tiden.
Det finns nu ett politiskt mål att tillgodose fler bostäder. Vid ett val mellan bostäder eller spara
området som natur, så väger bostadsintresset tyngre. Men kommunen har ändå försökt att tillmötesgå
de boende genom att flytta gång- och cykelvägen och sparat naturmark mellan bostäderna.
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En miljökonsekvensbeskrivning är en handling till planen som är uppstyrd av miljöbalken för att
närmare beskriva de konsekvenser på miljön som uppkommer pga planen. Detaljplanen medför inte
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens definition, därmed behöver ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. De sociala konsekvenser som uppkommer för de boende
beskrivs i planbeskrivningen.
Berit och Gösta Alvarsson (Månstenen 3)

Granskning II:
Synpunkter rörande detaljplan för del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen.
Positivt:
En genomarbetad och relativt lättläst redovisning, trots omfånget.
Ett ambitiöst försök att tillgodose de närmast boendes önskemål om mer grönska och
mindre insyn.
Negativt:
Gång/cykeltrafikanter hamnar i kanten av trafikbrus och avgaser.
Att planen överhuvudtaget fått möjlighet att komma på pränt i denna sanslösa
utformning, med många flervånings huskroppar.
Sammanfattning:
Den brist på bostäder finns inte i Kalmar kommun, som kan rättfärdiga
planerad brutal förödelse av detta gröna stråk, som istället borde ses som en
hälsobefrämjande grön lunga.
I redovisningen hänvisas vi till kyrkogårdens parkanläggning, men dess lugn förstörs
ju av inplanerad massiv byggnation mittemot.
Boende på Axel Oxenstiernas väg hänvisas till Skälby, men då vet man ingenting om
äldre som inte orkar dra sin rullatar på grusig väg med minsta lilla uppförsbacke.
Bygg 2 hus på gräsytan mot Perstorpsvägen och frys ner resten av byggplanen!
Kommunens kommentar granskning II: Kommunen noterar synpunkterna.
Gc-vägens sträckning är ingen ovanlig lösning i städer. De flesta cykelvägarna samordnas
med annan gatumark. Syftet med planerad gc-väg är i första hand att utgöra en
transportsträcka, inte ett rekreationsstråk. Gc-vägen är separerad från motortrafik vilket
är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Exploatering av bostäder och förtätning inom centrala Kalmar är ett politiskt mål.
Tidigare ställningstaganden i översiktsplanen stödjer en exploatering inom aktuellt
område.
Kyrkogården bedöms inte påverkas negativt av planerad utbyggnad. Hela kyrkogården
omgärdas av bebyggelse och aktuellt grönområde utgör ett undantag. Gatan är en naturlig
gräns mellan bostadsbebyggelsen och kyrkogårdens parkanläggning.

Granskning III:
Hur månget planärende skall närboende i en stadsdel behöva stå ut med? Vi har
plågats i 20 år.
Det finns ingen byggplan i denna kommun, där de närboende blir så påtagligt
fråntagna en älskad närmiljö. "Där själen kan få ro", som det så vackert heter
Det finns ingen annan stadsdels där 75 % av de boende är pensionärer och
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följaktligen har större behov av en harmonisk närmiljö. Det kan tyckas att det finns
tillräckligt med grönområden, men den gröna remsan, med naturens rika mångfald,
kan nås av personer med stor nedsatt rörlighet.
Det går som en röd tråd genom dagens samhälle att gamla och svaga kan
utarmas i alla lägen, vilket framgår även i detta planärende. Det som tillför och
förhöjer livskvalitet i närmiljön för så många, får stå tillbaka för en respektlös
förtätningshysteri, som inte väjer för någonting. Det är inte rimligt att ett
planärende skall påverka de närboende så påtagligt att både psykiska och
fysiska besvär uppstår. Magkänslan som aldrig går att döva. Eventuella forskare på
området får gärna ta kontakt med oss. Vi har intressant material.
En intressant bredvidstudie visar att den beslutande maktelitens {inkl. Kalmarhems
VD) egna boendeområden är mycket långt ifrån förtätning.
Synpunkter, senaste detaljplanen:
En eloge för gediget och välgjort arbete, som visar ambitionen att försöka
kompromissa så mycket det går.
Men tyvärr är det omöjligt att välja mellan pest och kolera.
Att från början planera för sämre trafikmiljö och direkt farliga situationer som utfarter
över g/c-väg, där människor utsätts för uppenbar fara, kan aldrig
vara ett godtagbart alternativ.
Rivning av Rifa-fabriken är i full gång och under en längre tid kommer området
uppvisa en gigantisk ödslighet innan byggnation kommer till stånd. Tanken, att man
samtidigt är beredda att såga ner och förinta den gröna oas som finns ett stenkast bort,
är outhärdligt plågsam.
Drömscenario
A)
Bebygg gräsplanen mot Perstorpsvägen
B)
Lägg övriga byggplaner på is tills 700 lägenheter har byggts på Rifa-tomten
C)
Bygg gärna en separat cykelväg mot Kungsgårdsvägen, så befintligt stråk kan
få mer karaktär av naturlivsupplevelse.
Kommunens kommentar granskning III: Se svar ovan.
Städer är i ständig förändring och utveckling. Ibland behöver kommunen ta av värdefull natur för att
tillgodose nya bostäder. Kommunen gör bedömningen att Skälby park ligger på nära avstånd för
boende inom Oxhagen. I planförslaget har kommunen försökt att tillmötesgå de boende, genom att
spara mindre grönytor och parkeringen har förskjutits längre söderut för att inte hamna framför de
boendes fönster. Likaså har gång- och cykelvägen flyttats ut mot vägen, för att de boende ska få en
lugnare miljö.
Ingegerd och Arne Petersson (Månstenen 2)

Granskning II:
Synpunkter och protest mot detaljplanen för Oxhagen 2:1 vid
Kungsgårdsvägen,Kalmar kommun.
Vi har tagit del av den delvis förändrade detaljplanen för området. Vår bestämda
åsikt är fortfarande att det är för många och för höga hus på den smala
skogsremsan mellan Kungsgårdsvägen och Kalmarhus 15.
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Att cykelvägen flyttas ut till Kungsgårdsvägen är bra,men en smal grön "remsa"
natur/park som avstånd mellan de nya husen och trevåningshusen Oxhagsvägen 2
och 4 är alldeles för lite.
Bygg möjligen två hus,tre- fyra våningar höga på grönytan i hörnet
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen, men låt resten av skogsområdet förbli orört.
Människor behöver grönska omkring sig. Efterlev Grönstrukturplanen.
Lyssna på de närboendes åsikter. Kom ihåg att de är era väljare.
Kommunens kommentar: Kommunen noterar synpunkterna. Ytan som tas i
anspråk krävs för att planerad bebyggelse ska inrymmas. Kommunen har gjort
bedömningen att antalet bostäder behövs och att platsen klarar en sådan exploatering.

Granskning III:
Vi har tagit del av den ledvis reviderade planen, där vi ser att alla husen har lagts i rad
utefter Kungsgårdsvägen. Fyra huskroppar ihopbyggda i vinkel
Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen kommer att bilda en gigantisk mur där husen husen
Oxhagen 2 och 4 fråntas det mesta av rymd och ljus.
Bygg INTE så höga hus! Bygg möjligen ett fem-sex-våningshus i hörnet
Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen, men resterande hus måste få stanna på TRE
våningar. Detta är det viktigaste av allt. Då blir det färre lägenheter som kräver färre
parkeringsplatser och mer grönska och natur kan bevaras.
Stoppa helst hela projektet. Nu när Rifa-området kommer att bebyggas är det
tillräckligt för vår stadsdel att växa. För stort och för mycket ger en orolig stadsdel.
Kommunens kommentar: Husens placering har flyttats mot vägen för att uppnå
riktvärdena för buller, som är en av Länsstyrelsen frågor att bevaka. Till planen finns nya
solstudier. Kommunen står kvar vid tidigare ställningstagande att antalet bostäder behövs
och att platsen klarar en sådan exploatering.
Lennart Gustavsson (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag vidhåller mina synpunkter sedan tidigare om att bygga nya hus på
Kungsgårdsvägen mitt emot Heliga Korsets Kyrka.
Låt beslut kommunfullmäktige antog den 29 november 2010 § 155, vid
upprättande av Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010 fortsätta gälla.
Om ni ska bygga nya hus längs med Kungsgårdsvägen mitt emot våra hus på
Oxhagsvägen 4 så förstör ni vår fina skog, på våren fullt av vitsippor och sedan
liljekonvaljer. Träden som även renar luften, vilket ni på kommunen inte verkar
förstå.
Ni pratar om stadsintegrering vilket ni tydligen gillar. Vi tycker istället att ni gör
Oxhagen till ett betonggetto. Hade vi vetat om detta hade inte många flyttat hit.
Dessutom har jag sett ekoxar i skogen, vilka är fridlysta för vanligt folk. Kalmar
kommun verkar köra över det mesta (tex Kalmar hamn). Dessutom skall ek
bevaras. En gång förstört område kan inte återställas.
Jag har bott i samma lägenhet i 30 år. Ni måste vara rädda om våra träd. Jag tror
att Kalmar kommun tillhör en minoritet som gillar betonggetton. Förstår ni vad
ni håller på att göra?
Måste ni bygga någonting så ta tomten i hörnan av Perstorpsvägen/
Kungsgårdsvägen där det inte finns några träd och längre bort vid våra
parkeringar men inte framför våra hus.
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Kommunens kommentar granskning II: ’Grönstrukturen i Kalmar’ är ett vägledande

dokument som fortsätter att gälla tills den ersätts eller upphävs. Som beskrivits tidigare är denna
handling inte juridiskt bindande utan ligger som ett faktaunderlag vid fortsatt planering.
Vid inventeringar av planområdet har inga rödlistade eller fridlysta arter påträffats. Detta är dock
ingen garanti för att sådana inte finns. Djur är rörliga och därför kan de återfinnas på olika platser
vid olika tidpunkter. Bedömningen är dock att närliggande grönområden utgör tillräckliga ytor för
eventuella djur att vistas inom. Det finns i nuläget inget skyddskrav på att bevara ek.
Exploatering av bostäder och förtätning inom centrala Kalmar är ett politiskt mål.
Tidigare ställningstaganden i översiktsplanen stödjer en exploatering inom aktuellt
område. I detaljplanen sparas en zon på 20 meter närmast fastigheten Månstenen 2 som
allmän parkmark, vilket bedöms som ett tillräckligt respektavstånd.

Granskning III:
Jag vidmakthåller mina synpunkter sedan tidigare om att bygga nya hus på
Kungsgårdsvägen mittemot Heliga Korsets kyrka.
Låt beslutet kommunfullmäktige antog den 29 november 2010 §155, vid upprättande
av Grönstrukturplan för Kalmar stad 2010 fortsätta gälla.
Om ni ska bygga nya hus längs med Kungsgårdsvägen mittemot våra hus på
Oxhagsvägen 4 C så förstör ni vår fina skog, på våren full med vitsippor och sedan
liljekonvaljer. Träden som även renar luften, vilket ni på kommunen inte verkar förstå.
Bygg de 700 lägenheterna på Rifa-tomten istället för att förstöra boendet för oss på
Oxhagsvägen 4 C som får ett femvåningshus ca 30 meter utanför våra fönster.
Kommunens kommentar granskning III: Se svar ovan.
Inom fastigheten Rifa planeras ca 500 nya bostäder. För att uppnå en bra boendemiljö så är det inte
rimligt att försöka få in 700 bostäder på denna mark.
Peter Axelsson (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag motsätter mig kommunens planer på att bebygga Oxhagen enl det förslag som
finns för granskning.
Främst av den anledningen att det berör ett grönområde som pekats ut som särskilt
värdefullt så sent som 201O i Grönstrukturplanen bilaga 4. Där pekas det här området
ut som särskilt viktigt att bevara!
Det är ett fint grönområde som absolut bör bevaras i nuvarande utsträckning.
Det finns även farhågor för dagvattenhantering och ökade översvämningsrisker
området, då detta området redan är illa utsatt.
Dessutom råder det närmast parkeringskaos i området och det lär inte bli bättre med
ny bebyggelse i detta området.
I detta området är det enda som bör bebyggas med något nytt det gamla Rifa området
som numera utgör en skamfläck i detta området.
Kommunens kommentar granskning II: Avseende grönstrukturplanen se
kommentarer till ovanstående yttranden angående denna.
Planbeskrivningen beskriver hur dagvattnet avses att tas omhand med olika åtgärder så
att översvämning inte ska utgöra en risk för bebyggelsen i området.
Parkering till de tillkommande fastigheterna ska ske inom de egna fastigheterna, därför
kommer trycket på befintliga parkeringsplatser inte att öka till följd av exploateringen.
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Planering av Rifa-tomter pågår, och utgör en separat fråga. Exploatering av bostäder och
förtätning inom centrala Kalmar är ett politiskt mål. Tidigare ställningstaganden i
översiktsplanen stödjer en exploatering inom aktuellt område.

Granskning III:
Jag motsätter mig bestämt kommunens planer på att bebygga Oxhagen enl det förslag
”Granskningsutlåtande 2” som finns för granskning.
Främst av den anledningen att det berör ett grönområde som pekats ut som särskilt
värdefullt så sent som 201O i Grönstrukturplanen bilaga 4. Där pekas det här området
ut som särskilt viktigt att bevara!
Det är ett fint grönområde som absolut bör bevaras i nuvarande utsträckning.
Att bebygga här kommer att förfula hela området.
Valde en gång detta bostadsområde pga att det redan var nära till city men ändå ett
väldigt grönt område. Gör ni verklighet av dessa planer bor man plötsligt närapå mitt i
stan! Inget jag vill göra! Då är det flyttning som gäller!
Det finns även farhågor för dagvattenhantering och ökade översvämningsrisker
området, då detta området redan är illa utsatt.
Dessutom råder det närmast parkeringskaos i området och det lär inte bli bättre med
ny bebyggelse i detta området. Det är väl känt att inte alla hyresgäster tecknar sig för
egna parkeringsplatser.
I detta området är det enda som bör bebyggas med något nytt det gamla Rifa området
som numera utgör en skamfläck i detta området.
Kommunens kommentar granskning III: Se svar ovan. Detaljplanen kan inte rå över
befintlig situation kring översvämningar vid Månstenen 3 och 4. Till planen finns däremot en
dagvattenutredning som behandlar det dagvatten som måste hanteras från planområdet.
Städer är i ständig förändring och utveckling. Vid ett val mellan att förtäta området med bostäder
eller bevara det som naturmark, så anser kommunen att intresset för bostäder väger tyngre.
Kommunen har förståelse för att många som valt att bosätta sig inom Månstenen 3, har gjort det för
att det ligger nära naturen. Kommunen gör bedömningen att bostäderna ligger nära Skälby och
kommer även fortsättningsvis ha god tillgång till grönytor. Men för att tillmötesgå de boende, så har
naturmark sparats mellan bostäderna, genom att gc-banan har flyttats ut till vägen och parkeringen
har skjutits längre söderut.
Solveig Nilving (Månstenen 2)

Granskning II:
Jag kan se att vissa ändringar har gjorts, och det är ett steg i rätt riktning, men det
finns fortfarande en del i förslaget som kan bli bättre.
Husen som planeras är fortfarande för höga i förhållande till våra hus. Det skulle
vara betydligt bättre och se trevligare ut om de husen blev lika höga som våra (tror
det är 13 m i nockhöjd). Dels blir det bättre ljus och dels minskar insynen till
befintliga hus. Höghus kan man väl bygga där det inte stör befintlig boendemiljö
lika mycket. Bygg ett par våningar till på husen som är planerade i korsningen
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen t.ex.
I den bifogade planbeskrivningen står det markerat med PARK på vissa ställen
och NATUR på andra ställen. Det skulle vara mycket trevligare och bättre med
enbart NATUR. Förmodligen mindre kostsamt också då man inte behöver anlägga

Samhällsbyggnadskontoret

34(49)

Granskningsutlåtande II-III
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

någon park. Ju mer av den ursprungliga naturen som kan räddas desto bättre är det
för alla.
Helst av allt vill jag förstås fortfarande att man inte bygger alls, men jag inser att
det lär ske oavsett vad jag och mina grannar m.fl tycker. Jag hoppas att man kan ta
till sig ytterligare synpunkter från oss och därmed fortsätta att ytterligare förbättra
förslaget.
Kommunens kommentar granskning II: Kommunen tar till sig av
synpunkterna ovan. Syftet till att plankartan redovisar NATUR inom det norra området
är att området är att vegetationen där avses bevaras i befintligt skick samt att ingen direkt
skötsel kommer att ske utan platsen får ’sköta sig själv’. Planbestämmelsen PARK
innebär inte nödvändigtvis att platsen ska anläggas med rabatter eller liknande, utan
indikerar istället att kravet på skötseln är högre, till exempel i form av gräsklippning.

Granskning III:
Jag vidmakthåller samma inställning som vid tidigare kontakter gällande detaljplanen
för Del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen.
Husen som planeras är fortfarande för höga i förhållande till våra hus. Det skulle vara
betydligt bättre och se trevligare ut om de husen blev lika höga som våra (tror det är
13 m i nockhöjd). Dels blir det bättre ljus och dels minskar insynen till befintliga hus.
Höghus kan man väl bygga där det inte stör befintlig boendemiljö lika mycket. Bygg
ett par våningar till på husen som är planerade i korsningen
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen t.ex.
I den bifogade planbeskrivningen står det markerat med PARK på vissa ställen och
NATUR på andra ställen. Det skulle vara trevligare och bättre med enbart NATUR.
Förmodligen mindre kostsamt också då man inte behöver anlägga någon park.. Ju mer
av den ursprungliga naturen som kan räddas destu bättre för alla.
Helst av allt vill jag förstås fortfarande att man inte bygger alls, och jag tycker det är
olämpligt med tanke på alla synpunkter och kloka argument som har inkommit. Dock
inser jag att det lär ske oavsett vad jag och mina grannar m.fl. tycker. Jag hoppas på en
fortsatt förbättring av detaljplanen för del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen.
Kommunens kommentar granskning III: Kommunen noterar att du har lämnat samma
synpunkter som tidigare. Som förtydligande till begreppen PARK och NATUR, innebär PARK
inte nödvändigtvis att denna ska vara anlagd och underhållas så som inne i stadskärnan, exempelvis
Stadsparken. Parkmarken sköts och anläggs enligt liknande områdens sed. Dvs träden kommer att
finnas kvar, men området kommer emellanåt röjas från sly, planterat gräs klipps och eventuellt
anläggs en gångväg från Månstenen 3 till busshållsplatsen vid Kungsgårdsvägen. Alltså ganska små
och relativt underhållsfria åtgärder. Den norra delen, NATUR, kommer däremot till större del vara
orörd.
Heliga korsets församling (Norra kyrkogården 1)

Granskning II:
Heliga Korsets församlings Församlingsråd har vid sitt senaste möte beslutat lämna
synpunkter på förslaget till detaljplanen för del av Oxhagen 2:1, längs
Kungsgårdsvägen. Därför sänder jag härmed utdrag ur aktuellt protokollet och
räknar med att ni betraktar detta som församlingens synpunkter i ärendet.
Utdrag ur Församlingsrådets protokoll per den 6 november 2016 § 57.
Detaljplanearbetet för del av Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen
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Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har tillskrivit Heliga Korsets församling och
meddelat möjligheten för församlingens råd att lämna synpunkter på det
reviderade förslag till detaljplan som nu föreligger för den del av Oxhagen som
ligger längs Kungsgårdsvägen, mittemot Heliga Korsets kyrka.
Församlingsrådet beslutar lämna följande synpunkter på förslaget:
Församlingsrådet konstaterar med glädje att det planeras att bygga bostäder där
och finner förslaget, med ett litet undantag, vara bra i sin nuvarande gestaltning.
Undantaget rör placeringen av övergångsstället på Kungsgårdsvägen (och
eventuellt också busshållplatserna i anslutning till det). Eftersom det enligt
förslaget ska placeras mellan infarterna till Församlingsgården och
kyrkogården/krematoriet kommer det att hamna för långt norrut i förhållande
till den ström av cyklister och gående som dagligen passerar Kungsgårdsvägen till
och från kyrka och Församlingsgård, samt alla de som ska vidare österut, mot
Getingen och Brofästet (och tillbaka). En mycket bättre placering av
övergångsställe är därför närmare korsningen Perstorsvägen/ Kungsgårdsvägen.
Strömmen genom det nya bostadsområdet blir då också bättre eftersom gång- och
cykeltrafiken hamnar vid de planerade parkeringsplatserna. Dessutom blir vägen
genom området inte så "kringelikrokig".
Kommunens kommentar granskning II: Sett ur cyklistens tillgänglighetsperspektiv kan
det vara riktigt att en sådan placering skulle vara bättre, men ur trafiksäkerhetssynpunkt bör inte
övergångsstället flyttas söderut. Därmed ändras inte planens utformning i detta avseende.

Granskning III:
Kompletterande synpunkter på detaljplan för del av Oxhagen 2:1, angående
övergångställe på Kungsgårdsvägen.
Ni skriver i granskningsutlåtande II, som svar på vårt förslag att flytta övergångstället
söderut, närmare Perstorpsvägen, att det är mer trafiksäkert att behålla det på den
plats ni föreslår. Detta kan stämma ur ett teoretiskt perspektiv, men vi som dagligen
ser hur cykel- och gångtrafiken ser ut, varifrån den kommer och vart den tar vägen,
menar att det är betydligt bättre att flytta övergångstället närmare Perstorpsvägen än
att behålla ert förslag till placering. Gång- och cykeltrafikanter har en benägenhet att ta
den närmsta/rakaste vägen och eftersom de flesta kommer via Perstorpsvägen eller
från kvarteret Stadsträdgården (eller ska åt det hållet) kommer de med största
sannorlikhet också att köra rakt över Kungsgårdsvägen för att komma in på
parkeringen till Korsets församlingsgård eller på gc-stigen som leder rakt genom
kyrkogården (eller omvänt) i stället för att göra en norrgående sväng mot ett
övergångsställe.
Därför yrkar vi på att övergångsstället flyttas närmare hörnet
Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen. Det blir betydligt mer trafiksäkert att förlägga det
där personer tar sig över vägen än det nuvarande förslaget.
Kommunens kommentar granskning III: I planförslaget finns en föreslagen
timglashållplats, vars syfte är att bussresenärer ska kunna passera över vägen på ett säkert sätt.
Timglashållplatsen är placerad (i planillustrationen) så långt söderut som det är möjligt, ur
trafiksäkerhetssynpunkt, för att passagen även ska fungera som en överfart för de som ska till
kyrkogården. Planillustrationen visar kommunens intentioner för den allmänna platsmarken, men
handlingen är i sig inte juridiskt bindande, utan kan förändras över tid. Nästa steg i processen, efter
detaljplanen, är att göra en projektering av vägen. Kommunen kan då utreda ifall det är möjligt att
förlägga en ytterligare, trafiksäkrad, passage närmare korsningen Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen.
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Signe Holmberg (Månstenen 2)

Granskning III:
Återkommer i ärendet: Detaljplan för Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen.
För oss boende på Oxhagsvägen innebär detta förslag bara negativa sidor. Det blir
alldeles för trångt med de nya husen. Det blir för mörkt och instängt och trångt.
Denna vackra grönremsa är en oas för oss boende. Vi är gamla och handikappade och
orkar ej gå upp till Skälby, för att få se det gröna. Vi behöver rekreation i närområdet.
Här är det lugnt och inte så mycket bitrafik, 200 lägenheter skulle bli för mycket folk
och rörigt.
I Barometern den 31/12-16 stod det i ”fakta-rutan” att Kalmar kommun ska bygga
4090 stycken nya lägenheter totalt. Det blir väl tillräckligt. Låt denna vackra
naturremsa vid Oxhagsvägen bli obebyggd. Var snälla och lyssna!! Tänk på oss gamla
och svaga. Naturen är hälsa och välbefinnande. Ni unga måste tänka på oss, som är
gamla och sjuka.
Var förnuftig – bygg ej – vädjar en ålderssvag ”Tant”.
Kommunens kommentar granskning III: Kommunen har ett bostadsmål att planlägga för
2500 nya bostäder mellan 2016-2018. Detta är en politisk vision! Området har pekats ut som
lämpligt att förtäta för att tillgodose nya bostäder, den exploateringsgraden som möjliggörs i planen
bedömmer kommunen att platsen lämpar sig för.
Se vidare i inledande kapitel och kommentarer ovan
Patrik Sandermo och Emilia Forsell (Månstenen 2)

Granskning III:
Vi vill fortsatt framhäva att man bör ta naturen i beaktning och tycker inte att det är
godtagbart att hävda att de djur som finns kan flytta, har ni tänkt på den obalans som
kan ske då på övriga områden när de djuren då inkräktar?
Vi anser även att de bullernivåer som blir vid bygge kommer att störa de boende då vi
har enormt lyhörda bostäder. I övrigt kommer eventuella parkeringar och oljud från
de nya boende skapa avsevärt buller för oss som redan bor här och det verkar inte
finnas i åtanke. När skogen även försvinner kommer även det naturliga bullerskyddet
minska vilket även det kommer medföra oljud.
En av anledningarna vi flyttade till Kalmar och just detta område var för att må bra
och känna lugn vid natur inte att bo vid en miljö av ”storstadskaraktär.” Vi överväger
därmed flytt vid eventuellt bygge.
Kommunens kommentar granskning III: Inom planen finns inga höga naturvärden. En
liten remsa har sparats i den norra änden som spridningskorridor, eftersom det finns högre
naturvärden norr om kyrkogården.
De bullernivåer som förekommer under byggtiden pågår under en tillfällig period. Det finns lagar och
regler som styr hur mycket det får bullra under pågående byggnation i närheten av bostäder.
Den skog som finns idag fångar inte upp det buller kommer från Kungsgårdsvägen, detta är en vanlig
myt. Däremot kan det bli lugnare på baksidan när de nya bostäderna är på plats, eftersom de är så
pass täta att de blockerar bullret från att tränga in från vägen. Därmed kan det bli tystare för de
boende inom Månstenen 2. Ljud från de boende och parkeringen kan förekomma, det är dock på för
långt avstånd för att anses som störande. De gemensamma uteplatserna kan möjligen skärmas av
med förråd eller staket/plank.
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Elna Hultman (Månstenen 2)

Granskning III:
Jag vill bevara det grönområde som finns idag och att det ej skall bebyggas på denna
plats. Idag är det ett lugnt område – både med grönytor och naturliv (fågelsång etc).
Med ny detaljplan kommer det att medföra mycket störande buller – biltrafik,
parkering och boende från nya lägenheter. Skymd sikt österut pga nya höghus.
Kommunens kommentar granskning III: Kommunen tar till sig synpunkterna. För att
tillmötesgå de boende har gång- och cykelvägen flyttats ut med vägen för att kunna bevara en grönyta
mellan bostadshusen. Kommunen anser inte att trafiken inom bostadskvarteren, ljud från
parkeringen och de boende är av sådan karaktär att det är mycket störande för de boende.
Ingela Larsson (Månstenen 2)

Granskning III:
Har tagit del av den reviderade detaljplanen för Oxhagen 2:1 daterad 2016-12-14, vid
Kungsgårdsvägen och konstaterat att Samhällsbyggnadskontoret i den nya reviderade
detaljplanen har utökat den planerade byggnationen av husbeståndet ytterligare med
en huskropp från sex till sju, samt även ändrat på så sätt, att vissa huskroppar är
sammanbyggda i bottenplanet, vilket skiljer sig från tidigare detaljplaner.
För mig är det en gåta att kunna etablera så många huskroppar och övrig nyetablering
på den lilla naturyta som går längs med Kungsgårdsvägen från Axel Qxienstiemas väg
fram till Perstorpsvägen(då räknas även Wollinska stiftelsen hus bort). Förutom
huskroppama skall man dessutom få rum med ca 100 parkeringsplatser och fyra
miljöhus samt en bred cykel - gångväg längs med Kungsgårdsvägen.
På detaljplanens skiss har man dessutom ritat in ett grönområde som benämns för
"Park". Är detta ett skämt? Vad menar kommunen med "Park", är det en liten buske
eller ett träd med lite gräs runt omkring?
I planbeskrivningen under rubriken "Volymstudie" sid 19 har man ritat in fler träd än
vad som finns idag.
Förklaringen får man om läser igenom Granskningsutlåtande och kommunens
kommentar sid 26: "Planbestämmelsen PARK innebär inte nödvändigtvis att platsen
ska anläggas med rabatter eller liknande, utan indikerar istället att kravet på skötseln är
högre, till exempel i form av gräsklippning".
Av vilken anledning ritar man då in trädbestånd i detaljplanen?
I planbeskrivning sid 35, Planförslag och konsekvenser; "En avvägning av detta är
dock att nya bostäder i området är av stort allmänt intresse som överväger
nackdelarna, samt att befintliga bostäder inom Månstenen 2 får bevara en del av
naturmarken som buffertzon mot den nya bebyggelsen".
I planbeskrivning sid 42, noteras "att man gjort provmätningar som påvisat att
riktvärdet för blyhalten överskred riktvärdena för KM eller MKM. Dessa
blyföroreningar bedöms kunna innebära viss risk för människors hälsa för de
människor som vistas där vid.framtida bostadsexploatering. Efterbehandling genom
urschaktning av övre jordlager, ca 15 - 20 cm bör därför utföras till riktvärdet för KM
uppnås.
Kommer man inte göra detta på naturmarken? Om detta genomföres, så kommer det
förmodligen inte återställas till sitt ursprung Det kommer bli så, att under arbetets
gång har man skadat träd eller att man måste falla dessa för att kunna utföra detta
arbete, så har man kringgått och blivit av med det problemet.
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Vilken människa som helst begriper att denna detaljplan är fabricerad och rent
lögnaktig. Detaljplanen är helt felaktig ritad och överensstämmer inte proportionellt
med verkligheten.
Detta förfarande är bedrägligt och man förväntar sig inte detta av en kommunal
förvaltning, man måste kunna lita på de tjänstemän som tjänstgör vid en sådan instans
och som avlönas av oss kommuninvånare. Är detta en del i strategin, att förvanska
verkligheten?
Jag står varje dag från mitt köks-/ och sovrumsfönster (tredje våningen) och tittar ut
på den smala naturremsan som nybyggnationen skall ske och tänker på hur allt skall få
plats. Först gång-/ cykelvägen som skulle vara fyra meter bred, sedan måste det finnas
ett visst avstånd från denna till huskroppana ur säkerhetssynpunkt samt skall det göras
infarter till parkeringar och miljöhus. Sedan kommer dessa schabrak till höghus på 5 6 våningar och det måste vara ett visst avstånd även mellan dessa hus samt parkeringar
och infarter. Dessutom området som benämns för "Park" angivet till 20 meter bred.
Denna ekvation går inte ihop på denna lilla yta!
Det är ingen förutom planarkitekter, andra tjänstemän på Samhällsbyggnadskontoret
samt folkvalda politiker, som inte inser att detta kommer få stora negativa
konsekvenser för vår boendemiljö i kvarteret Månstenen, inte bara för oss som bor i
redan etablerad bebyggelse, men även för de som kommer att bo i det nya
husbeståndet.
Ang rubrik "Kommunal program och dokument.
Jag citerar "/ planen behöver en avvägning göras mellan två allmänna intressen,
bevarande av grönyta eller förtätning med bostäder. Behovet av nya bostäder har ökat
markant i Kalmar under de senaste åren. Planområdet ligger inom översiktsplanens
utpekande områden
"innerstaden" och "diagonalen" som lämpar sig för förtätning med bostäder och
verksamheter. Ställningstagandet är att nya bostäder i området överväger intresset att
bevara marken som grönområde".
Är det inte viktigt att även inom tättbebyggt område, även ha "gröna lungor"
bestående av mindre grönområden och träddungar för att exempelvis för att få en
förbättrad luftkvalite, för koloxid och andra utsläpp. Måste varje grönyta som finns
bebyggas.
Är detta verkligen av ett allmänt intresse? Gjorde man en omröstning, skulle de flesta
kommuninvånare inte vilja ha en större förtätning av bebyggelsen i Kalmars centrala
delar.
Av vilken anledning kan man inte exploatera bebyggelsen till ytterområdena, så gör
man i de allra flesta mellanstäder.
I granskningsutlåtandet har kommunens kommentarer varit på flera ställen:
"Exploatering av bostäder och förtätning inom centrala Kalmar är ett politiskt mål”
Av vilken anledning prioriterar kommunens politiker och tjänstemän att nya
studentlägenheter byggs centralt än att ta hänsyn till kommuninvånare som under flera
decennier betalt kommunal skatt.
Vidare sid 22: "Det är en politisk vision att Kalmar inte bara ska växa utåt (vilket det
också gör) utan även ska förtätas. Förtätning leder generellt till många positiva effekter
som till exempel närhet till service och arbete från bostaden.
Ingen av Kalmars innevånare som bor i centrala delarna har idag dålig service eller har
långt till sina arbetsplatser. Däremot vore det bättre med en exploatering i
ytterområdena, för att i dessa få en mycket bättre tillgång av service och
kollektivtrafik. Hur tänkte ni där?
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I planbeskrivning sid 49 under rubrik Sociala konsekvenser.
"Planförslaget möjliggör byggnation av ca 170 - 200 nya lägenheter centralt i Kalmar,
varav en stor andel är små hyresrätter som idag är en brist. Förtätning i området kan
medföra ett bättre underlag för kollektivtrafik och service i närområdet.
Antalet diffar på 30 lägenheter planeras det för ytterligare eller högre husbyggnation?
De flesta studenter cyklar och servicen i vårt område är redan utmärkt.
Jag kan heller inte förstå politiker och tjänstemäns planering för förtätning då det inte
finns någon konsekvens gällande nybyggnation i Kalmar. Man slänger ut lite höga hus
här och var på varje grön plätt som finns.
Kalmar räknas som en gammal vacker stad med mycket fin äldre bebyggelse bevarad,
som vi skall vara mycket rädd om. Genom att slänga ut ett höghus här och där på de
få gröna områden som finns kvar, förskönar inte upplevelsen av Kalmar och gör
heller inte att den äldre bebyggelsen kommer till sin rätt. I en stad av Kalmars storlek
förväntar man sig en låg bebyggelse. I andra städer lägger man nybyggnation av högre
hus i utkanten och mer koncentrerat, för att störa befintlig bebyggelse så lite som
möjligt.
Skuggstudien
Den skuggstudie som Stadsbyggnadskontoret har gjort enligt Planbeskrivning sid 21,
är inte hållbar och även den fabricerad och bygger heller inte på verkliga förhållanden.
Enligt detaljplan kommer det minsta avstånden mellan de nya huskropparna och den
redan befintliga bebyggelsen vara som minst 32 meter. Vilken måttstock har man
använts sig av vid den mätningen?
Enligt planen har man uppgivit att den nya bebyggelsen längs med Kungsgårdsvägen
kommer att ha en nockhöjd av 17 meter och jämförs med att den nockhöjd som är på
den befintliga bebyggelsen i Månstenen är 14 meter. De nya huskropparna är i sista
detaljplanen utsatt att vara 5- våningshus. Två våningar högre än våra trevåningshus.
Jag kan inte tänka mig att man tänker sänka standardtakhöjden i dessa nya lägenheter
som skall byggas.
Dessutom så har fastigheterna Oxhagsvägen 2 och 4 belägna med lägre marknivå än
nybyggnationen.
Vid byggandet av vissa hus på Varvsholmen och vid byggande av Gesällen, har
kommunens detaljplan inte hållits, så kommer även att ske här.
I kommunens kommentar från sid 19 i Granskningsutlåtande: "Det kommer sannolikt
att innebära att ni får en mer stadsmässig karaktär utanför ert fönster".
Vi som har köpt bostadsrätter valde detta område för att slippa just denna utsikt,
annars kunde vi valt ett helt annat läge och andra bostadsområden.
Bullernivåer.
I den bullermätning som gjorts i detaljplanen, har man endast beräknat denna för de
nyetablerade husen, inte för oss som redan bor i befintliga husen i kv Månstenen.
Våra hus är byggda på ett helt annat sätt och med en sämre isolering.
I planbeskrivning sid 49 under Sociala kosekvenser: "Befintliga bostäder påverkas av
planförslaget i form av ändrad utsikt, mer insyn, skuggningar under förmiddagen och
ljud från de nya bostäderna. Störningarna anses dock vara relativt små. "
Ingenstans finns angivet hur man bedömt eller mätt upp detta.
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I planbeskrivning sid 33 under Planförslag och konsekvenser: "Bebyggelsen längs med
Kungsgårdsvägen bidrar till att ändra gatans karaktär mot en mer stadsmässig miljö.
Trafikmängden kommer dock samtidigt att öka i området"
Den nya planerade bebyggelsen kommer att medföra högre buller- och ljudnivåer för
oss som redan bor i dåligt isolerade hus, då det kommer att bli mer rörelser av både
människor och fordon utanför våra bostäder.
Ingenstans i detaljplanen omnämns miljöpåverkan under uppförandet av den nya
byggnationen, som enligt tidigare planer skall ske under en 5-årsplan.
Vi som bor här kommer inte att kunna ha våra fönster öppna, på grund av buller som
kommer att ske under byggnationen, men även av att luftkvaliten kommer att bli
sämre då det ryker och dammar.
Stängda fönster och nedfällda persienner kommer att gälla för alla under många år. Är
inte detta en betydande miljöpåverkan som försämrar vår boendemiljö under lång tid.
Detta utgör en stor negativ miljöpåverkan för oss som bor här.
Dagvatten
Har tagit del av kommunens utredning som sammanfattas i planbeskrivning sid 38.
I tidigare bestridande har jag anfört att det varit tre stora översvämningar i vårt
höghusbestånd .
Det är fina utläggningar som görs i denna planbeskrivning gällande
dagvattensutredning.
"För att fördröja dagvattnet inom fastigheten krävs tekniska lösningar eller mindre
dagvattendammar. Volym kan bestå av flera delar med trög avvattning. t ex gröna
takpå komplementsbyggnaderna, svackdiken med makadamstråk eller rain gardens. En
kombination av gräs- eller vegetationsbeklädd infiltrationsyta och underliggande
hålrumsmagasin är att föredra då både fördröjning och rening av dagvatten genom
filtering och växtupptag kommer att ske i detta fall.
Med hårdgöras menas asfalt, betong och plattor mm, som täpper igen möjligheten för
vattnet att infiltrerat i marken inte kan användas. Genomsläppliga material såsom grus,
stenar eller plattor med stor genomsläpplighet för vattnet går däremot att använda. "
Här talar man om den nybyggnation som skall ske. Inte om den byggnation som redan
finns idag och som inte är utformad på så sätt. Jag tror inte att ovanstående åtgärder
eller material kommer att användas vid nybyggnationen, då detta blir ett så mycket
dyrare alternativ. Kommunen och de byggherrar som kommer exploatera området
kommer att ha ett enda mål "bygga stora volymer för så liten ekonomisk resurs som
möjligt".
Dessutom finns i området ett befintligt gammalt dagvattennät. Hur tänker kommunen
göra med detta? Det nya systemen skall anslutas till det gamla, kommer kommunen
lägga nya dagvattenledningar i området? Detta kommer även att få konsekvenser för
oss.
Hur kommer det bli när även RIFA-området kommer att bebyggas med mellan 500 600 lägenheter som planeras i detta område? Denna nyetablering tycker jag räcker för
Oxhagen.
Problemet idag är som jag tidigare anfört områdets topografi. Våra fyra höghus i
Månstenen ligger i en "svacka" där marknivån är lägre än övrig mark runt omkring.
Den ligger i ett parkområde bestående av gamla ekar med ett stort rotsystem. Vi har
vid flera tillfällen fått spola våra ledningar p g a av detta problem.
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Kalmarhems parkering belägen vid Oxhagsvägen - Axel Oxienstiernas väg är mycket
högt belägen och dessutom asfalterad.
Den nya bebyggelsen som kommer att ske, får också en högre marknivå och som jag
tidigare anfört så kommer även inom detta område läggas markbeläggningar av asfalt
och dylikt hårdfört material som inte möjliggör snabb avrinning vid stora
regnmängder och vattensamlingar.
Planbeskrivning sid 37: "För bostadshusen krävs att uppställningsplatser för
räddnings-fordon kan komma till runt byggnaderna. Uppställningsplatserna kräver
hårdgjorda ytor. " För er kännedom, enligt gällande bestämmelser i Miljöbalken gäller
detta inte bara räddnings- och sophämtningsfordon, detta krävs för alla motorfordon
som uppställs, således även för bostadsområdets parkerade bilar. Om detta finns det
en dom i Miljödomstolen.
Avslutningsvis kan jag konstatera när jag läser detaljplanen, att området Oxhagen
kommer längre inte vara något attraktivt område att bo och vistas i, på grund av den
höga exploatering som kommunen planerar för detta område.
Kommunens politiker och tjänstemännen är helt avsaknad av sunt förnuft och tar
mycket liten hänsyn till att möjliggöra att alla kommuninvånare får en bra och
kvalitativ boendemiljö i de bostadsområdena som redan är etablerade. Detta gör man
inte genom att förtäta Kalmars innerstad på det sätt som är kommunens mål. Ta
hänsyn och var rädd om vår vackra stad.
Kommunens kommentar granskning III: Antalet hus i illustrationen har ökat från sex
till sju från samrådet till granskningen, de senaste tre förslagen har dock innehållit sju hus. Men
ända sedan samrådet har det dock varit möjligt att uppföra sju hus, ifall man nyttjar hela byggrätten.
Illustrationen är bara ett förslag på hur det skulle kunna bli. Ett av huset utmed Perstorpsvägen har
dessutom sänkts från sex till fem våningar.
Husen är sammanbyggda i bottenplan för att skydda innergården mot buller, samma förutsättningar
fanns i tidigare förslag, fast då skulle istället bullerplank sättas upp mot vägen. Planken var dock
inte utritade i illustrationerna, men fanns med som information i planbeskrivningen.
Inom marken för Park så kommer träden att finnas kvar. Men den kommer eventuellt planteras lite
gräs på marken. Småbuskar och snår röjs för att man lättare ska kunna ta sig fram och utnyttja
området. Bostadskvarteren kommer att saneras från lagret med bly, men i natur och parkmarken är
det inte farligt att dessa ligger kvar. Problem uppstår när man börjar gräva och odla ect. Därför
säkerställer man oftast att bostadsmark uppnår KM, känslig markanvändning. Detta eftersom
kommunen släpper över rådigheten över marken till exploatören, som skulle kunna börja odla utan
att söka bygglov för det. För den allmänna platsmarken görs en platsspecifik bedömning, där vissa
punkter med högre värden kan avlägsnas och andra bevaras orörda. Det finns bara en punkt som
ligger på gränsen.
Kommunen garanterar att både plankarta, planillustration, volymstudier och skuggstudier är i rätt
skala! Ibland upplevs en öppen yta mindre än vad den är i verkligheten, träden har en förmåga att
förvilla bort skalan.
Kommunen förtätar både i tätorten och utåt, samt på landsbygden. Likt många andra städer i
Sverige i samma skala.
Byggnationen varierar mellan 170-200 bostäder, vilket är en preliminär uppskattning i nuläget.
Eftersom detaljplanen inte styr hur stora bostäderna ska vara, så kan det diffa beroende på om det är
exempelvis många 1:or eller flera 4:or. I detta fallet så vet vi att det blir många ettor, eftersom det
planeras studentbostäder. Därför har kommunen gjort en högre uppskattning.
Att det blir buller under byggtiden är en självklarhet som är underförstådd, som inte behöver lyftas
specifikt i planbeskrivningen. Detta är dock under en begränsad tid. Det finns också lagar och regler
för hur mycket det får bullra under byggtiden. I städer måste man kunna tollerera buller under en
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begränsad tid vid byggnation, för att städerna ska kunna utvecklas. Bedömningen är att de som blir
utsatta vet att det bara är tillfälligt och det finns ett slut.
I plankartan finns bestämmelser som reglerar hur stor del av marken som får hårdgöras, samt att
uppställningplatserna för parkering i den norra delen ska utgöras av genomsläppligt material. Det
finns även ett markanvisningsavtal och det kommer tecknas ett köpeavtal där exploatören förbinder
sig till att följa restriktionerna om fördröjning av dagvatten enligt dagvattenutredningen. Kalmarhems
parkering i söder kommer med stor sannorlikhet ha grusade uppställningsplatser för att andelen
hårdgjord yta inte ska bli för stor. Det kommer även att anläggas en mindre damm intill
parkeringen, som fördröjer dagvattnet från fastigheten. Kommunen känner inte till någon sådan dom
om att alla uppställningsplatser för bilparkering måste vara hårdgjorda. Fallet ni hänvisar till måste
vara ett speciellt fall, där marken under är mycket känslig vilket gör att man måste täcka över så det
inte sipprar ner något vatten. Uppställningsytor för räddningstjänsten måste vara hårdgjord pga av att
bilarna måste stå stabilt, exempelvis vid räddning med stege. Personbilar har inte samma krav.
Inom RIFA-området sker dagvattenhanteringen lokalt inom fastigheten och den lilla parkytan
mellan Flodhästen 5 och Stadsträdgården 1,2,5.

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag
Kalmar Vatten AB

Granskning II:
Kalmar Vatten har hand om avledning av dagvatten, ej avvattning. Detta behöver
ändras under organisatoriska frågor.
Kommunens kommentar: Planbeskrivningen justeras i enlighet med yttrandet.

Granskning III:
För att motverka breddning och översvämning ska dagvatten fördröjas inom
kvartersmark. I dagvattenutredningen är det angivet en effektiv fördröjning på minst
20 mm nederbörd på fastighetens reducerade yta, detta måste fölljas. Stryk punktlistan
på fördröjningsvolym s38-39, då risk finns att den är felaktigt beräknad.
Komplikationerna vid Månstenen 2 och 3 beror troligen inte på dagvattennätet.
Kommunens kommentar: Noteras.
Uträkningarna i punktlistan stryks. Exakt uträkning för fördröjning sker vid
bygglovstillfället.
Kalmar Energi Elnät AB

Granskning II:
De ändringar som har gjorts i den reviderade detaljplanen för Oxhagen 2:1 m.fl. har
ingen större påverkan av våra ledningar.
Därmed kan vi godkänna den här detaljplanen för Oxhagen 2:1 m.fl.

Granskning III:
Har inget att invända mot de senaste ändringarna som har gjorts i detaljplanen.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Granskning II:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget och har inget ytterligare att tillägga.
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Kalmar Brandkår

Granskning III:
Brandkåren har inga fler synpunkter.
KSRR, Kalmarregionens Renhållare

Granskning III:
Vid fortsatt planering för eventuell ombyggnation och förändring av området
förutsätts att planering sker för framtida avfallshantering. Detta gäller för såväl
tillgänglighet och utformning av miljörum/undergjordsbehållare i enlighet med Ksrr.s
renhållningsföreskrifter. Då undergjordsbehållare för hushållsavfall är något som Ksrr
ser som en stor del i framtidens avfallshantering bör detta beaktas. Med undejords
behållare innebär det andra mått och angöringskrav, se bif fil (se originalhandlingar).
Då kravet på att backning av avfallsfordon inne på områden samt över gång- och
cykelbanor inte är godkänt så måste vi tillsammans hitta andra lösningar. Lösningen
kan i många fall vara vägar med godkända vändplatser eller genomgående väg. I detta
fall skulle man kunna tänka sig en väg som löper mellan kvarteret Månstenen och
nyetableringen. Med exempelvis infart från Perstorpsvägen och utfart på
Kungsgårdsvägen antingen norr om sista huset eller söder om näst sista huset. Längs
med denna väg etableras avfalls stationerna. Ksrr är gärna med för att tillsammans
komma fram till bästa lösningen.
Kommunens kommentar granskning III: I det södra bostadskvarteret finns en infart från
Perstorpsvägen som leder in i området med en vändzon. Denna uppfyller KSRRs krav på
tillgänglighet. Undergjordiska behållare är i denna del tillämningsbar med hämtling intill
uppsamlingsvägen, vilket kan studeras vidare vid projekteringen av kvartersmarken fram till
bygglovet.
För den norra delen så måste kommunen, exploatören och KSRR sammarbeta för en så yteffektiv
lösning som möjligt. Det är inte rimligt med stora vändytor eller breda vägar med svängradier. Det
finns ytor för att möjliggöra en vändzon, men på bekostnad av de boendes utemiljö. Sophanteringen
måste därför anpassas efter platsen!
Illustrationen kompletteras med en möjlig lösning, där sopbilen kör in mellan husen i norra delen,
runda det norra huset på insidan och kör ut på Kungsgårdsvägen på den norra sidan. På så vis
samnyttjar man vägen med personbilarna samt angöringen till husen.
Eventuellt kanske man ska använda sig av traditionell sophantering, dvs inte nergrävda kärl, i ett
sådant här läge. Samt i detta fall tillåta att hämta från vägen utan att backa in över gc-vägen.
Denna diskussion får fortsätta under projekteringen av marken.

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter
Intresseorganisationer och övriga
RPG genom Arnold Ottosson

Granskning II:
Undertecknad har tagit del av detaljplanen för del av Oxhagen 2:1 och kv Stensö 2:106
och finner ingen anledning till erinran.
Postnord Sverige AB genom Jan Svensson

Granskning III:
De synpunkter som Postnord har är naturligtvis endast planeringen av
postutdelningen. Brukligt vid nybyggnation är fastighetsboxar i entréplan. Kontakta
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gärna (angivet namn + telefonnummer) när det är aktuellt med beställning/montering
av boxar.
Kommunens kommentar granskning III: Kommunen noterar och framför till exploatör.
Christina Wahlqvist (Jaktväskan 1)

Granskning II:
Undertecknad kan inte låta bli att kommentera del av det svar jag fick;
- ” Kommunen väljer ut strategiska lägen för ny bebyggelse, inte utifrån hur många
som finns i närområdet som kan protestera. ” Min tanke var att man hade lite
förståelse för oss kommuninnevånare när ni planerar = att platsen för högre hus här
var olämplig ! Så en liten undran då det i mitt svar även står; - ”….. samt behålla
sträckningen av gång- och cykelvägen i nordsydlig riktning mot större målpunkter
såsom sjukhus och Giraffens köpcentrum.”
I planbeskrivningen sidan 35 står det följande;
”Gc-vägens flytt ut i gatan medför en viss riktningsförändring där cyklister i större
utsträckning leds söderut längs Kungsgårdsvägen. Detta ställer krav på att gc-vägen
bör fortsätta söderut längs Kungsgårdsvägen och att befintliga korsningar söderut
längs stråket bör bygga som för att säkra överfarter. Flytten av gc-vägen ut i gatan
medför även liten omväg söderut mot Giraffens köpcentrum m.fl. målpunkter, vilket
påverkar cyklisterna negativt.” Hur förhåller det sig med den tänkta cykelvägen ? ?
I mitt svar ska cykelvägen vid Rifa-tomen behållas, men av planbeskrivningen verkar
nya gc-vägen längs Kungsgårdsvägen inte gå samman med den som idag passerar Rifatomten ??
Kommunens kommentar: Gc-vägen är endast illustrerad inom planområdet men
tanken är att den ska ansluta till den gc-väg som löper öster om Rifa-tomten. Det blir en
något längre väg att cykla om man ska till eller från Giraffen-området, men den
alternativa dragningen mellan bebyggelsen hade inneburit att grönområdet och gårdarna
mellan husen hade fått tas i anspråk till viss del. Övergången mot Rifa säkras i planen.
Folke Lundberg (Magistern, Proviantgatan 17)

Granskning II:
Det är nödvändigt att det byggs bostäder, och invändningarna mot bygget är
våldsamt överdrivna (not in my backyard) eftersom naturen där det byggs är
ganska intetsägande, och både kyrkogården och Skällby är tillgänglig natur.
Dessutom kan servicenivån ökas i området när fler boende kommer till.
Kommunens kommentar: Kommunen instämmer i att ny bebyggelse kan bidra till
positiva faktorer, såsom ökat underlag för service.
(Yttrandet inkommet till kommunen 2016-08-11, d.v.s. tre dagar efter att granskning
nummer ett avslutades, och 79 dagar innan granskning nummer två påbörjades.)
Gunvi Höglund (Majsen 1, Lybecksvägen 7B) – Reviderad 2017-02-22

Granskning II:
Vad är det för mening med en Grönstrukturplan, om man kan bryta mot den utan
vidare. Det tyder på att ingen i samhällsbyggnadsnämnden förstår, vad natur betyder
för människors psykiska och fysiska hälsa och det är mycket oroande. Det gäller inte
bara oss, som lever här nu, utan också kommande generationer.
Detta berör inte bara människorna i Oxhagen, utan alla tusentals människor, som
cyklar från Lindsdal, Vimpeltorpet, Krafslösa och Djuränden till arbetet inne i staden.
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Oxhagen 2:1 är en grön oas, som ger kraft och sinnesro, lä vid storm och skugga
under heta sommardagar. Att det redan byggs hus på Bergabanan är ingen ursäkt, för
att bygga ännu fler, det gör ju skadan ännu större.
Jag vet inte varför, jag inte är sakägare, bara för att jag inte bor i Oxhagen. Alla i
Kalmar är och vill fortsätta, att vara stolta över sin stad, i förvisning om, att här värnar
man om stadsnära natur och vackra cykelvägar. Skogen behövs, som ett mellanrum,
mellan kyrkogården med kyrkan och husen i Månstenen. På Rifa-tomten kommer det
att bli många bostäder. Bevara skogen, nedhuggen skog går inte att få tillbaka!
Kommunens kommentar granskning II: Kommunen har rätt att prioritera mellan olika
allmänna intressen, bevarande av skogsdungen eller nya bostäder. Eftersom trycket på nya bostäder i
kommunen är mycket högt, så anser kommunen att detta intresset väger tyngre på platsen.
Kommunen har ändå tagit hänsyn till cyklisterna utmed Bergabanan, genom en separerad gång- och
cykelbana utmed vägen.
Kommunen använder sig av den definition som finns i plan- och bygglagen vid bedömning av vem som
sakägare eller ej. Kommunen gör bedömningen att ni inte är sakägare eftersom ni inte bor i nära
angränsning till området och därmed inte är nära berörd.

Granskning III:
Översiktsplanen kallas ”Unika Kalmar”, där Bergabanan är kommunens
huvudcykelstråk. Låt Kalmar vara så unik, att man lyssnar på människor, djur och
natur och avbryter projektet att bebygga denna skog och cykelväg! Skulle inte Kalmar
bli en cykelstad? För oss som alltid cyklar, är den lika viktig, som Norra vägen är för
bilister. Varför är det bättre med en bebyggd och stadsmässig karaktär här, än en grön
och lummig miljö?
Med tanke på alla bostäder, som ska byggas på Rifa-tomten, så är det ännu viktigare
att bevara närliggande naturområde. Lägg till 200 lägenheter på husen på Rifa-tomten,
så är det löst. Där gör det ingenting, om det blir många och höga hus.
Tycker ni veckligen att man ska förstöra så mycket, för att få ett bättre underlag för
kollektivtrafik? Obegripligt!
Varför är det viktigt att följa grönstrukturplanens intentioner, när det gäller en ny
grannskapspark i Skälby, men inte följa den, när det gäller skogen och cykelvägen?
Obegripligt!
Kyrkogården – Bostadsnära naturområde för rekreation! Alla besökare kanske inte
uppskattar barns kojor i buskarna eller piknikfiltar mellan gravarna.
Det är mycket inskränkt, att exkludera alla som bor utanför Oxhagen och kalla oss
icke-sakägare. Alla i kommunen har väl rätt att kämpa för allt det vackra i Kalmar!
Inget får förstöras pga kortsiktighet! Tänk om!
Kommunens kommentar granskning III: Se kommentarerna ovan. På Rifa-tomten
planeras ca 500 nya bostäder. Det finns inte utrymme att trycka in ytterligare 200 bostäder där,
bland annat eftersom det då skulle ge sämre bostadsförhållande för de som flyttar in där.
Planområdet och befintliga bostäder inom Oxhagen ligger nära Skällby, som är en stor park och
erbjuder diverse rekreationsmöjligheter. Kyrkogården kan utnyttjas för viss typ av rekteation, som en
extra resurs i området. Exempelvis är det många småbarnfamiljer som har piknik kring den stora
dammen på kyrkogården.

Samhällsbyggnadskontoret

Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

Följande har accepterat planförslaget skriftligt under
granskning nummer två:
Folke Lundberg
Kalmar Energi Elnät AB
Kultur- och Fritidsförvaltningen
RPG

Följande har accepterat planförslaget skriftligt under
granskning nummer ett:
Kalmar Energi Elnät AB
Kalmar Vatten AB
Postens regionkontor, Postnord
PRO Samorganisation

Följande har accepterat planförslaget skriftligt under samrådet:
Polismyndigheten
E.ON Elnät Sverige AB
Hyresgästföreningen i Kalmar-Torsås-Öland

Följande personer, sakägare eller likställda, har senast under
granskningstid nummer tre inkommit med skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda:
Anne Christine Gustavsson (Månstenen 2)
Lennart Gustavsson (Månstenen 2)
Signe Holmberg (Månstenen 2)
Peter Axelsson (Månstenen 2)
Patrik Sandermo och Emilia Forsell (Månstenen 2)
Anders Ullman (Månstenen 2)
Elna Hultman (Månstenen 2)
Berit & Gösta Alvarsson (Månstenen 3)
Solveig Nilving (Månstenen 2)
Regine Ullman (Månstenen 2)
Ingela Larsson (Månstenen 2)
Ingegerd & Arne Petersson (Månstenen 2)

Följande person, i en till planen inte angränsande fastighet, har
senast under granskningstid nummer tre inkommit med
skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Gunvi Höglund (Majsen 1)
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Följande personer, sakägare eller likställda, har senast under
granskningstid nummer två inkommit med skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda:
Anders Ullman (Månstenen 2)
Felicia Ullman (Månstenen 2)
Linnéa Ullman (Månstenen 2)
Regine Ullman (Månstenen 2)
Anne Christine Gustavsson (Månstenen 2)
Berit & Gösta Alvarsson (Månstenen 3)
Berit Alvarsson (Månstenen 3)
Eivor Thörnqvist (Månstenen 2)
Ingegerd & Arne Petersson (Månstenen 2)
Lars Jönsson (Månstenen 2)
Lennart Gustavsson (Månstenen 2)
Peter Axelsson (Månstenen 2)
Solveig Nilving (Månstenen 2)
Ola Ericson (Månstenen 2)
Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15, Box 710, 391 27 Kalmar (Månstenen 2)

Följande person, i en till planen inte angränsande fastighet, har
senast under granskningstid nummer två inkommit med
skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Christina Wahlqvist (Jaktväskan 1)
Gunvi Höglund (Majsen 1)

Följande personer, sakägare eller likställda, har senast under
granskningstid nummer ett inkommit med skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda:
Eivor Thörnqvist (Månstenen 2)
Lars Jönsson (Månstenen 2)
Patrik Sandermo och Emilia Forsell (Månstenen 2)
Rebecca Carlsson (Månstenen 2)
Astrid Nilsson (Månstenen 2)
Ingela Larsson (Månstenen 2)
Ola Ericson (Månstenen 2)
Anders Ullman (Månstenen 2)
Anne Christine Gustavsson (Månstenen 2)
Asbjörn K. Johansson (Månstenen 2)
Gunvor Arén (Månstenen 2)
Lennart Gustavsson (Månstenen 2)
Linnéa Ullman (Månstenen 2)
Regine Ullman (Månstenen 2)
Ingegerd Petersson och Arne Petersson (Månstenen 2)
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Monica Kretz (Månstenen 2)
Peter Axelsson (Månstenen 2)
Barbro Samuelsson och Ebbe Samuelsson (Månstenen 2)
Signe Holmberg (Månstenen 2)
Inger Carlsson (Månstenen 2)
Liang Tong (Månstenen 3)
Birgit Frankelius (Månstenen 3)
Berit Alvarsson och Gösta Alvarsson (Månstenen 3)
Hans Uddenberg (Månstenen 3)
Nils-Arne Isaksson (Månstenen 3)
Peter Joelsson (Månstenen 3)
Åke Ring (Månstenen 3)
Lena Ring (Månstenen 3)
Thomas Eliasson (Månstenen 3)
Pontus Karlsson (Månstenen 3)
Pär Lindeberg (Månstenen 3)
Solveig Nilving (Månstenen 2)
Chien Chi Tran (Månstenen 2)
Björn Johansson (Månstenen 2)
Ewa Ekström och Olof Brisken (Månstenen 2)
Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15, Box 710, 391 27 Kalmar (Månstenen 2)

Följande person, i en till planen inte angränsande fastighet, har
senast under granskningstid nummer ett inkommit med
skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda:
Hjärdis Berglund (Jaktväskan 1)
Bernt Gustavsson (Opalen 2)
Gunvi Höglund (Majsen 1)
Roland Enefalk (Jaktväskan 1)
Christina Wahlqvist (Jaktväskan 1)
Stina Ryden (Mercurius 19)
Ida Eriksson (Rädisan 8)
Glenn Eriksson (Rädisan 8)
Ingvar Håkansson och Eva Håkansson (Bytt fastighet från Månstenen 2 till Murklan
2)

Följande personer och fastigetsägare, sakägare eller likställda,
har senast under samrådet inkommit med skriftliga synpunkter
som inte blivit tillgodosedda:
Ewa Ekström och Olof Brisken (Månstenen 2)
Elna Hultman (Månstenen 2)
Lars Jönsson (Månstenen 2)
Eivor Thörnqvist (Månstenen 2)
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Laila Cansund (Månstenen 2)
Solveig Nilving (Månstenen 2)
Patrik Sandermo (Månstenen 2)
Marianne Stråhle (Månstenen 2)
Ola Ericsson (Månstenen 2)
Ingela Larsson (Månstenen 2)
Kerstin Alm (Månstenen 2)
Gunvor Arén (Månstenen 2)
Ann Christine Gustavsson (Månstenen 2)
Lennars Gustavsson (Månstenen 2)
Asbjörn K. Johansen (Månstenen 2)
Anders Ullman (Månstenen 2)
Regine Ullman (Månstenen 2)
Laila Regin (Månstenen 4)
Svenska Kyrkan (Norra kyrkogården 1)
Riksbyggens Brf Kalmarhus nr 15, Box 710, 391 27 Kalmar (Månstenen 2)

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2016-06-15, reviderad 2016-10-26
Granskningsutlåtande daterad 2016-10-26, reviderad 2017-02-22

Filippa Olsson
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING

Antagandehandling

Detaljplan för

Del av Oxhagen 2:1. vid Kungsgårdsvägen
Oxhagen, Kalmar kommun

Planeringsenheten
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │Fax 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Inledning
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de
bestämmelser som valts motiveras.
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid
tolkning av detaljplanen.

Syfte och huvuddrag med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att förtäta staden med fler bostäder längs med det
utpekade stråket ”Diagonalen” och ”Innerstaden” i översiktsplanen. Planområdet ligger i ett centralt läge och det finns ett stort behov av nya bostäder i
staden.
Bostadshusen placeras längs med Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen på den
östra sidan av f.d. Bergabanan. Hushöjden varierar mellan 5-6 våningar. Befintlig gc-väg flyttas utmed vägen samt breddas för att bereda mer utrymme för
gång- och cykeltrafikanterna. Åtgärder vidtas för att säkra överfarter för gångoch cykeltrafikanterna. Ett mindre naturområde med flera äldre träd sparas i
den norra delen av planområdet som spridningskorridor österut, samt en smal
naturremsa som buffertzon mot flerbostadshusen inom Månstenen 2.

Plandata
Planområdet ligger i stadsdelen Oxhagen, vid Kungsgårdsvägen cirka 2 kilometer från Kalmar stadskärna. Planområdet utgör cirka 2,7 hektar. Berörda fastigheter inom området utgörs av Oxhagen 2:1 (kommunal ägo).
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Herden 1
Herden 2
Herden 3

Oxhagen 2:1
Månstenen 4

Månstenen 3

Oxhagen 2:1

Månstenen 2

Månstenen 2

Månstenen 1
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Norra Kyrkogården 1

Diamanten 1

Stadsträdgården 5
Flodhästen 5
Stadsträdgården 2
Bild: Fastigheter samt avgränsning av planområdet.

Handlingar
Planhandlingarna består av:


Plankarta med bestämmelser



Planbeskrivning



Illustrationsplan



Fastighetsförteckning

Till planen hör också:


Samrådsredogörelse



Granskningsutlåtande I-III



Behovsbedömning



Dagvattenutredning



Bullerutredning



Översiktlig geoteknik- och markmiljöutredning
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Planförfarande och tidsplan
Det finns två planförfaranden som kan användas vid framtagandet av en detaljplan, standard och utökat. Standardförfarandet kan användas om planförslaget


är förenligt med översiktsplanen,



är förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrande,



inte är av betydande intresse för allmänheten,



inte i övrigt är av stor betydelse och



inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om något av kriterierna för standardförfarande inte uppfylls ska ett utökat
förfarande användas.

Detaljplanen följer planprocessen för detaljplaner som påbörjas efter 1 januari
2015 enligt så kallat utökat förfarande. Planen bedrevs tidigare utifrån kriterierna för standardförfarande. Eftersom förfarandet bytts ut under planprocessen
efter samrådet så görs en kungörelse av planen inför granskningen av planen.
Plankartan är utformad enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, 2015-01-02. Planen bedrivs enligt följande tidsplan.


Samråd – 1:a kvartalet 2016



Granskning – 2:a kvartalet 2016



Granskning 2 – 4:e kvartalet 2016



Granskning 3 – årsskiftet 2016/2017



Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden – 1:a
kvartalet 2017



Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 1:a kvartalet 2017
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Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Området berörs inte av några överkommunala beslut såsom riksintressen,
fornminnen, byggnadsminnen, strandskydd osv.
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att
alla vattenförekomster ska uppnå god status. Vattenmyndigheterna beslutade i
december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och
grundvatten.
Planförslaget medger i huvudsak markanvändningen bostäder. Markanvändningen bostäder (med den exploateringsgrad och yta som planförslaget medger) bedöms normalt inte orsaka sådan typ eller mängd föroreningar av dagvattnet som riskerar att påverka statusen av de berörda vattenförekomsterna.
Dagvatten från exploateringen leds via Hagbygärdedämmet och rinner slutligen
ut i Västra sjön, som har måttlig ekologisk status och god kemisk status. Vid
dämmet sker en effektiv rening av dagvattnet.
Vid riklig nederbörd kan dagvattenledningarna mot Hagbygärdedämmet bli
överbelastade, vilket innebär att överflödigt vatten breddas utanför dämmets
reningsprocess. För att motverka detta ska dagvatten fördröjas inom kvartersmarken för bostadsfastigheten innan vattnet kopplas till de allmänna ledningarna. Planbestämmelse om att parkering ska utformas med genomsläppligt
material (n3) finns inom kvartersmarken för parkeringsändamål samt begränsning med maximal andel hårdgjord yta (n4) inom kvartersmarken. Mer information kring hur fördröjning av dagvattnet kan hanteras beskrivs i dagvattenutredningen och under rubriken dagvatten.
Kommunen bedriver samtidigt ett arbete med att se över befintliga dagvattenanläggningar för effektivare rening samt lokalisera nya områden med ett större
behov av rening och där åtgärder kan sättas in i syfte att uppnå en god status
för recipienten Västra sjön. Detta sker parallellt med att kommunen expanderar och förtätar med ny bebyggelse. Kommunens samlade bedömning är att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte påverkas negativt och att kommunen i
övrigt vidtar åtgärder i sin fysiska planering för att förbättra recipientens status.
Grundvattenförekomsten för Kalmarkustens sandstensformation har god kemisk och god kvantitativ status, vattenförekomsten bedöms inte påverkas av
planförslaget.
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Översiktliga plandokument

Schematiska bilder från översiktsplanen ”Unika Kalmar”.
Planområdet ligger inom ”innerstaden” (inringat område i bilderna ovan) och
stråket ”Diagonalen” (Längs Norra vägen och cirka 500 meter i sidled). Hela
innerstaden ska utgöra en blandad stad med stort utbud av arbets- och studieplatser, affärer samt kultur- och idrottsverksamhet med en tätare bebyggelse.
Fler bostäder och verksamheter kan byggas genom förtätning och omvandling.
För att hushålla med marken bör majoriteten av ny bebyggelse finnas i flerbostadshus. En tätare bebyggelse gör också att avståndet krymper mellan exempelvis bostad och olika målpunkter och därmed enklare att förflytta sig med
fötterna, cykel eller buss.
Diagonalen ligger längs med Norra vägen som är ett viktigt kollektivtrafikstråk
för både lokal- och regionaltrafik. Intentionen är att gestalta om Norra vägen
för att prioritera kollektivtrafiken och omvandla vägen från en trafikbarriär till
en stadsgata som sträcker sig ifrån Kalmar stadskärna och norrut mot Lindsdal.
Potentialen att förtäta längs med stråket bedöms som hög, med nya bostäder
och verksamheter.
Översiktsplanen framhåller att det ska det vara enkelt att gå, cykla och åka kollektivt i kommunen. Bilen tar stort utrymme, bullrar, ger avgaser och skapar
barriärer som trycker undan mer hållbara transportalternativ. En gles och utspridd stad leder till en hög andel biltrafik som i sin tur kräver stora (kör)ytor,
vilket leder till ännu större utglesning. I en stad som är relativt tätbebyggd med
begränsad utbredning, är funktionsblandad och som har sammanhängande
trafiknät finns goda möjligheter att göra gång-, cykel- och kollektivtrafik till
attraktiva alternativ istället för bilen. Gc-vägen väster om Kungsgårdsvägen,
som ligger längs Bergabanans f.d. sträckning, finns utpekad i kommunens
översiktsplan som en av kommunens viktiga huvudcykelstråk.

Samhällsbyggnadskontoret

8(51)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

Schematisk bild från Översiktsplanen ”unika Kalmar” visar viktiga utpekade grönområden
För utveckling av stadens blå- och grönstruktur är Kalmars styrka att staden
har kombinerade rekreationsmöjligheter som bygger på både park-, kultur- och
naturområden tillsammans med vattenrummen. Det gör att staden har ett
komplett utbud av rekreations möjligheter för boende och besökande. Översiktsplanen har pekat ut följande stråk som särskilt viktiga för stadens människor, djur och växter:
-

-

Stensö, skärgården och Skärgårdsparken bildar ett sammanhängande rekreations- och naturområde och är viktigt för det rörliga friluftslivet, med flera vandrings- och cykelleder
Svinö, Svensknabben och området kring Brofästet bildar ett sammanhängande rekreations- och naturområde med koppling till Berga
Strandpark och Tallhagen, inom området finns även kulturinslag.
Golfbanan och Värsnäs med naturreservat där kopplingar till områdena emellan och från staden behöver förbättras.
Kläckeberga kulturlandskap, där kopplingar till området från staden
behöver förbättras.
Moskogen och Ingelstorp är ett större skogsområde, där kopplingar
till området från staden behöver förbättras.

Planområdet är inte utpekat för någon specifik markanvändning i översiktsplanen. Men översiktsplanen hänvisar till att det finns strategier i grönstrukturplanen för att utveckla de blå och gröna strukturerna, där planområdet finns utpekat. Förtätning med bostäder i området bedöms dock ligga inom ramen för
översiktsplanens intentioner, med förtätning längs Diagonalen och Innerstaden. Området bedöms kunna bebyggas och samtidigt ha kvar en del grönska
som en länk till den övergripande strukturen.
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Kalmar kommun har även tagit fram en plan för vatten och avlopp, som är ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen beskriver hur hanteringen av dagvatten ska behandlas. Dokumentet ersätter det gamla policydokumentet för
dagvatten.
I princip hela Kalmar tätort ligger inom det kommunala verksamhetsområdet
för vatten, avlopp och dagvatten. Hela gatunätet och de flesta fastigheterna
inom centralorten är anslutna till det allmänna dagvattenätet och kommunen
ansvarar för omhändertagande och rening av dagvattnet. I takt med att exploatering och förtätning sker i staden så ökar andelen hårdgjorda ytor och dagvattnet rinner snabbare ut i havet. Tillsammans med dagvattnet förs även föroreningar ut i recipienterna. För att få en acceptabel kustvattenkvalitet är det
viktigt att förorenat dagvatten renas innan det leds ut i recipienten. Rening av
dagvatten kan ske i mindre anläggningar eller mer komplexa dagvattenanläggningar, såsom våtmarker och dammar. En bedömning måste göras vid varje
enskilt fall, där recipientens känslighet liksom de tekniska och ekonomiska förutsättningarna vägs in. Kommunen ska enligt planen arbeta med att förbättra
befintliga reningsanläggningar för att göra dem effektivare, infoga skötselplaner
för befintliga anläggningar och ta fram en prioriteringsordning på befintliga
dagvattenutsläpp som idag inte har någon rening. Syftet med detta är att
minska föroreningsbelastningen på de olika recipienterna runt kommunen.
Mål för en hållbar dagvattenhantering är såväl säkert som värdeskapande och
miljömässigt. Med en långsam avrinning och infiltration så långt som möjligt,
samt stor kapacitet för extremsituationer. Planförslaget följer intentionerna i
planen för vatten och avlopp.

Kommunala program och dokument
Planen stämmer överens med kommunens bostads- och budgetmål kring utbyggnad av nya bostäder. Målet är att planera för 2500 nya bostäder inom
tidsintervallen 2016-2018. Ett särskilt behov finns av nya smålägenheter i form
av hyresrätter, vilket det skapas möjligheter för i planen.
Kommunen har en antagen grönstrukturplan från 2010. Grönstrukturplanen är
ett fristående planeringsunderlag. Ett av syftena med grönstrukturplanen var
att öka kunskapen om stadens park- och naturområden genom att inventera,
beskriva och utvärdera parkers och naturområdens värden utifrån ett socialt,
rekreativt och biologiskt perspektiv. Grönstrukturplanen fungerar som ett viktigt planeringsverktyg vid de avvägningar som kontinuerligt sker mellan olika
intressen i den kommunala fysiska planeringsprocessen.
Marken inom planområdet är utpekad i grönstrukturplanen som värdefullt
mindre naturområde, rekreationsområde samt värdefullt grönstråk. De värden
som pekats ut inom planområdet kommer att påverkas negativt och strida mot
intentionerna i grönstrukturplanen.
I planen behöver en avvägning göras mellan två allmänna intressen, bevarande
av grönytan eller förtätning med bostäder. Behovet av nya bostäder har ökat
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markant i Kalmar under de senaste åren, framförallt efter att grönstrukturplanen antagits. Planområdet ligger i ett väldigt centralt läge nära kollektivtrafik
och service. Platsen ligger inom översiktsplanens utpekade områden ”innerstaden” och ”diagonalen” som lämpar sig för förtätning med bostäder och verksamheter. Ställningstagandet är att nya bostäder i området överväger intresset att
bevara marken som grönområde. Se vidare under rubriken lek, rekreation och
friluftsliv.
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
0880K-I:184
0880K-P98/11

0880K-P91/20

0880K-P93/20

0880K-I:235

0880K-I:184
0880K-I:241
0880K-I:261

Planöversikt.
För planområdet gäller detaljplaner/stadsplanerna 0880K-235, 0880K-1:241,
0880K-1:261, 0880K-I184 och 0880K-P98/11. Markanvändningen inom planområdet regleras idag som natur och park, gatuplantering, gc-väg (inom
0880K-P98/11) samt område för järnvägstrafik (inom 0880K-I235). Befintlig
gc-väg ligger till stor del inom mark reglerad för järnvägstrafik.

Miljökonsekvensbeskrivning
Till detaljplanen finns en behovsbedömning med syfte att ta reda på om en
miljöbedömning behöver göras för detaljplanen. Den samlade bedömningen av
behovsbedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte,
se behovsbedömning.

Kommunala beslut i övrigt
I den södra delen av planområdet, med föreslagen kvartersmark för bostäder,
finns ett markanvisningsavtal med Kalmarhem AB.
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Förutsättningar och förändringar
Kort historik
I slutet av 1800-talet anlades järnvägen mellan Kalmar och Berga i Högsby kommun,
se streckning i bilden till höger.
Järnvägen gjorde att transporterna förenklades vilket främjade industrins etablering och orter längs banan växte och
blomstrade. Bergabanans smalspår medförde att man var tvungen att byta tåg och
lasta om godset vid omgivande centralstationer. Under 1960-lades persontrafiken
ned. Järnvägstrafiken flyttades därefter västerut och spåren revs upp. Bergabanan
sträckte sig tidigare igenom området i
nordsydlig riktning väster om Kungsgårdsvägen. Längs med det f.d. spåret ligger idag
ett huvudcykelstråk som sträcker sig från
Berga industriområde till Kalmar stadskärna. Cykelstråket används idag mycket
aktivt och ombyggnad av Bergabanans sträckning till cykelväg gör att banan
fortfarande går att lokalisera i stora drag genom staden.
Markanvändning idag
Planområdet utgörs idag av ett skogsbryn med en stor andel lövträd. En gc-väg
sträcker sig längs f.d. Bergabanan. Platsen fungerar främst som en transportsträcka mellan olika målpunkter.
Planområdet gränsar i norr, söder och väster till flerbostadshus. Nordväst om
planområdet ligger Skälby park som är en värdefull stadspark. Mot sydväst
ligger en före detta industritomt (Flodhästen 5). Inom denna fastighet pågår
planarbete med omvandling av industrifastigheten till bland annat bostadsändamål.
Öster om Kungsgårdsvägen nyttjas marken för begravningsändamål. En bit in
från gatan ligger Heliga korsets kyrka med inbyggt krematorium. Söder om
kyrkan ligger en församlingsgård och personalbyggnader. Norr om begravningsmarken, mot Jacob Smålännings gata, ligger ett skogsparti och en fördröjningsdamm för dagvatten.
Stad- och landskapsbild
Bebyggelsestruktur
Marken inom planområdet är idag obebyggd.
Bebyggelsen norr och väster om Kyrkogården har växt fram under mitten av
1900-talet. Bebyggelsestrukturen i närområdet växlar mellan gavelställda lamellhus norr om kyrkogården, fristående flerbostadshus (till stor del punkthus)
i väst och söderut ligger bebyggelsen i kvartersstruktur med rumsliga innergårdar. Byggnadernas höjd varierar mellan 3 våningar (exklusive källare och vind)
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upp till 6 våningar för punkthusen i nordväst. Inom Flodhästen 5 (i sydväst)
finns planer på ny högre byggnation.
Under 2000-talet har förtätning av området påbörjats norr om planområdet
med flerbostadshus längs
Kungsgårdsvägen. Bebyggelsens placering intill gatan hjälper till att skapa en
rumslighet mot vägen och
förändrar karaktären från
en grön och lummig miljö
till en mer bebyggd och
stadsmässig karaktär längs
vägen. Förtätningen har
tagit hänsyn till områdets
bebyggelsestruktur genom
att byggnaderna placerats
fristående likt omgivande
bebyggelse, med en snarlik
blandning av punkthus och
längsgående lamellhus med
långsidan mot gatan. Detta
för att bibehålla ett luftigt
intryck i området med
ljusinsläpp och siktlinjer mellan byggnaderna. Detaljplanen syftar till att fortsätta på denna bebyggelseutveckling vidare söderut längs med Kungsgårdsvägen.
I planförslaget är bebyggelsen placerad tätt mot Kungsgårdsvägen, likt bebyggelsen norröver. I den norra delen av planen är placeringen av byggrätterna
fristående med lägre uthus, mark som inte får bebyggas, naturmark, gc-väg och
torg placerade mellan husen. Syftet är att den nya bebyggelsen ska anpassa sig
till bebyggelsestrukturen med ljusinsläpp och siktlinjer mellan byggnaderna mot
bland annat kyrkogårdens grönska.
I den södra delen fångar bebyggelsen upp en mer kvartersliknande struktur
från bebyggelsen i söderut inom Stadsträdgården 5.
Öster om Kungsgårdsvägen ligger Norra kyrkogården. Byggnaderna här är
fristående och solitära i sin arkitektoniska utformning, småskaliga och uppförda i 1-1,5 våning.
Skogssalen är den äldsta byggnaden tillsammans med Norra kapellet, båda ligger en bit in från vägen i den äldre delen av kyrkogården.
Intill Skogssalen har en ny kyrka tillkommit, Heliga korsets kyrka, samt en församlingsgård. Skogssalen. Heliga korsets kyrka och församlingsgården är placerade på ett sådant sätt att det bildas ett gemensamt parkrum mellan byggnads-
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kropparna. Heliga korsets kyrka har vid ett flertal tillfällen byggts ut, den senaste tillbyggnaden är en flytt av krematoriet till byggnaden.
Byggnaderna inom kyrkogården göms av grönskan och smälter naturligt in i
kyrkogårdsmiljön, vilket gör dem knappt synbara från Kungsgårdsvägen. Församlingsgården utgör ett undantag. Detta gör att Heliga korsets kyrka, som är
en mer publik byggnad, ter sig relativt anonymt på platsen. Behov och önskemål finns för att förbättra den fysiska miljön framför kyrkan, för att lyfta fram
och tydliggöra huvudentrén.

Heliga Korsets kyrka smälter naturligt in i kyrkogårdsmiljön.
I planförslaget planeras en busshållplats i form av ett timglas med övergångsställe mittemot kyrkan, vilket kan ha en effekt att synliggöra infarten och entrén mot kyrkan. Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka kyrkogårdens bebyggelsekaraktär negativt eftersom planförslaget skiljs tydligt av en trafikerad
väg. Samtidigt är alla områden runt omkring kyrkogården idag bebyggda, se
bild nedan.
Bebyggelsen bedöms samtidigt inte riskera att dominera över Heliga korsets
kyrka, eftersom denna ligger en bit in från vägen och döljs/smälter naturligt in
i kyrkogårdens grönska.
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Vänster: Placering av kyrkobyggnaderna inom kyrkogården.
Höger: Översiktlig bild kring befintlig bebyggelse runt omkring kyrkogården.
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Höjd- och landskapsanalys
Bebyggelsen väster om planområdet utgörs till stor del av friliggande punkthus.
Planeringen av området som ”hus i park”, med punkthus, mycket grönytor och
stora öppna parkeringsytor ger känslan av att platsen ligger i stadens utkant.
Sedan bostadsområdet planerades i början av 1960-talet ligger kvarteret Oxhagen allt mer i ett centralt läge i takt med att staden expanderar. Likt många
andra städer är Kalmar samtidigt inne i en ny fas där gamla industriområden
sakta omvandlas till en blandstad, bestående av handel, service och bostäder.
Gamla industriområdet kan med denna teori på sikt utgöra en ny stadskärna
och knutpunkt, vilket placerar kvarteret Oxhagen (planområdet) i ett mer
centralt läge.
Översiktsplanens intention att utvidga innerstaden innefattar mer än att förtäta
staden med bostäder, handel, kultur, service med mera. Begreppet innerstaden
är ett utryck för en central plats i staden, vilket bör avspeglas i karaktären på
området. Människor som vistas på platsen bör lätt kunna läsa av miljön som en
central plats i Kalmar. I planförslaget placeras den nya bebyggelsen tätt mot
gatan (Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen) med en liten förgårdsmark för
att rama in vägen. Längden på förgårdsmarken har bedömts utifrån angränsande bebyggelse inom fastigheten Månstenen 4. Byggnadskropparna är jämt
fördelade längs vägen, för att skapa en kontinuitet. I den södra delen sitter
byggnaderna ihop och efterliknar en kvarterstruktur.
Bostadsbebyggelsen i närområdet varierar mellan 11,5-20 meter i nockhöjd,
vilket motsvarar cirka 3-6 våningar. Inom Flodhästen 5 (f.d. Rifa) pågår planarbete med omvandling av industri till bostädser. Intentionen här är en tät och
relativt hög bebyggelse.
I staden utgör gatan stadens vardagsrum och husen utgör väggarna till rummet.
Planering förr i tiden utgick ofta kring förhållandet mellan byggnadshöjden och
vägbredden i stadskärnan, d.v.s. en 10 meter bred gata tillät en byggnadshöjd
på 10 meter. Kungsgårdsvägen är cirka 13 meter bred, exklusive 2-3 meter förgårdsmark. Planförslaget tillåter en nockhöjd på 17 meter (utom i hörnet mot
Perstorpsvägen), vilket morsvarar cirka 15 meter byggnadshöjd. Perstorpsvägen utgör cirka 16 meter, exklusive 4,5–5,5 meter förgårdsmark. Planförslaget
tillåter en nockhöjd på 20 meter som trappas ner till 17 meter (för att få en
varierad byggnadshöjd längs med Perstorpsvägen när byggnaderna ligger med
långsidan mot vägen), vilket motsvarar cirka 18 meter byggnadshöjd.
Höjden på byggnaderna i planförslaget är relativt proportionerlig med vägbredden och förgårdsmarken utifrån bedömning av goda proportioner.
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Schematisk bild över närliggande bostäders nockhöjder i förhållande till planförslaget.

Korsningen mellan Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen.
I den södra delen av planområdet, mot Perstorpsvägen, utgörs landskapet av
öppna gräsytor. Stora öppna vyer ger inte någon inramning och rumslighet för
vägen. För att öka rumsligheten på platsen och kompensera för de öppna
ytorna bedöms den nya bebyggelsen kunna tillåtas bli något högre i denna del.
Den södra delen kommer samtidigt att möta planerad (pågående detaljplanarbete) högre bebyggelse inom Flodhästen 5 (f.d. Rifa).
Landskapet inom planområdet utgörs av ett vildvuxet skogssnår. Norr om Heliga korsets kyrka ut mot Kungsgårdsvägen (mittemot planområdet) finns ett
naturområde som håller på att färdigställas till skogskyrkogård. Området genomgår en karaktärsförändring från ett frivuxet naturområde till en skogspark.
Heliga korsets kyrka och omgivande byggnader är placerade i en välskött
parkmiljö.
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Bilden nedan visar den ordnade parkmiljön inom kyrkogården som möter den
frivuxna skogsdungen väster om Kungsgårdsvägen. Planområdets natur utgör
en egen karaktär och anses inte hänga samman med kyrkogården, som en förlängning av befintlig parkmiljö.

Det frivuxna naturområdet i väst möter den ordnade parkmiljön öster om Kungsgårdsvägen
inom kyrkogården.
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Volymstudie
Nedan visas den nya bebyggelsen från olika vinklar och hur den förhåller sig till
landskapet och den befintliga bebyggelsemiljön.

Flygperspektiv från öst

Perspektiv från sydväst.

Perspektiv från väst
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Vy från korsningen söderifrån mellan Perstorpsvägen och Kungsgårdsvägen

Vy från korsningen vid Kungsgårdsvägen mot Perstorpsvägen

Vy från Kungsgårdsvägen norrifrån.
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Skuggstudie

April 06.00

April 07.00

April 08.00

April 09.00

April 14.00

April 15.00

April 16.00

April 17.00
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December 8.00

December 9.00

December 10.00

December 11.00

December 12.00

December 14.00
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December 16.00
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September 06.00

September 07.00

September 08.00
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September 16.00
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Bebyggelseområden
Beskrivning av planförslaget
Planförslaget möjliggör cirka 170-200 nya lägenheter. Intentionen är att fortsätta på det bebyggelsemönster norröver, där bostadshusen placeras tätt längs
med Kungsgårdsvägen och jämt fördelade längs vägen för att skapa en kontinuitet. Se även ställningstaganden och beskrivning av planförslaget under rubriken stad- och landskapsbild.
Befintlig fjärrvärmeledning i nordsydlig riktning längs f.d. Bergabanan ligger
kvar. Bebyggelsen placeras på den östra sidan om ledningen. Gång- och cykelvägen flyttas och förläggs längs med vägen för att ge plats för bebyggelsen och
breddas för att ge mer utrymme för gående och cyklister.
Planillustrationen visar en möjlig utformning med sammanbyggda bostadsbyggnader med långsidan mot vägen i söder, vilket ger en skyddad uteplats på
insidan av byggnaden och plats för förråd/uthus. Entréer ska vara genomgående eller placerade från gatan. Parkering tillgodoses inom kvartersmarken i
sydväst mot Perstorpsvägen och Oxhagsvägen.
I den norra delen placeras husen mer fristående med långsidan mot Kungsgårdsvägen. Entréer ska vara genomgående eller placerade från gatan Parkering
tillgodoses mellan husen inom kvartersmark för parkeringsändamål. Inom ytan
är det även möjligt att placera uthus/förråd samt sophantering. Uteplatserna
kan placeras öster om bostadshusen som i detta läge skyddas av byggnaden
mot buller. Den slutgiltiga placeringen och utformningen av uteplatser och
parkering med mera inom planområdet avgörs vid bygglovskedet.
En liten del av naturen, med äldre träd, sparas i den norra delen av planområdet som spridningskorridor mellan Skälby och Tallhagen. En smal naturremsa
(Park med något mer skötselbehov än orörd natur) sparas även som buffertzon
mot Månstenen 2.
Markanvändning och byggrätter
På illustrationsbilden nedan redovisas kortfattat hur planområdet är möjligt att
bebyggas. Inom områdena 1-6 samt 8 medges bostadsändamål. Inom område 7
medges parkering och uthus/gårdsbyggnaden för närliggande bostäder.
Bestämmelsen e1 reglerar maximal brutto- och öppenarea inom egenskapsgränsen. Bestämmelsen e2 och e3 reglerar maximal byggnadsarea inom den plusmarkerade marken.
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Inom del 1 medges 2200 kvm.
Inom del 2 medges 4900 kvm.
Inom del 3 medges 3150 kvm.
Inom del 4 medges 2500 kvm.
Inom del 6 medges 350 kvm för uthus/förråd.
Inom del 7 och 8 medges 2250 kvm
inom vartdera område.
Inom del 9 medges 140 kvm (totalt
för de båda kryssmarkerade ytorna)
för uthus/förråd.
Byggnaderna inom del 2 får uppföras
till en maximal nockhöjd på 20 meter, vilket motsvarar cirka 6 våningar.
Byggnaderna inom del 1,3,4,7 och 8
får uppföras till en maximal nockhöjd på 17 meter, vilket motsvarar
cirka 5 våningar.
Uthus/förråd inom den plusmarkerade marken, del 6 och 9, får uppföras till en maximal nockhöjd på 3.5
meter.
Inom del 5 får trädet som är markerat, n2, inte fällas (se vidare under
1
111111
rubriken naturmiljö). Hela kvartersmarken 1-6 kan utgöra en fastighet.
Men om kvartersmarken delas upp i flera fastigheter så kan lämpligen en gemensamhetsanläggning bildas för parkering och infart inom område 5 samt
område 6 för gemensamma förråd och sophantering (se vidare under rubriken
fastighetsrättliga frågor).
Parkeringsplatserna inom kvartersmarken för parkering, del 9, ska utgöras av
genomsläppligt material. Maximal andel hårdgjord yta regleras inom del 5-8 (se
vidare under rubriken dagvatten). Hela kvartersmarken (7-9) kan utgöra en
fastighet. Men ifall del 7 och 8 delas upp i olika fastigheter så kan en gemensamhetsanläggning lämpligen bildas för gemensam parkering, infart, förråd och
sophantering inom del 9 (se vidare under rubriken fastighetsrättligt).
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Utformning
Byggnaderna ska placeras med långsidan mot Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen. I den södra delen av planområdet ska byggnaderna även
vara sammanbyggda i bottenplanet.
För ett mer välkomnande utryck mot vägen så ska entréer till byggnaderna vara
genomgående alternativt bara riktade ut mot vägen.
För att byggnaderna i den södra delen inte ska uppfattas som en lång och monoton vägg ut mot Perstorpsvägen så har byggnadshöjderna justerats för att
skapa en variation mellan 5-6 våningar. I bygglovet studeras utformningen av
byggnaderna närmare kring form och placering av fönster, fasadmaterial, takutformning, balkonger etc. Eftersom byggnaderna är sammanbyggda mot vägen i
den södra delen bör bebyggelselängans utformning ha en variation på längden,
förslagsvis olika färgsättning eller fasadmaterial på byggnaderna som skiftar vid
egenskapsgränserna.
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Natur- och kulturmiljö
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts i området. Byggnader kan
grundläggas utan grundförstärkningsåtgärder. Med hänsyn till uppmätta vattenytor i närområdet erfordras att (om det uppförs) byggnadsdelar med källare
utförs i vattentät konstruktion. Vidare ska beaktas att jordlagren är tjälfarliga.
Se vidare rekommendationer i utredningen.
Radon
Området ligger inom normalriskområde för radon. Byggnader ska därför uppföras radonskyddade.
Naturmiljö
Förutsättningar

Planområde

Utdrag från Grönstrukturplanen visar områden med höga naturvärden. Planområdet är inte
utpekat.

Tallhagen

Skälby
Planområde

Utdrag från Grönstrukturplanen visar områden av betydelse för den biologiska mångfalden
med spridningsvägar. Planområdet är inte utpekat.
Planområdet ligger mellan Skälby park och Tallhagen som utgör kärnområden
med höga naturvärden. Norr om kyrkogården (utanför planområdet) ligger ett
naturområde med äldre ädellövträd som är på väg att utveckla höga naturvär-
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den. I detta område har bland annat den rödlistade svampen tallticka påträffats.
I den norra delen av planområdet finns flera äldre träd bevarade, som i framtiden kan utgöra en spridningskorridor till kyrkogårdens norra del och vidare
mot Tallhagen.
Planförslag och konsekvenser
I den norra delen av planområdet har mark avsatts som Natur. I plankartan
finns två planbestämmelser (n1 och n2) för att skydda betydelsefulla träd som
inte får fällas, dessa säkerställs genom utvidgat marklov (a1). Marklov att fälla
träden ska enbart beviljas ifall trädet utgör risk för säkerhet eller skada på
egendomen. Exempelvis ifall trädet riskerar att falla över en byggnad och orsaka skada. Fällning kan även möjligt ifall träden sjukt eller på annat sätt blir
dåliga, såvida trädet inte tillför ett högt biologiskt värde.
Bestämmelsen n1 gäller inom hela användningsgränsen för natur i den norra
delen. Krav på marklov omfattar alla de träd som är inmätta i grundkartan
inom gränsen för bestämmelsen. Motivet bakom bestämmelserna i detta läge är
att träden är äldre och ska sparas för att i framtiden kunna fungera som spridningskorridor för den biologiska mångfalden mellan Skälby och Tallhagen.
Bestämmelsen n2 avser ett specifikt utpekat träd som är inmätt i grundkartan
inom kvartersmarken, bostäder. Trädet har ett estetiskt värde på platsen och
bör därför sparas och skyddas från fällning. Skyddet medför en viss begränsning för den nya fastighetsägaren att utforma tomten.
Kulturmiljö
Förutsättningar
Gamla Bergabanan gick tidigare i nordsydlig riktning genom planområdet, se
vidare under rubriken kort historik. Inom planområdet finns även en liten rest
av en gammal stenmur kvar i området, till stor del raserad, från tiden då platsen
tillhörde Skälby gård.
Öster om Kungsgårdsvägen ligger Norra kyrkogården, se tidigare rubriker under Stad- och landskapsbild. Inom kyrkogården finns ett flertal välbevarade
och sammanhållna stenmurar kvar från gamla gränsdragningar.
Planförslag och konsekvenser
En konsekvens av planförslaget är att resten från muren inom planområdet
sannorlikt kommer att rivas. Muren har idag en mycket svag förankring till dess
historia och det är svårt att tydligt avläsa någon gränsdragning i landskapet från
förr eftersom omgivningen förändrats så markant. Det kulturhistoriska värdet
är redan idag mycket lågt.
Planförslaget innebär att spåren av den gamla järnvägssträckningen för Bergabanan försvinner i området. Längs med banan har det redan byggts hus på den
gamla banvallen, direkt norr om planområdet. Sträckningen är därmed redan
bruten. Byggrätterna är placerade på den östra sidan av f.d. Bergabanan pga.
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kvarliggande fjärvärmeledningar. Längre norrut vid Djurängen är banan ännu
tydligt avläsbar i landskapet. En bedömning är att föreslagen byggnation inte
skadar kulturvärdena på ett allvarligt sätt.
Service
Förutsättningar
Söder om Erik Dahlbergs väg, inom cirka 500 meter från planområdet, ligger
kvarteret Giraffen. Här finns ett varierat utbud av service såsom köpcentrum,
bensinstation och diverse andra hantverks- och handelsverksamheter.
I norra delen av Oxhagen finns förskola, låg- och mellanstadieskola samt ett
servicehem.
Planförslag och konsekvenser
Nya bostäder medför ett ökat behov av förskola och grundskola. Tillsammans
med pågående planarbete inom fastigheten Flodhästen 5 medför planen att
förskola och grundskola behöver byggas ut i stadsdelen. Inom befintliga verksamheter i Oxhagen finns inget utrymme att expandera utan ny detaljplan. I
närområdet finns det dessutom ont om mark med stora friytor som är lämplig
för denna typ av ändamål. En möjlighet finns att planera förskola och grundskola inom Flodhästen 5 i pågående planarbete för fastigheten.

Friytor
Uteplatser
Se under rubriken ”Omgivningsbuller”.
Lek, rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
I grönstrukturplanen anges ett flertal karaktärer på landskap och olika typer av
parker och friluftsområden som är viktiga för de boende i staden.
Grannskapsparken

Bild till vänster visar utdrag ur grönstrukturplanen. Bild till höger visar avstånd 300 meter
till ny planerad granskapspark (brunt område, nr 5).
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Ovan är ett utdrag ur grönstrukturplanen. Den stora stjärnan visar var det finns
en större allmän lekplats i närområdet. Det finns även lekplatser vid KarlOskarskolan vid Skälby park och vid befintligt bostadsområde norr om Jacob
Smålännings gata.
Stadsdelsparken
En stadsdelspark bör vara placerade max 1 kilometer från bostaden, motsvarande högst 15 minuters promenad. Skälby park (område C i bilden ovan) är
utpekad som en av kommunens viktiga stadsdelsparker. Enligt grönstrukturplanen så är fortsatt utveckling av parken önskvärd.

Bilden till höger visar avstånd 1 kilometer från Skälby parkområde.
Bostadsnära naturområden

Bilden till vänster visar värdefulla naturområden. Bilden till höger visar avstånd 1 kilometer
från Brukshagen-Fölehagen.
Brukshagen-Fölehagen (område 2 i bilden ovan) är ett större naturområde i
närheten av stadsdelen Oxhagen, som ligger på godtagbart avstånd från planområdet. En konsekvens är att grönytorna ligger i utkanten av staden och är
svåra att nå på grund av väg E22 som barriär. Därför kompenseras staden med
utpekade mindre naturområden inne i staden.
Värdefulla mindre naturområden som pekats ut i grönstrukturplanen är f) Oxhagsbacken, i) Skälbyallén och h) Bergabanan. Gemensamt för dessa är att de
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har ett särskilt rekreationsvärde genom attraktiv naturmiljö, stor användning av
skolor och förskolor och genom att de ger naturupplevelser inne i stadsbilden.
Friluftsområden

Bilden till vänster visar värdefulla naturområden, friluftsområden i orange färg. Bilden till
höger visar avstånd 3 kilometer från planområdet.
Friluftsområden bör vara placerade inom 3 kilometer från bostaden, motsvarande högst 15 minuters cykling. Alla utpekade friluftsområden (orange färg i
bilden ovan) ligger inom godtagbart avstånd från stadsdelen Oxhagen, utom
Hörsö-Värsnäs (E). Planområdet har god tillgång till friluftsområden.
Grönstråk
Planområdet utgör en viktig del i ett grönstråk mellan Djurängen och stadens
centrum, se grön streckad linje nedan. Stråket saknar idag tydliga förgreningar
och vägvisningar mot parkområdena, vilket gör att kommuninvånarna rör sig
utan att upptäcka eller lockas in i naturområdena. Delar av stråket har samtidigt
blivit brutet av bebyggelsen norr om planområdet.
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Summering
Planområdet är utpekat i grönstrukturplanen som särskild värdefull i sin helhet.
En bedömning i grönstrukturplanen är att exploatering av dessa ytor innebär
stora negativa konsekvenser för rekreationsvärdet.
Enligt grönstrukturplanen tillhör samtidigt Skälby/Oxhagen en av de stadsdelar med störst andel rekreativ grönyta.
Planförslag och konsekvenser
Den nya exploateringen inom planområdet medför att platsen förlorar sitt
värde som nära rekreationsområde och bryter delar av det sammanhängande
grönstråket. Den stora konsekvensen är dock att de närboende i södra delen av
Oxhagen (inom fastigheterna Stadsträdgården 1,2,5 och västra delen av Norrgårdsgärdet) får längre till ett bostadsnära naturområde. Bostadsfastigheterna i
norra delen av Oxhagen bedöms ha god tillgång till Skälby parkområde, som
erbjuder mertalet av de värden som är angivna i grönstrukturplanen.
I norra delen av planområdet samt intill bostadsfastigheten Månstenen 2 sparas
en del grönska, vilket behåller en liten del av det visuella rekreativa värdet för
bostäderna. Samtidigt är kyrkogården öster om Kungsgårdsvägen en extra tillgång, som inte behandlas i de analyser som gjorts i kommunens grönstrukturplan. Kyrkogården kan fungera som ett kompletterande bostadsnära naturområde för rekreation och bidra till en visuell upplevelse av grönska i stadens centrala delar.

Samhällsbyggnadskontoret

33(51)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

Gator och trafik
Gatunät
Förutsättningar
Kungsgårdsvägen fungerar som en avlastningsgata för Norra vägen. Gatan har
hastighetsbegränsning till 40 km/h och är markerad som huvudled. Vardagsdygnstrafiken har uppmätts i december 2015 till 5447 bilar/dygn, varav 4,1
procent tung trafik. Kungsgårdsvägen är idag 8 meter bred för biltrafiken med
trottoarer på båda sidor på nästan hela vägsträckan inom planområdet. Trottoar saknas dock på den västra sidan norrut från busshållsplatsen.

Perstorpsvägen fungerar som uppsamlingsgata genom Oxhagen. Gatan har en
hastighetsbegränsning till 40 km/h. Vardagsdygnstrafiken har uppmätts år
2014 till 3134 bilar/dygn, varav 5.6 procent tung trafik.
Pågående planarbete inom fastigheten Flodhästen 5 (före detta Rifas tomt) kan
vid ett genomförande medföra ytterligare trafik på både Kungsgårdsvägen och
Perstorpsvägen, från cirka 500 nya bostäder. Stor del av trafiken till kvarteret
planeras dock att angöras söder ifrån, med infart från Galggatan. Vägbredden
för Perstorpsvägen är väl tilltagen och svängradien för motorfordon i korsningen mot Oxhagsvägen är stor, detta gör det möjligt för bilister att ta kurvan
i hög fart.
Planförslag och konsekvenser
Bebyggelsen längs med Kungsgårdsvägen bidrar till att ändra gatans karaktär
mot en mer stadsmässig miljö. Trafikmängden kommer dock samtidigt att öka i
området. Följande åtgärder krävs för att genomföra planen:
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Gatusektionen för biltrafiken längs Kungsgårdsvägen smalnas av till cirka 6,5
meter, där lastbil och bil kan mötas. En hållplats anordnas intill kyrkans infart.
Hållplatsen i form av timglas smalnar av gatan och förkortar passagen för
oskyddade trafikanter som behöver korsa Kungsgårdsvägen vid busshållplatserna, samtidigt som den har en fartdämpande funktion. Ingen gatuparkering
tillåts längs vägen.
Gatusektionen längs Perstorpsvägen smalnas av med en gång- och cykelväg på
båda sidorna. Svängradien i båda korsningarna (Kungsgårdsvägen och Oxhagsvägen) minskas. Befintlig cykelöverfart flyttas några meter österut och utformas upphöjd och väl markerad. Åtgärden bedöms hastighetsäkra biltrafiken
och öka säkerheten för de korsande oskyddade trafikanterna.
Gång- och cykelvägar
Förutsättningar
Ett av kommunens viktiga huvudcykelstråk sträcker sig i nordsydlig riktning
igenom planområdet, längs Bergabanans gamla spår. Mätningar söderut vid
polishuset visar att gc-vägen är en av Kalmars mest trafikerade stråk för gångoch cykeltrafikanter. Huvudnätet bör bevara sin riktning söderut och hållas så
gen som möjligt för att stråket ska hålla en hög standard.
Vid Perstorpsvägen finns idag ett oreglerat och osäkrat övergångsställe utefter
cykelstråket. På södra sidan av övergångstället finns en utsliten stopplinje och
stoppskylt saknas.
Gångvägar finns längs med Kungsgårdsvägen, med undantag norr om bussfickan på den västra sidan. Det finns behov av att hastighetssäkra en passage
över Kungsgårdsvägen mot Heliga korsets kyrka eftersom många personer
genar okontrollerat över vägen där bilar färdas i hög hastighet.
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Planförslag och konsekvenser
Huvudcykelstråket flyttas ut till vägen för att möjliggöra lämpliga bostadsfastigheter. En följd av förslaget är att in- och utfarter till bostadsfastigheterna
passerar över gc-vägen, vilket ökar antalet konfliktpunkter mellan bilister och
oskyddade trafikanter. Planförslaget begränsar dock utfartsmöjligheterna till tre
möjliga lägen, för att minska antalet konfliktpunkter. Gc-vägens flytt ut i gatan
medför en viss riktningsförändring där cyklister i större utsträckning leds söderut via Kungsgårdsvägen. Detta ställer krav på att gc-vägen bör fortsätta
söderut längs Kungsgårdsvägen och att befintliga korsningar söderut längs
stråket bör byggas om för att säkra överfarter. Flytten av gc-vägen ut i gatan
medför även liten omväg söderut mot Giraffens köpcentrum m.fl. målpunkter,
vilket påverkar cyklisterna negativt. En avvägning av detta är dock att nya bostäder i området är av stort allmänt intresse som överväger nackdelarna, samt
att befintliga bostäder inom Månstenen 2 får bevara en del av naturmarken
som buffertzon mot den nya bebyggelsen.
Vid Perstorpsvägen flyttas och säkras gång- och cykelöverfarten. En timglashållplats placeras vid Kungsgårdsvägen mittemot Heliga korsets kyrka. Se rubriken gatunät.
Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgänglighet till kollektivtrafik med närhet till hållplatsläge.
Parkering
Förutsättningar
I Kalmar finns en nyligen antagen parkeringsnorm från 2016. Planområdet
ligger inom zon B. Inom zonen gäller följande norm för flerbostadshus:






0.3 parkeringsplatser/lägenhet (1 ROK)
0.6 parkeringsplatser/lägenhet (2 ROK)
0.9 parkeringsplatser/lägenhet (3 ROK)
1.2 parkeringsplatser/lägenhet (4 ROK)
11 parkeringsplatser/1000 kvm bruttoarea

Normen ger även utrymme till ett flexibelt parkeringstal, där specifika åtgärder kan dra ner
behovet av antalet parkeringsplatser.
Väster om planområdet finns en stor parkeringsanläggning med låg nyttjandegrad inom fastigheten Diamanten 1, som tillhör Kalmarhem AB. Inom Diamanten finns cirka 194 parkeringsplatser, varav ungefär hälften av parkeringsplatserna nyttjas idag. Detta innebär att det finns cirka 97 lediga parkeringsplatser i närområdet. Månstenen 1-3 har sin parkering längs med vägen samt gemensam parkering i den norra delen som angränsar till planområdet.
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Nuläge parkeringsanläggningar
Planförslag och konsekvenser
För den nya bebyggelsen gäller att all parkering sker inom kvartersmarken på
den egna fastigheten eller i gemensamhetsanläggningar, alternativt ordnas i
närområdet inom kvartersmark.
I den södra delen av planområdet planerar Kalmarhem cirka 167 nya bostäder,
varav 59 stycken 1:or och 108 stycken 2:or. Detta ger ett behov av 82,5 parkeringsplatsen enligt parkeringsnormen. I illustrationen redovisas cirka 66 nya
parkeringsplatser, därutöver cirka 4 handikapparkeringar på innergården. Beräkningar enligt maximal bruttoarea ger ett behov av cirka 99-108 nya parkeringsplatser. En bedömning är att parkeringstalet bör kunna sänkas i området
med de nya flexibla parkeringstalen. Bostäderna ligger nära kollektivtrafik och
service i ett område med väl utbyggda gc-vägar. För att uppfylla normen finns
möjlighet att utnyttja ett flertal av de tomma parkeringsplatserna inom Diamanten 1, eftersom det är samma fastighetsägare som planerar att bygga. Detta
bör i så fall regleras i avtal mellan de båda fastigheterna och vara klart till bygglovskedet.
I den norra delen uppskattas cirka 30 nya bostäder, blandat mellan 2-3 ROK.
Detta ger ett behov av cirka 23 (15*0.6+ 15*0.9) parkeringsplatser enligt den
nya parkeringsnormen. Beräkningar enligt maximal bruttoarea ger ett behov av
cirka 50 nya parkeringsplatser. I illustrationen redovisas cirka 39 nya parke-
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ringsplatser. Möjlighet finns att utöka parkeringsantalet, gentemot illustrationen, om behov finns. En bedömning är att parkeringstalet bör kunna sänkas i
området med de nya flexibla parkeringstalen. Antalet parkeringsplatser hänger
samman med storleken på lägenheterna som planeras. Kvartersmarken för
parkeringsändamål kan vid behov göras som en gemensamhetsanläggning.
In- och utfarter
Förutsättningar
Mot Kungsgårdsvägen finns tre in- och utfarter till kyrkans verksamheter. För
Stadsträdgården 2 och 5 finns två utfarter. Mot Perstorpsvägen finns flera utfarter och korsningar.
Planförslag och konsekvenser
Detaljplanen möjliggör en ny utfart mot Perstorpsvägen för bebyggelsen i det
södra bostadskvarteret. Den nya utfarten bör placeras mittemot utfarten för
Stadsträdgården 5, som för närvarande har planer på ett nytt utfartsläge. En
utfart möjliggörs även mot Oxhagsvägen. För bebyggelsen i den norra delen
möjliggörs två nya utfarter mot Kungsgårdsvägen. En konsekvens av detta är
att biltrafiken behöver korsa gc-vägen, vilket ökar antalet konfliktpunkter mellan cyklister och bilister.
Räddningsväg
För bostadshusen krävs att uppställningsplatser för räddningsfordon kan
komma till runt byggnaderna. Uppställningsplatserna kräver hårdgjorda ytor.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Befintliga VA-ledningar finns utbyggda i norra delen av Kungsgårdsvägen.
Ledningarna förlängs söderut för att koppla på den nya bebyggelsen i den
norra delen. Bebyggelsen i den södra delen kan kopplas på befintliga VAledningar vid Perstorpsvägen. Nya anslutningspunkter behöver ordnas.
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Dagvatten
Förutsättningar
Nordöst om planområdet ligger en större dagvattendamm. Dammen är till för
att vid höga regnmängder fördröja dagvattnet till det allmänna dagvattennätet
från närliggande bebyggelse samt motverka översvämningar av källare och vattensamlingar i bostadsområden i närområdet med mera. Dagvattendammen är
relativt ny. I närområdet, inom Månstenen 2 och 3, finns idag komplikationer
med översvämning av källare. Översvämningarna beror troligen ej på dagvattnet utan på spillvattenledning.
Planförslag och konsekvenser
Planen medför att andelen hårdgjorda ytor ökar i området och marken kommer till stor del att behöva avvattnas till befintligt dagvattennät.
Planområdet ligger inom avrinningsområde mot Västra sjön. Dagvatten från
området avleds först via ledningsnätet till Hagbygärdedämmet. I Hagbygärdedämmet renas dagvatten genom sedimentation av partiklar, växtupptag av
näringsämnen och viss filtrering. Vattnet leds slutligen i ett dike med krossad
kalkstensbotten för att absorbera lös fosfor. Dagvattenledningarna mot Hagbygärdet är idag hårt belastade hydrauliskt. Vid rikliga regnmängder så breddas
därför dagvatten utanför dämmet och rinner orenat ner i recipienten Västra
sjön.
För att motverka en snabb avrinning där dagvattnet rinner utanför dämmet är
det betydelsefullt att fördröja dagvattnet lokalt inom kvartersmarken innan det
leds ut i det allmänna dagvattenätet. Kalmar vatten har studerat möjligheterna
att omhänderta dagvattnet från planområdet, se dagvattenutredningen. För att
uppnå en god fördröjning gäller att varje fastighet inom planområdet ska ha en
effektiv fördröjningsvolym som motsvarar minst 20 mm nederbörd på de anslutna ytorna (så kallad reducerad yta). Exploatören är genom markanvisningsavtalet åtagen att följa kraven i dagvattenutredningen.
I plankartan regleras därutöver maximal andel hårdjord yta (n4) inom kvartersmarken. Parkeringsplatser riskerar ofta att bli stora hårdgjorda ytor. För att
begränsa mängden dagvatten till de allmänna ledningarna finns bestämmelse i
plankartan om att parkeringsplatserna (inom kvartersmark för parkeringsändamål) ska utgöra genomsläppligt material, dvs. uppställningsplatsen.
-

-

I planillustrationen är kvartersmarken i söder cirka 9638 m2, varav omkring 5470 m2 tillåts att utgör hårdgjorda ytor (i enlighet med bestämmelsen n4 om maximalt 45 procent hårdgjord inom de prickade och
plusmarkerade ytorna). Detta ger en andel av cirka 43 procent av fastigheten som får hårdgjordgöras. För att fördröja dagvattnet går det att
göra en lågpunkt med en fördämning väster om infarten.
Den norra delen (kvartersmark för bostäder och parkering) utgör den
nya fastigheten cirka 4778 m2 ifall den inte styckas i fler delar. Kvartersmarken för bostäder får utgöra maximalt 20 procent hårdjord yta
inom dem prickade marken. Kvartersmarken för parkering ska utgöras
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av genomsläppligt material för uppställningsplatserna. I illustrationsplanen utgör cirka 2200 m2 hårdgjorda ytor (uppställningsplatserna för
parkering utgör genomsläppligt material). Detta ger en andel av cirka
54 procent av fastigheten som inte är hårdgjord yta. För att fördröja
dagvattnet inom fastigheten krävs tekniska lösningar eller mindre dagvattendammar. Volym kan bestå av flera delar med trög avvattning,
t.ex. gröna tak på komplementbyggnaderna, svackdiken med makadamstråk eller rain gardens. En kombination av gräs- eller vegetationsbeklädd infiltrationsyta och underliggande hålrumsmagasin är att föredra
då både fördröjning och rening av dagvatten genom filtrering och
växtupptag kommer att ske i detta fall.
Med hårdgöras menas att asfalt, betong och plattor med mera. som täpper igen
möjligheten för vattnet att infiltreras i marken inte ska användas. Genomsläppliga material såsom grus, stenar eller plattor med stor genomsläpplighet för
vattnet går däremot bra att använda.
Till detaljplanen finns en dagvattenutredning med mer detaljerad information
kring hanteringen av dagvatten.
Värmesystem
Förutsättningar
Fjärrvärmeledningar går rakt igenom planområdet i nordsydlig riktning. I södra
delen finns ett flertal förgreningspunkter. Det finns även en förgrening i höjd
med Heliga korsets kyrka där fjärrvärme leds över till Norra Kyrkogården 1.
Nya anslutningspunkter bör anordnas för de nya fastigheterna. Anordnande av
förbindelsepunkter sker lämpligen i samband med flytten av gc-stråket.
El- och tele
El- och teleledningar finns utbyggda i området. Nya anslutningspunkter behöver anordnas till bebyggelsen.
Telenor AB har en ledning i nordsydlig riktning längs med befintlig gc-väg i
samma ledningsstråk som huvudstråket för fjärrvärmeledningen. Den nya bebyggelsen i söder är placerad minst 2 meter från ledningarna, vilket anses vara
ett godtagligt avstånd. I den norra delen ligger ledningarna för nära planerad
bebyggelse och behöver flyttas ut mot Kungsgårdsvägen.
Kalmar Energi Elnät AB har en lågspänningskabel (starkström) från nätstationen vid Oxhagsvägen till en ”värmekammare” intill Perstorpsvägen. Kabeln
är inte kordinatsatt och bedöms ligga inom planerad byggrätt. Ledningen flytttas.
Ett ledningsstråk, med en högspänningskabel och två lågspänningskablar, går
från nätstationen vid Oxhagsvägen mot ett kabelskåp på den östra sidan av
Kungsgårdsvägen. Ledningarna tillhör Kalmar Energi Elnät AB. Det finns

Samhällsbyggnadskontoret

40(51)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

även en belysningskabel tillhörande Kalmar kommun i samma ledningsgrav.
Ledningarna flyttas och leds söderut och vidare i gatan längs med Perstorpsvägen. Flytten av ledningarna bör samordnas med flytten av gc-vägen.
Längs med befintligt gc-stråk löper el-ledningar med belysning tillhörande
Kalmar kommun. Belysningen leds om i samband med ombyggnation av gcstråket.
TeliaSonera Skanova Access AB har en teleledning längs med Kungsgårdsvägen. Ledningen är placerad inom den allmänna platsmarken, men tätt inpå
kvartersmarken för bostäder.
Avfallshantering
Avfallshantering ordnas med hämtning från Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen med en infart och planering av tomten som uppfyller KSRR:s krav. Miljörum eller miljöhus bör placeras tillgängligt för de boende samtidigt som sopbilar enkelt kan komma till.

Störningar och risker
Omgivningsbuller
Planområdet ligger vid Kungsgårdsvägen som är en avlastningsgata för Norra
Vägen med en stor andel trafik. Även Perstorpsvägen har en del angöringstrafik, eftersom vägen fungerar som en uppsamlingsgata för stora delar av bostadsområdet Oxhagen.
I ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” finns riktvärden för buller utomhus från spår- väg- och flygbuller vid bostadsbebyggelse.
De riktvärden som ska uppnås enligt förordningen för att utgöra god boendemiljö redovisas i de två paragraferna i rutan nedan:

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvm gäller istället för vad som anges i första stycket 1 att bullret
inte bör överstiga 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

4§ Om den ljudnivå som anges i 3§ första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Samhällsbyggnadskontoret

41(51)

Planbeskrivning
Datum

Ärendebeteckning

2017-02-22

2015-2658

En bullerutredning är framtagen för den nya bostadsbebyggelsen. För mer
detaljerad information, se utredningen. Bostäderna behöver vidta åtgärder för
att klara riktvärdena för buller >55dBA vid fasad.

Bullerutredningen visar att bostadshusen i norr (de fristående husen), som är
vända med långsidan mot vägen, klarar bullernormen om minst hälften av bostadsrummen är orienterade mot en ljuddämpad sida. Värdena ligger samtidigt
under 60 dBA ekvivalent ljudnivå mot vägen, vilket möjliggör enkelsidiga lägenheter mot den bullrande sidan (Kungsgårdsvägen) under 35 kvm. Detta är
reglerat med en bestämmelse i plankartan. Plankartan reglerar även att långsidan av bostadsbyggnaden ska vändas mot Kungsgårdsvägen.
Gemensamma uteplatser eller balkonger kan placeras på insidan av bostadshusen mot väst för att klara riktvärdena.
Byggnaderna i den södra delen är vända med kortsidan mot Gröndalsvägen i
bullerutredningen. Värdena ligger under 60 dBA ekvivalent ljudnivå mot vägen,
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vilket möjliggör enkelsidiga lägenheter mot den bullrande sidan (Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen) under 35 kvm.
För att möjliggöra för bättre boendemiljöer har en planbestämmelse införts om
att byggnaderna ska uppföras med långsidan mot Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen (som byggnaderna i norr). I plankartan regleras även att
minst hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot en ljuddämpad sida.
Med ljuddämpad sida avses innebörden i 4:e paragrafen i förordningen om
buller. Alternativt att lägenheter som är enkelsidiga mot Kungsgårdsvägen/Perstorpsvägen begränsas till maximalt 35 kvm, vilket uppfyller bullerförordningens krav på 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Byggnaderna i söder utsätts samtidigt för buller från två källor. För uteplatser
(om en sådan anordnas) behöver därför åtgärder vidtas för att uppfylla riktvärdena för buller. För att klara bullernivåerna för uteplatser på innergården ska
därför byggnaderna vara sammanbyggda, vilket satts in som en fasadbestämmelse i plankartan. Det räcker dock om byggnaderna är sammanbyggda i bottenplan.
Mark- eller vattenföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts i området, daterad 2016-01-29.
Resultat från utförda laboratorieanalyser av jord inom Oxhagen 2:1 visade
överlag låga halter. I en provpunkt (M3), på nivån 0,6-0,8 meter under markytan, påvisades halt av koppar över MKM-riktvärdet (mindre känslig markanvändning) samt halter av krom och nickel över KM-riktvärden (känslig markanvändning). I samtliga ytliga prov överskreds riktvärdet för KM eller MKM
avseende bly. I övrigt påvisades vid utförd undersökning enbart halter under
KM-riktvärden av undersökta ämnen, dvs. metaller, PAH, petroleumämnen,
PCB och dioxiner. Resultat från utförda laboratorieanalyser av grundvatten
inom Oxhagen 2:1 visade låga halter av petroleumämnen, PAH och metaller.
Samtliga erhållna halter underskrider jämförda riktvärden.
Blyföroreningarna bedöms kunna innebära viss risk för människors hälsa för
de människor som vistas där vid framtida bostadsexploatering. Efterbehandling
genom urschaktning av övre jordlager, cirka 15-20 cm, bör därför utföras till
riktvärdet för KM uppnås. De föroreningar som påvisades i provpunkten M3
(på nivån 0,6-0,8 meter under markytan) i undersökningen bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa eller för miljön och inga ytterligare efterbehandlingsåtgärder bedöms därmed erfordras. Om schaktarbeten ändå sker
kring provpunkten M3 i grundläggningssyfte eller dylikt, ska de förorenade
massorna hanteras som förorenade och köras till godkänd mottagningsanläggning. Vid sanering kommer schaktkontroll att genomföras för att säkerställa att
föroreningshalter underskrider riktvärdet.
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Skyddszoner
Ett krematorium finns på Norra Kyrkogården 1 i Heliga Korsets kyrka. Krematorier finns inte angivna i Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete”. I
rådet anges dock riktvärden för skyddsavstånd för mindre förbränningsanläggningar till 50-200 meter, vilket ofta anges som ett riktvärde vid miljöprövning
av denna typ av verksamhet. Ett högre skyddsavstånd (200m) avser fastbränsleanläggningar med bränslelager och ett lägre avstånd (100m) för gas- och oljeeldande anläggningar. Krematoriet på kyrkogården stämmer överens med det
lägre, eftersom anläggningen i huvudsak eldar med oljor.
Skyddsavståndet kan dock vara högre om det finns andra faktorer som stör de
boende såsom buller från fläktar, lukt, transporter, psykiska emissioner av att
bo för nära en anläggning med mera. Inga av dessa faktorer anses dock särskilt
störande i området. Fläktarna i anläggningen är tysta och väl isolerade för att
inte störa på kyrkogården, reningen av luften är mycket god, antalet transporter
är ett fåtal om dagen och anläggningen är väl skymd i samma byggnad som
kyrkan. För någon som inte känner till att det finns ett krematorier i kyrkobyggnaden så är detta svårt att uppfatta och avläsa ur miljön. Byggnaden är väl
gestaltad för att krematoriet ska smälta in i kyrkan och kyrkogårdsmiljön. Någon ytterligare skyddszon anses det därmed inte finnas något behov av. Planerad bebyggelse ligger över 100 meter från krematoriet och anses uppnå angiven
skyddszon.
I närheten (sydväst) finns ett industriområde. I gällande detaljplan för industrifastigheterna anges en skyddszon på 200 meter från att störa omgivande bebyggelse. I området finns redan befintlig bebyggelse på närmare avstånd som
inte får bli störda, tillståndet för industriverksamheterna kan därmed inte tillåtas öka sina bullernivåer. För Flodhästen 5 (den närmaste industrifastigheten)
pågår samtidigt ett planarbete att ändra markanvändningen till bostäder.
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Genomförande och konsekvenser
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under
genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning av kommunen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet såsom gata,
natur, park, gång- och cykelväg inom planområdet. Det innebär att kommunen
ansvarar för utbyggnad, underhåll och skötsel av dessa områden samt avvattning av dagvatten.
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark.
Kalmar Vatten AB ansvarar för försörjning av vatten fram till angiven förbindelsepunkt, omhändertagande av spillvatten samt avledande av dagvatten från
planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för omhändertagande av dagvatten
inom kvartersmarken.
Kalmar kommun ansvarar för utbyggnad av belysning i området. Kalmar
Energi Elnät AB ansvarar för el i området. Kalmar Energi Värme AB ansvarar
för utbyggnad av fjärrvärme fram till angiven förbindelsepunkt för fastigheterna. Fiber och tele ansvarar vardera ledningsägare (Kalmar Energi Elnät AB,
TeliaSonera Skanova Access AB och Telenor AB) för i området.
Regler och tillstånd
Marklov krävs för fällning av träd inom områden med bestämmelsen a1. Se
rubriken naturmiljö.
Avtal eller andra överenskommelser
Kalmar kommun har tagit fram ett markanvisningsavtal med Kalmarhem AB.
I markanvisningsavtalet regleras:


Markpris vid försäljning.



Vem av parterna som betalar de kostnader som planen medför, exempelvis avstyckning av fastigheter och flytt av ledningar med mera. Se
vidare under kapitlet ”Ekonomiska konsekvenser”.



Att kommunen ansvarar för ansökan till lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun om fastighetsbildning
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Att kommunen ansvarar för initiativtagande för beordran av ledningar
som behöver flyttas på kvartersmark.



Köparen är bunden genom avtalet att följa kraven på fördröjning av
dagvatten i enlighet med dagvattenutredningen.

I markanvisningsavtalet kan en preliminär tidsplan uppskattas samt i vilket
ordning genomförandet bör ske. Gc-vägen bör vara flyttad innan köparen påbörjar byggnation för att gång- och cykeltrafikanters framkomlighet inte ska
påverkas negativt. Ledningar (som ska flyttas) inom kvartersmarken ska vara
flyttade innan köparen påbörjar byggnation. Samordning bör ske kring flytt av
gc-väg och ledningar. Vilket innebär samarbete med berörda ledningshavare.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmänt
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och ledningshavare. Förändringarna framgår nedan. De arealuppgifter som anges inom parantes är enbart grafiskt tolkade och kan senare komma att justeras.
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar
kommun. Avstyckningarna och bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar ska ske med stöd av köpeavtal (om sådant upprättats) mellan fastighetsägaren till Oxhagen 2:1 (Kalmar kommun) och köparen till den nya fastigheten.
Bildandet av ledningsrätter ska i första hand genomföras med överenskommelser mellan fastighetsägarna och ledningshavarna som grund. I
överenskommelserna regleras även ersättningsfrågan. Respektive ledningshavare ansöker om bildande av ledningsrätt för sina ledningar.
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Fastighetsbildning

Illustration fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet
Oxhagen 2:1

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Från Oxhagen 2:1 ska område 1-3 (cirka 4778
kvm) avstyckas i en till tre fastigheter.
Från Oxhagen 2:1 ska område 4 (cirka 9598
kvm) avstyckas i en till fyra fastigheter.

Gemensamhetsanläggningar
Ifall område 1 och 3 avstyckas till egna fastigheter, behöver en gemensamhetsanläggning bildas för parkering, in- och utfart, förråd och sophantering inom
område 2.
Ifall område 4 avstyckas i flera fastigheter behöver en gemensamhetsanläggning
bildas för in- och utfart, parkering och sophantering inom kvartersmarken.
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Rättigheter

11111111111111111111 1. Kalmar Energi Värme AB
Kalmar Energi Elnät AB
Telenor AB
Kalmar kommun
2. Kalmar Energi Värme AB
Kalmar Energi Elnät AB
3. Kalmar Energi Värme AB
Telenor AB
4. Kalmar Vatten AB
Kalmar Energi Värme AB
Kalmar Energi Elnät AB
Telenor AB
Kalmar kommun
5. Kalmar Vatten AB
6. TeliaSonera Skanova Access AB
7. TeliaSonera Skanova Access AB

Kalmar Energi Värme AB
Ett huvudstråk med fjärrvärmeledningar och tillhörande signalkabel sträcker
sig rakt igenom området i nordsydlig riktning längs med Bergabanans f.d.
sträckning (1,2,4). I den södra delen finns ett flertal förgreningspunkter för
fjärrvärmen (1,4), varav en förgrening som ansluts över till Kyrkogården
mittemot Heliga Korsets kyrka (3). Nya ledningsrätter behöver bildas för fjärrvärme (1,2,3,4).
Kalmar Energi Elnät AB
I samma ledningsgrav som fjärrvärmeledningarna i nordsydlig riktning ligger en
fiberkabel (svagström), cirka 2 meter ifrån tillkommande byggrätter. Ledningen
bedöms kunna ligga kvar och ledningsrätt behöver bildas (1,2,4).
Från nätstationen vid Oxhagsvägen (läge A) till en ”värmekammare” (läge B)
vid Perstorpsvägen går en lågspänningskabel. Delar av kabeln ligger inom planerad byggrätt. Kabeln flyttas ut i ledningsstråket för fjärrvärme, inom mark
som är reserverat med u-område i plankartan. Ledningsrätt behöver bildas för
11111
starkström (1,4).
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Ett ledningsstråk med en högspänningskabel och två lågspänningskablar går
från nätstationen (Läge A) vid Oxhagsvägen mot ett kabelskåp på den östra
sidan av Kungsgårdsvägen (Läge C). Ledningarna flyttas och leds söderut i uområdet (1 och 4) där ledningsrätt kan bildas och vidare längs Perstorpsvägen.
Kalmar kommun
I ledningstråket (stycket ovan) från läge A till läge B finns även en belysningskabel i samma ledningsgrav som behöver flyttas. Ledningsrätt behöver bildas
(1 och 4).
Kalmar Vatten AB
Längs med Perstorpsvägen går en VA-ledning inom kvartersmarken för bostäder. Ny ledningsrätt behöver bildas för vatten och avlopp (4 och 5).
TeliaSonera Skanova Access AB
Längs med Kungsgårdsvägen ligger en teleledning. I den södra delen ligger
ledningen inom kvartersmarken (6), marken har reserverats med u-område i
plankartan. I den norra delen ligger ledningen precis i gränsen till kvartersmarken, inom allmän platsmark för väg (gc-väg). Ledningsägaren måste komma åt
att underhålla sina ledningar, varför mark har reserverats med u-område i
plankartan (7). Ledningsrätter behöver bildas för tele (6 och 7).
Telenor AB
Tvärs igenom planområdet i nordsydlig riktning sträcker sig en teleledning
längs med f.d. Bergabanan (1,2,4). Ledningen ligger för nära de tre översta
byggrätterna och behöver flyttas ut i gc-vägen längs med Kungsgårdsvägen.
Flytten av ledningen behöver ske från och med förgreningen av fjärrvärmeledningen mot kyrkogården (3). Ledningsrätt behöver bildas för tele (1,3,4).
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att några fastighetsindelningsbestämmelser inte behövs
för att detaljplanen ska kunna genomföras.
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Tekniska frågor
Tekniska anläggningar
Planen medför projektering av nya VA-ledningar samt Kungsgårdsvägen och
Perstorpsvägen med ny sträckning av gc-vägen. De nya fastigheterna behöver
anpassa markhöjderna gentemot den allmänna platsmarken.
Vid schaktning i anslutning till provpunkten M3 (se rubrik mark- och vattenföroreningar) ska massorna hanteras som förorenade och köras till godkänd
mottagningsanläggning. Schaktkontroll genomförs av schaktbotten vid byggnation.

Övriga konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
I en behovsbedömning har kommunen gjort en bedömning av detaljplanens
inverkan på miljön. Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en
betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplanen.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför
inte. Relevanta miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.
Sociala konsekvenser
Det råder stor bostadsbrist i Sverige och Kalmar. Planförslaget möjliggör
byggnation av cirka 170-200 nya lägenheter centralt i Kalmar, varav en stor
andel är små hyresrätter som idag är en brist. Förtätning i området kan medföra ett bättre underlag för kollektivtrafik och service i närområdet.
Befintliga bostäder påverkas av planförslaget i form av ändrad utsikt, mer insyn, skuggningar under förmiddagen och ljud från de nya bostäderna. Störningarna anses dock vara relativt små. Avståndet mellan de gamla och nya bostadshusen är som kortast ca 32 meter. Lek och möjlighet till bostadsnära rekreation/friytor påverkas negativt. Parkområde finns dock på nära avstånd till
Skälby park. Delar av Skälby park planeras enligt grönstrukturplanen att utvecklas till lekytor. Hänsyn har även tagits till de boende genom att behålla
naturområde, cirka 20 meter brett, mot befintliga bostäder. Planförslaget medför inga påtagliga störningar, hälsorisker eller försämrar möjligheten att nyttja
befintlig bostad.
Ekonomiska konsekvenser
Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2016 års prisnivå
exklusive moms.
Kostnader för en flytt av fjärrvärmeledningar till Kungsgårdsvägen har beräknats mellan 6-10 miljoner. Tillsammans med övriga kostnader för projektet
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bedöms en flytt av ledningen medföra att projektet har svårt att få ekonomisk
bärkrafthet vilket medfört att ledningarna får ligga kvar.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kostnader
Kommunledningskontoret får kostnader på cirka 4 200 000 kr för:
- Plankostnader
- Lantmäteriförrättningar
- Flytt av ledningar (belysningskablar, stark- och lågspänningskablar) i samband
med exploateringen.
- Flytt av GC-väg.
Till investeringsbudgeten 2017 har ekonomiska medel äskats för projektering
och genomförande av GC-väg för södra delen av Kungsgårdsvägen samt eventuell flytt av busshållsplats med mera.
Kommunen ansvarar för att markens lämplighet säkerställs för bostadsändamål. Kostnaderna för sanering uppskattas till cirka 2 Miljoner kronor. Ansvarig
för föroreningarna kommer att utredas vidare.
Intäkter
Kommunledningskontoret får intäkter i form av markförsäljning av del av Oxhagen 2:1 för avstyckning till flerbostadstomter motsvarande 17 690 m² BTA.
Intäkterna för kommunen beräknas överstiga kostnaderna.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Oxhagen 2:1
Fastigheten ägs av kommunen och dess ekonomiska konsekvenser beskrivs
under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för kommunen”.
Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare
Kostnader
Ledningsägare får kostnader enligt nedan:
 Kalmar Energi Elnät AB får kostnader för ledningsrätter för starkström och svagström samt utbyggnad av anslutningspunkter för den
nya bebyggelsen.
 Kalmar Energi Värme AB får kostnader för ledningsrätter för fjärrvärme samt eventuell utbyggnad av anslutningspunkter för den nya bebyggelsen.
 Kalmar Vatten AB får kostnader för ledningsrätt för VA-ledningar norr
om Perstorpsvägen samt för utbyggnad av VA-ledningar och anslutningspunkter.
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Telenor AB får kostnader för flytt av ledning för tele i den norra delen
och bildande av ledningsrätt i den södra delen där ledningen ligger
kvar.
TeliaSonera Skanova Access AB får kostnader för bildande av ledningsrätt för tele.

Intäkter
Ledningsägarna erhåller anslutningsavgifter.
Planavgift
Planavgift ska inte utgå vid bygglov. Plankostnaden regleras i ett särskilt avtal.

Filippa Olsson
Planarkitekt
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Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 14 februari 2017
§7

Ny hamntaxa i Kalmar Hamn
Handling
Tjänsteskrivelsen ny hamntaxa i Kalmar Hamn och protokollsutdrag från Kalmar
Hamn AB.
Överläggning
Mats Gustafson föredrog ärendet och inledde med att informera om att
fartygsavgifterna i Kalmar hamn har varit oförändrade sedan 1999-2000. Kalmar
Hamn har lägst avgift mot jämförda liknande hamnar. Förändrade och nya
tillkommande avgifter är en förutsättning för att hamnens maskinpark ska kunna
förnyas och klara ökade avskrivningskostnader. Nytt förslag till avgifter enligt ska
godkännas av kommunfullmäktige.
Beslut
Styrelsen godkänner Kalmar Hamns förslag om ny hamntaxa och lämnar ärendet
vidare till Kalmar kommun.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Bertil Dahl

Till Kommunfullmäktige

Hamntaxa i Kalmar Hamn
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny hamntaxa.

Bakgrund
Nuvarande fartygsavgifter i Kalmar hamn har varit oförändrade sedan 1999-2000.
Kalmar Hamn har lägst avgift mot jämförda liknande hamnar. Nytt förslag till avgifter
enligt nedan ska godkännas av kommunfullmäktige.
Fartygsavgift 2017:
Fyra kronor och 10 öre /ton (idag tre kronor och 10 öre /ton) som räknas på bruttotonregister tonnage (vad fartyget kan lasta och förkortas Gt). Snittavgift beräknat på hamnar
med geografisk närhet alt med liknande verksamhet är fyra kronor och 11 öre /ton.

Självlossaravgift :
Ny tillkommande avgift i hamnverksamheten är ”självlossaravgift ”.
Kalmar Hamn har inte haft denna avgift tidigare. Andra hamnar har förbud för
självlossare. Vissa Hamnar använder sig av fartygets maskiner med egen personal medan
vissa tillåter självlossare såsom Kalmar Hamn. Förändringen med den nya avgiften är
avgiftsbelagt men tillåtet att komma in i Kalmar Hamn och använda sig av
självlossarutrustning.
Avgiftsnivåer : 0-2000 Gt 7.500 kronor / 2-4.000 Gt 15.000 kronor / >4.000 Gt 22.500
kronor.
Sammanfattning:
Förändrade och nya tillkommande avgifter är en förutsättning för att hamnens
maskinpark ska kunna förnyas och klara ökade avskrivningskostnader. Det motiverar
också redare och mäklare att skapa sysselsättning för att anlita hamnens personal och
maskiner. Total volym per år med denna typ av fartyg är 100.000 ton (2016). Avgift för
självlossare samt taxehöjningen uppskattas ge en intäktsökning om ca 1miljon kronor per
år. Det framtida årliga tonnaget är svårt att förutse då det beror på många omvärldsfaktorer som Kalmar Hamn inte råder över.

Kalmar 2017-02-06

Mats Gustafson
VD
Kalmar Hamn AB

Kalmar Kommunbolag AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 14 februari 2017
§9

Förlängning av tidsram för investeringsbeslut gällande nyproduktioner som
ej är färdigställda inom tidigare beslutad tidsram
Handling
Tjänsteskrivelsen förlängning av tidsram för investeringsbeslut gällande
nyproduktioner som ej är färdigställda inom tidigare beslutad tidsram från
Kalmarhem AB.
Överläggning
Ola Johansson föredrog ärendet och informerade om som ett led i Kalmar
kommuns mål för Kalmarhem att producera 75 hyreslägenheter per år har
Kalmarhem för avsikt att under 2017- 2019 nyproducera hyreslägenheter inom
kvarteren Konvaljen 1, Bryggaren 23 och Kungsljuset 3 (Skärgårdsstaden).
I det tidigare beslutet omfattades också Tegelviken 2:4 (Vallmon) som färdigställdes
under 2016.
Total investeringskostnad beräknas fortsatt uppgå till 420 miljoner kronor.
Beräknad investering ryms inom Kalmarhems sedan tidigare godkända borgensram.
Extern finansiering bedöms till maximalt 300 miljoner kronor.
Beslut
Styrelsen godkänner Kalmarhems förslag om förlängning av tidsram till och med
2019 för investeringsbeslut gällande nyproduktioner som ej är färdigställda inom
tidigare beslutad tidsram och lämnar ärendet vidare till Kalmar kommun.

Sekreterare

Maria Björkman

Justerat

Anders Andersson
ordförande

Rätt utdraget intygar
Maria Björkman

Bertil Dahl

Handläggare

Datum

2017-02-09

Kommunstyrelsen

Förlängning av tidsram för investeringsbeslut gällande nyproduktioner som ej är
färdigställda inom tidigare beslutad tidsram (2014- 2016).
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Det tidigare investeringsbeslutetet gällde genomförande av nybyggnation enligt detaljplan
kvarteren del av Konvaljen 1 (Kajalen), del av Tegelviken 2:4 (Vallmon), del av Bryggaren
23 och del av Kungsljuset 4 (Skärgårdsstaden)inom kostnadsramen 420 miljoner kronor.
Befintlig tidsram är 2014- 2016 och nytt föreslag på tidsram är 2017- 2019.
Bakgrund
Som ett led i Kalmar kommuns mål för Kalmarhem att producera 75 hyreslägenheter per
år har Kalmarhem för avsikt att under 2017- 2019 nyproducera hyreslägenheter inom
kvarteren Konvaljen 1, Bryggaren 23 och Kungsljuset 3 (Skärgårdsstaden).
Färdigställda
Tegelviken 2:4 (Vallmon), färdigställd 2016
Pågående
Konvaljen 1 (Kajalen), byggstart 2015 med färdigställande 2017
Kungsljuset 4 (Skärgårdsstaden), planerad byggstart 2017
Bryggaren 23, planerad byggstart 2017
Total investeringskostnad beräknas fortsatt uppgå till 420 miljoner kronor. Beräknad
investering ryms inom Kalmarhems sedan tidigare godkända borgensram. Extern
finansiering bedöms till maximalt 300 miljoner kronor.

Ola Johansson
Kalmar kommunbolag AB

Bilaga 1 Protokoll styrelsen Kalmarhem AB

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.bjorkman@kalmar.se

Britt Johansson
Kalmarhem AB

Kalmarhem AB
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 9 februari 2017

§ 8 Investeringsbeslut, förlängning av befintligt
VD informerade om att befintligt investeringsbeslut som uppgick till 420 mkr för
perioden 2014- 2016 behöver förlängas. Ledningsgruppen föreslår att styrelsen
beslutar om en förlängning till och med 2019.
Beslut: Att förlänga befintligt beslut till och med 2019.

Sekreterare

Martina Holm

Justerat

Roger Holmberg
Ordförande

Rätt utdraget intygar
Martina Holm

Per Dahl

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ola Johansson

Datum

2017-02-14

Ärendebeteckning

KS 2017/0151

Rev. 2017-03-02

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv 2017 för Kalmar Kommunbolag AB
och de majoritetsägda dotterbolagen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv
för de kommunala bolagen.
De föreslagna ändringarna från tidigare år är rödmarkerade eller genomstrukna.
Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har vissa korrigeringar gjorts efter
överläggning mellan partierna i arbetsutskottet.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilaga:
Förslag till ägardirektiv

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│ola.johansson@kalmar.se

Ola Johansson
VD i Kalmar Kommunbolag AB

Ägardirektiv 2017 för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)
Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 21. Ändring beslutad den 29 mars
2010, § 24, den 26 april 2011, § 97, den 23 april 2012, § 84, den 29 april 2013, § 75, den
28 april 2014, § 53, 30 mars 2015, § 53 och den 25 april 2016, § 72.

Gemensamma direktiv
I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de
kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha
uppsikt över den verksamhet som bolagen bedriver. Enligt Utifrån Kalmar Kommunbolag
AB:s riktlinjer styrmodell ska bolagets styrelse bolagens styrelser i årsrapporten
årsredovisningen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa och bedöma
hur verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och i
kommunens ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Styrelsen Styrelserna ska
uttala om verksamheten under föregående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i
förhållande till det fastställa ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de
kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. Kommunfullmäktige i Kalmar
ser vikten av ett kommunalt koncerntänkande och har samlat de kommunala bolagen i en
aktiebolagsrättslig koncern under kommunen. Med denna konstruktion äger kommunen ett
(1) bolag. Kalmar Kommunbolag AB är i sin tur ägare av de kommunala bolagen. Kommunen
och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det
yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt.
Kommunfullmäktige har angett bland annat följande skäl för att ge ägardirektiv till
kommunens bolag:
•

Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen eftersom de är ett
instrument för kommunal verksamhet.

•

Kommunen har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i bolagen.

•

Förtroendet för kommunal verksamhet ökar om omvärlden kan konstatera att de
kommunala bolagen är en del av ägaren/kommunen.

•

Bolagen är kommunens egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför kommunmedborgaren. Kommunen är dessutom i borgen för bolagens engagemang vilket
understryker ägaransvaret.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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De kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom:
•

Kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och författningar

•

Bolagsordning

•

Ägardirektiv

•

Kalmar kommuns budget och ekonomiska planering

•

Särskilda direktiv av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

•

Avtal mellan bolagen och kommunen

Bolagens styrelser ska i samband med konstituerande styrelsemöte årligen gå igenom
ägardirektiven och göra en plan för hur man lever ska leva upp till dem.
Insyn i bolagens verksamhet
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk synpunkt. Bolagen ska
ha en öppen attityd i dessa frågor.
I bolagsordningarna anges: ”Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de
grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen”.
Koncernens uppföljningar per april och augusti, årsbokslut samt övriga ärenden till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska vara tillgängliga på kommunens externa
hemsida.
I bolagsordningarna för de kommunala bolagen anges att bolagen ”ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Vidare gäller att ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott ska få kallelser till sammanträden
med styrelserna för de kommunägda bolagen. De har rätt att närvara vid dessa sammanträden
och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De har också rätt att på begäran få
sin mening antecknad till protokollet.
Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
Kommunfullmäktige utser för varje bolag två lekmannarevisorer och lika många ersättare för
att ”granska det kommunala ändamålet, effektivitet, kvalitet och internkontroll”. Dessa
revisorer väljs ur kretsen av kommunens revisorer. Kostnader för den revision lekmannarevisorerna utför ska belasta bolagen.
Det är ur ett koncernperspektiv angeläget att bolagens och kommunens revisorer kan samråda
med varandra i frågor som rör bolagens angelägenheter.
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Utgångspunkter för bolagens verksamhet
Kommunens bolag ska skötas på ett sätt där stor hänsyn tas till de fördelar som kan skapas för
kommuninvånarna. Bolagen är redskap för att skapa utveckling i hela kommunen.
Verksamheten ska drivas på ett affärsmässigt sätt. Effektivitetsvinster för bolagen ska alltså
innebära fördelar för kommunen som helhet (koncernnyttan). Kommunen och respektive
bolag ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa gemensamma intressen.
Bolagen får inte bedriva någon säljverksamhet som står i strid med konkurrenslagstiftningen.
Bolagen ska prestera ständiga förbättringar.
Bolagen ska verka för de beslut som kommunfullmäktige fattar.
Bolagen ska verka för utveckling och tillväxt i hela Kalmar kommun.
För samarbetet mellan kommunen och bolagen ska vidare gälla följande riktlinjer:
Ekonomisk planering och redovisning:
Bolagens ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den kan samordnas med
kommunens. Bolagen ska rapportera i enlighet med instruktioner från kommunen för att
uppfylla bestämmelserna om ”sammanställd redovisning” i lagen om kommunal redovisning.
Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ska använda samma redovisningsprinciper och
värderingsregler enligt Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagens
tillämpning av K3.
Kalmar Kommunbolag AB ska så snart det kan ske tidigt vid ekonomiska obalanser och
löpande i tertialrapporter delge kommunstyrelsen en ekonomisk och verksamhetsmässig
information från kommunens hel- och delägda bolag vid ekonomiska obalanser och löpande
i tertialrapporter.
Bolagen ska (med god framförhållning) samråda med Kalmar Kommunbolag AB avseende
skattefrågor, nedskrivningsbehov och övriga bokslutsdispositioner.
I bolagens årsredovisningar ska ingå uppgifter om löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (med särskild uppgift om pensionskostnader) lämnas för var och en av grupperna
styrelseledamöter (arvoden), verkställande direktör och övriga anställda. , övriga löneförmåner
och avgångs-vederlag för VD. Styrelsearvoden och VD-löner ska särredovisas.
Personal- och lönepolitik:
Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska ha en gemensam personal- och
lönepolitik. Det innebär bl.a. att styrelserna för bolagen ska ha en avstämning med
kommunstyrelsens personalutskott inför förhandlingar om kollektivavtal och tillämpning av
dessa. Frågor som rör de verkställande direktörernas anställnings- och lönevillkor handläggs av
VD i Kalmar Kommunbolag AB i samråd med kommunstyrelsens personalutskott.
Tillsättning av tjänst som verkställande direktör i något av bolagen handläggs av styrelsen i
Kalmar Kommunbolag AB i samråd med bolagens presidier.
Kommunens regler för representation ska gälla även för de kommunala bolagen.
Medverkan i annan planering:
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Bolagen ska medverka i den fysiska planeringen och i miljö- och naturresursplaneringen.
Bolagen ska också ge underlag till svar på frågor som ställs i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Administrativa system:
Bolagen ska använda sig av administrativa system som underlättar utbyte av information
mellan kommunen och de kommunägda bolagen. Det är också viktigt att kommunen utåt
visar upp ett enhetligt ansikte. Kommunen ska ansvara för de anpassningar som erfordras för
drift av dessa system i bolagen.
Beredskap och säkerhet:
Krisledningsnämnden ansvarar ytterst för arbetet vid höjd beredskap och extraordinära
händelser i Kalmar kommun. Nämnden ska vid extraordinära händelser erbjudas erforderliga
resurser från berörda bolag i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. Vidare ska bolagen, i den utsträckning som de blir kallade, delta i
övningar.
Verksamhetens inriktning
Utöver vad som anges i budgeten ska bolagen också följa de mål, uppdrag och andra direktiv
som berör dem och som meddelas i olika policy, program och riktlinjer som antagits av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bolagen ska så långt det är möjligt medverka i
samordnade kommunövergripande upphandlingar eller samordnade upphandlingar för
bolagskoncernen på uppdrag från Kalmar Kommunbolag AB.
Bolagen ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhället socialt,
ekologiskt och ekonomiskt.
Bolagen ska i samverkan med övrig kommunal verksamhet söka samordningsfördelar och
arbeta aktivt med energieffektivisering.
I bolagens årsredovisningar årsrapporter ska tydligt framgå hur bolagen uppfyllt de
bolagsspecifika ägardirektiven.
Bolagen ska följa och arbeta efter de övergripande kontrollplaner styrdokument som Kalmar
Kommunbolag AB fastställer. Ex. övergripande ramverk för finanspolicy och
internkontrollplaner policy och riktlinjer för intern kontroll och riskhantering.
Ekonomi
Kalmar Kommunbolag AB ska årligen lämna en utdelning.
Förslag till utdelning görs efter direktiv från koncernledningen och eller dotterbolagens behov
av koncernbidrag. Utdelningsbara medel beräknas genom att redovisat årsresultat först ska
täcka balanserad förlust. Av återstående vinstmedel och övrigt fritt eget kapital får sedan
utdelning ske till aktieägarna. Utdelningen får inte hindra Kalmar Kommunbolag AB från att
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och den föreslagna värdeöverföringen måste
kunna försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. Soliditeten måste
vara betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet.
Även likviditeten i bolaget måste bedömas kunna upprätthållas på en betryggande nivå.
Kalmar Kommunbolag AB anger de avkastningskrav och värdeöverföringar som ska gälla för
dotterbolagen.
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Beslut på årsstämmorna
Vid årsstämmorna ska kommunens ombud överlämna de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för bolagen. Dessa direktiv kan också överlämnas till bolagen
i form av protokollsutdrag eller skrivelse.
För styrelsearvoden och ersättningar ska gälla de regler som fastställts av kommunfullmäktige.
Arvoden till auktoriserade revisorer och ersättare ska följa den upphandling av revisionstjänster som kommunstyrelsen gjorts av revision för de kommunägda företagen.
För de olika bolagen ska i övrigt gälla:
Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska hålla moderbolaget informerad om sin verksamhet
och om planerade åtgärder av större vikt. Kommunbolaget har rätt att få ta del av den
information från bolagen som Kommunbolaget anser nödvändig för att detta uppdrag ska
kunna fullgöras.
Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag ska medverka till att utveckla och stärka det
lokala näringslivet i hela kommunen. Genom sådana satsningar på olika utvecklingsprojekt
stärker bolagen sin ”kundbas”. Detta innebär att kommunens bolag på sikt förbättrar sitt
ekonomiska resultat.

Bolagsspecifika ägardirektiv
Kalmar Kommunbolag AB
Bolaget ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda bolag, utveckla samarbetet
mellan bolagen i koncernen samt samordna övergripande koncerngemensamma frågor.
Bolaget ska svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen.
Moderbolaget ska åt kommunen bereda och samordna förslag till försäljning av fastigheter
och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med
undantag av frågor som ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive bolags
bolagsordning. Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag genomföra näringslivsbefrämjande
projekt.
Kalmarhem AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip
främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar ”den goda bostaden”. Med
den ”goda bostaden” aves att ge människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation,
likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till rimliga kostnader.
Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en hyressättning
med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar. Bolaget ska aktivt arbeta för att
med sin del av hyresrätter i Kalmar kommun minska bostadssegregationen, hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden.
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Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande, liksom andra grupper
med särskilda behov som t.ex. äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det är också
viktigt att bolaget fortsätter arbetet med att på olika sätt utveckla och stärka inflytandet för de
boende.
Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och utveckling.
Kalmar Vatten AB
Bolaget ska svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och avloppsrening. En huvuduppgift för bolaget är vidare att trygga den framtida vattenförsörjningen, däribland en
långsiktig vattenreserv. Bolaget ska aktivt arbeta för att minska kväve- och fosforutsläppen i
Kalmarsund.
I samband med grävarbeten för vatten och avlopp ska bolaget så långt det är möjligt lägga ner
tomrör för att möjliggöra en bredbandsutbyggnad.
Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går till en förnyelse av vanätet. Bolaget ska i samband med kommande budget och bokslut redovisa hur stor del av de
ökade inkomsterna som använts till reinvesteringar.
KIFAB i Kalmar AB
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet och
vid behov andra offentliga verksamhetslokaler. Bolaget ska därigenom medverka till att
utveckla och stärka näringslivet i kommunen.
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv och andra externa
verksamheter samt vid behov även kommunala verksamheter. Bolaget ska erbjuda attraktiva,
hållbara och innovativa lokallösningar.
Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och genomföra fastighetsförvärv/
försäljningar för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget.
Kalmar Science Park AB
Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som vill utvecklas med
målsättning att främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. I nära
samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en
utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda verktygen och miljön för att
utveckla nya idéer, företag och marknader.
Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att Kalmars attraktivitet stärks
och vara en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer.
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

utveckla fokusområdena e-tjänster och digitala marknader
fortsätta samarbetet med Landstinget och Linnéuniversitetet kring läkarutbildning och
innovationer

Kalmar Öland Airport AB
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Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI flygplats) med skäl och
enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU kommissionen i sitt beslut av den 2
december 2016. Bolaget ska i samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i
Kalmarregionen utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska utveckla
kommunikationerna mellan Kalmarregionen och andra delar av Sverige samt övriga världen.
Bolaget ska fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

Bolaget ska fortsatt med hög säkerhet utveckla reseupplevelsen och servicen på
Kalmar Öland Airport i syfte att behålla och stärka flygplatsens roll i Regionens
infrastruktur.
Med vision 2025 som grund utreda hur flygplatsens tillgänglighet i Regionen kan förbättras
och hur den kan fungera bättre med andra transportslag.
Undersöka praktiska och ekonomiska möjligheter att etablera en depå för biobränsle på
flygplatsen. Införa flygbiobränsle på flygplatsen.

Destination Kalmar AB
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar
kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang samt
utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet
samt driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar. Bolaget ska i samverkan med Statens
Fastighetsverk ansvara för och driva kultur-, turist- och evenemangsverksamhet på Kalmar
Slott.
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

Bolaget ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen och Kalmar
som evenemangstad och behålla/förbättra sin position som attraktiv sommarstad.
Utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun och regionalt i projekt.
I samverkan med Statens Fastighetsverk fortsatt utveckla Kalmar Slott med gjorda
investeringar för att öka tillgängligheten och antalet besökare.

Kalmar Hamn AB
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla en hamnanläggning samt utföra hamn-, sjöfartsoch logistikrelaterade tjänster. Bolaget ska erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt,
miljöriktigt och tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet.
Bolaget har uppdraget att utveckla samarbetet med närliggande hamnar.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Josefine Robertsson
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Ärendebeteckning
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Kommunfullmäktige

Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1,
Norra Vimpeltorpet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 5:1 enligt
kommunledningskontorets förslag till OBOS Mark AB (org.nr 556070-7464 )
för en köpeskilling om 5 850 000 kr för det norra området och för en
köpeskilling om 4 950 000 kr för det södra området.
Bakgrund
OBOS Mark AB är ett helägt dotterbolag till OBOS Sverige AB som sedan
tidigare har en markreservation på del av fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra
Vimpeltorpet.
OBOS Mark AB har för avsikt att på det norra området enligt bilagd karta
uppföra totalt 16 st radhus och två st hus i bostadsrättsform. Områdets areal är
ca 7 126 kvadratmeter. Priset för marken är 5 850 000 kr.
OBOS Mark AB har för avsikt att på det södra området enligt bilagd karta
uppföra nio stycken friliggande villor i två våningar och delvis penthouse med
äganderätt. Områdets areal är ca 2 896 kvadratmeter. Priset för marken är
4 950 000 kr.
Fastighetsbildning ska ske.
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exploateringsingenjör
Bilagor:
Karta över norra området
Köpekontrakt norra området
Karta över södra området
Köpekontrakt södra området

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-02-23

Ärendebeteckning

KS 2017/0193

Kommunfullmäktige

Ändring i Kalmar kommuns politiska
organisation 2014-2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av tidigare beslut den 20 oktober
2014 § 137 punkt 1, att kommunen ska ha fyra kommunalråd och två
oppositionsråd med följande tjänstgöringsgrader:
- 3 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
- 1 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 90 %
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 %
Kommunal- och oppositionsråden ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vidare ska ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott utses bland kommunal- och oppositionsråden.
Kommunfullmäktige beslutar att ordförandeposten i Kalmar Kommunbolag
AB ska arvoderas med 10 %. Kommunledningskontoret får i uppdrag att
införa ändringen i arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2014, § 137, att anta
organisation för mandatperioden 2014-2018. Av beslutet framgår att Kalmar
kommun ska ha fyra kommunalråd och två oppositionsråd med följande
tjänstgöringsgrader:
-

4 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 %.
1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 %

Vidare beslutades att kommunal- och oppositionsråden ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är kommunalrådsberedning, samt i Kalmar

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2017/0193
Kommunbolag AB. Vidare ska ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation utses bland kommunal- och oppositionsråden.
Anders Andersson (C) har nu meddelat att han avgår från posten som
kommunalråd från och med den 1 april 2017. Anders avser dock att kvarstå
som ordförande i Kalmar Kommunbolag AB. Tidigare arvoderades
ordförandeskapet i kommunbolaget med 10 % och därför föreslås att samma
arvodering införs igen. Det innebär då att det nya kommunalrådet utses på
90 % tjänstgöringsgrad.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2017-03-02

Ärendebeteckning

KS 2017/0225

Kommunfullmäktige

Ändring i servicenämndens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i servicenämndens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration avseende områdena
vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera reglementena utifrån
kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 165 att anta nya
reglementen för bland annat samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Av
dessa nämnders reglementen framgår att de ska ha ett nära samarbete och att de
tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning.
Under hösten 2016 fick en verksamhetsutvecklare på kommunledningskontoret i
uppdrag av kommundirektören att tillsammans med serviceförvaltningen och
samhällsbyggnadskontoret arbeta fram ett förslag till arbetsfördelning. Under
december var ett förslag färdigt och ett förvaltningsgemensamt samverkansmöte
genomfördes där facken ställde sig bakom förslaget. Både nämnderna har därefter
ställt sig bakom förslaget.
Förslaget innebär bland annat att den personal som idag tillhör den
skyltverkstaden ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till
samhällsbyggnadskontoret. Med anledning av den ändringen behöver
kommunfullmäktige fastställa de nya reglementena så att samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration avseende områdena
vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler. Detta ansvar ligger idag på
servicenämnden.
Jonas Sverkén
kanslichef

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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Bilaga:
Protokollsutdrag från servicenämnden
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Servicenämnden

§ 16
Återremiss - Ansvarsfördelning mellan
samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden
Dnr SFN 2017/0012
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2017-02-06
Ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden,
daterat 2016-12-15
Fördelning av driftsbudget
Protokoll från gemensam samverkansgrupp 2016-12-21

Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 februari 2017
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-15

Bakgrund
Servicenämnden beslutade 25 januari 2017 att återremittera förslaget om
ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden.
Återremissens syfte var en genomgång av avsnittet trafikanordningar,
vägmärken och trafiksignaler i reglementet respektive ansvarsfördelningen.
Den 26 september beslutade kommunfullmäktige om nya reglementen att gälla
fr.o.m. den 1 oktober 2016. I samhällsbyggnadsnämndens och
servicenämndens reglemente står att nämnderna tillsammans ska ta fram en
skriftlig ansvarsfördelning.
I september fick verksamhetsutvecklare Ulrick Hultman i uppdrag av
kommundirektören att samla förvaltningschefen Rebecka Persson och
förvaltningschefen Benny Wennberg för att inleda arbetet med att ta fram ett
förslag på ansvarsfördelning.
Ett utkast arbetades fram och under oktober utökades arbetsgruppen med
deltagande av Carl-Fredrik Nelson, Stefan Larsson, Anja Thörnell och Tomas
Lexinger.
Under december var gruppen överens om ett förslag och den 21 december
genomfördes ett förvaltningsgemensamt samverkansmöte där facken ställde sig
bakom förslaget.
Förslaget omfattar en skriftlig ansvarsfördelning mellan nämnderna samt ett
förslag om ändrade driftskostnadsramar som en konsekvens av den föreslagna
ansvarsfördelningen.
Förslaget innebär även att den personal som idag tillhör den skyltverkstaden
ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till
samhällsbyggnadskontoret.
Den förändrade organisatoriska tillhörigheten för personalen som tillhör den
skyltverkstaden föreslås börja gälla från 1 februari 2017.
Den budgetmässiga förändringen föreslås att genomföras per den 1 mars 2017
men ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2017.

3 (3)

Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-15

Beslut
Servicenämnden antar förslag på ansvarsfördelning mellan
samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden.
Servicenämnden antar förslag på ramförändring av driftsbudget som är
upprättat som en konsekvens av ansvarsfördelningen. Förändringen ska
genomföras den 1 mars 2017 och gälla retroaktivt från och med 1 januari 2017.
Servicenämnden beslutar att personalen som tillhör den s.k. skyltverkstaden
ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till
samhällsbyggnadskontoret. Den förändrade organisatoriska tillhörigheten för
personalen ska gälla retroaktivt från 1 februari 2017.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i servicenämndens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen vilket innebär att
samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration
avseende områdena vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler.

Sekreterare
Marcus Kindahl

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Gunilla Johansson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anders Saur
50010

Datum

2017-02-14

Ärendebeteckning

KS 2016/1221

Kommunfullmäktige

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om att fira 500årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på
Stensö
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Thoralf Alfssons(SD) motion om att fira 500-årsjubileumet av
Gustav Vasas landstigning på Stensö udde.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) har kommit in med en motion om att fira 500-årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på Stensö. I motionen föreslås att
Kalmar kommun ska ta initiativ till att skapa en arbetsgrupp med syfte att
utreda möjligheten att skapa ett större evenemang vid 500-årsjubileumet den
31 maj 2020.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 att godkänna ”Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025”. I utvecklingsplanen
omnämns tankarna på ett större evenemang år 2020 då både Linnéuniversitets
nya lokaler i hamnen invigs och då det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg
vid Stensö udde.
Arbetet med att uppmärksamma Gustav Vasas landstigning har redan startat.
Destination Kalmar AB och Statens Fastighetsverk lyfte i sin reviderade
utvecklingsplan in att som utvecklande insats, under 2020 uppmärksamma
Gustav Vasas landstigning på Stensö 1520. Man har som ambition att med
jubileet sprida kunskap om Vasas betydelse för Sveriges historiska utveckling
samt slottets och Kalmar stads betydelse under Vasatiden.
Destination Kalmar har sedan den utvecklande insatsen beslöts våren 2015,
tagit initiativ till samarbeten med andra nationella institutioner för att få
tillstånd en utställning tillsammans om Gustav Vasa. Detta arbete är under

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 00 47│Anders.Saur@kalmar.se

KS 2016/1221
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utveckling. Destination Kalmar planerar att utställningen invigs den 31 maj
2020 på Kalmar Slott och är en del av stadens 500-årsfirande av landstigningen
på Stensö. Ambitionen är att utställningen sedan skall visas på andra museer,
slott eller arenor där Gustav Vasa har en självklar historia att berätta.
Nämnas kan också att Regionförbundet i Kalmar län bidrar till ett arbete som
syftar till att ta fram skisser och ritningar på hur landstigningen på Stensö udde
kan tydliggöras.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare
Bilaga:
Motion

Åke Andersson
VD Destination Kalmar AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2017-02-06

Ärendebeteckning

KS 2016/1257

Kommunfullmäktige

Motion från Pelle Sederkvist (M) om Business
Region Kalmar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utifrån de svar som inkommit från grannkommunerna, att avslå Pelle Sederkvists (M) motion om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande.
Bakgrund
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion från den 19 december 2016 att Kalmar
kommun tar initiativ och undersöker möjligheterna att skapa en gemensam
näringslivsorganisation för allt företagande, det vill säga en kompetensorganisation som innefattar Kalmar och närliggande kommuners näringslivsenheter, samt dess nyföretagardelar. Som exempel hänvisar motionären till
Business Region Göteborg, som ägs av Göteborgs stad, och ansvarar för
näringslivsutveckling för Göteborg och de kringliggande 12 kommunerna.
Yttrande
Kalmar kommun har som mål att samverka och det är en fråga som vi driver
dagligen. Det finns en rad goda exempel på samverkan där kommunen är en
aktiv och drivande part, exempelvis Kalmarsundsregionen.com, Kalmar Science
Park AB, Ung Företagsverksamhet (UF) och Industriell utveckling Kalmar Län
(IUC).
Som ett led i beredningen av den här motionen kontaktades grannkommunerna
för att efterhöra intresset i att medverka i en organisation enligt förslaget ovan.
Svaren från grannkommunerna är samstämmiga, de vill gärna fortsätta att
samarbeta kring näringslivsfrågor men de är inte beredda att ingå i en gemensam
organisation. ”Vi är positiva till ett vidgat och fördjupat samarbete kring
näringslivsfrågor. Men vi kan inte ställa oss bakom en gemensam organisation.”
Det är ett svar som stämmer väl överens med hur vi ser på dessa frågor även
inom Kalmar kommun.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se
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Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår Pelle Sederkvists (M)
motion om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande.

Thomas Davidsson
näringslivschef
Bilaga:
Motion
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Motion från Pelle Sederkvist (m)
2016-12-19

Business Region Kalmar
Idag har vi i vår arbetsmarknadsregion ett flertal privata och offentliga aktörer som
arbetar med att stödja utvecklingen av vårt näringsliv. Detta gör att befintliga och
potentiella företagare har svårt att hålla koll på vem som gör vad och var företagaren
ska vända sig. I dag sker redan samverkan mellan flera av våra grannkommuner
genom exempelvis Kalmar Science Park, dock finns det fortfarande en dragkamp
mellan kommunerna rörande etableringar.
En gemensam organisation för hela vår arbetsmarknadsregion gör att vårt befintliga
och potentiella näringsliv får en kontaktyta för alla näringslivsfrågor. En kontaktyta dit
förtagaren kan vända sig oavsett om de startar nytt företag, vill utveckla sitt företag,
vill samverka med andra företag eller vill etablera och investera i regionen.
Sedan millennieskiftet finns denna motsvarighet redan i Göteborg genom Business
Region Göteborg som ägs av Göteborgs stad via koncernbolaget Göteborgs
Stadshus AB. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling för
Göteborg och de kringliggande 12 kommunerna. Business Region Göteborg
finansieras i dag till största delen av Göteborgs Stad, men även Västra
Götalandsregionen.
För Göteborgsregionen har detta bidragit till att hålla ihop näringslivet inom
arbetsmarknadsregionen och att undvika dragkamper mellan de olika kommunerna.
Dessutom har det gjort att dubbelarbete inom samma region minskat avsevärt, samt
att de kunnat bygga upp kompetens i ett gemensamt bolag.
Med anledning av ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar
att

Kalmar kommun tar initiativ för att underlätta för våra befintliga och
potentiella företagare genom att undersöka möjligheterna att skapa
en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande, det vill säga
en kompetensorganisation som innefattar Kalmar och närliggande
kommuners näringslivsenheter, samt dess nyföretagardelar.

__________________________
Pelle Sederkvist (m)
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-02-15

Kommunstyrelsens personalutskott
§8
Svar på medborgarförslag om att alla anställda i
Kalmar kommun ska få de arbetskläder som arbetet
kräver
Dnr KS 2016/1179
Bakgrund
Förslagsställarna föreslår att alla anställda i kommunen ska få de arbetskläder
som arbetet kräver och att det ska vara lika oavsett vilken förvaltning man
arbetar i.
Yttrande
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex.
varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens
föreskrift om basal hygien.
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personalpolitiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder”
och ”innekläder”.
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de
fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett
attraktivitetsperspektiv.
Synpunkter har inhämtats från samtliga förvaltningar.

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Kommunstyrelsens personalutskott UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-02-15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den
6 februari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat

Sekreterare
Mats Gustafsson

Justeras
Bertil Dahl
ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Anne Elgmark
50069

Datum

2017-02-06

Ärendebeteckning

KS 2016/1179

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att alla anställda ska få de
arbetskläder som arbetet kräver
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den
6 februari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Förslagsställarna föreslår att alla anställda i kommunen ska få de arbetskläder
som arbetet kräver och att det ska vara lika oavsett vilken förvaltning man
arbetar i.
Yttrande
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex.
varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens
föreskrift om basal hygien.
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personalpolitiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder”
och ”innekläder”.
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de

Kommunledningskontoret Personalenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 16
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 01 25│Anne.Elgmark@kalmar.se

KS 2016/1179
fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett
attraktivitetsperspektiv.
Synpunkter har inhämtats från samtliga förvaltningar.

Anne Elgmark
Personalchef
Bilaga:
Medborgarförslag
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Handläggare

Jonas Sverkén
0480-450044

Datum

2017-02-08

Ärendebeteckning

KS 2017/0068

Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA

Remiss, förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m. (2016:6 och 2016:12)
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande i ovanstående remiss.
Med vänlig hälsning
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverkén@kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
0480-450044

2017-02-08

KS 2017/0130

Naturvårdsverket

Remiss av förslaget till föreskrifter om nematoder insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande i ovanstående remiss.

Med vänlig hälsning

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Jonas Sverkén
0480-450044

Datum

2017-02-08

Ärendebeteckning

KS 2017/0049

Näringsdepartementet
Regeringskansliet

Remiss, del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande i ovanstående remiss.

Med vänlig hälsning
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Box 611, 391 26 Kalmar │Östra Sjögatan 18, 391 26 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Jonas Sverkén
0480-450044

Datum

2017-02-08

Ärendebeteckning

KS 2017/0133

Naturvårdsverket

Remiss av åtgärdsprogram för hotade arter
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande i ovanstående remiss.

Med vänlig hälsning

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Box 611, 391 26 Kalmar , │ Östra Sjögatan 18, 391 26 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480- 45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Datum

2017-02-06

Ärendebeteckning

KS 2017/0128

Fullmakt
Fullmakt gäller för Mats Begnert att företräda Kalmar kommun i Arrendenämnden i Växjö angående uppsägning av PPL Entreprenad AB i mål 47-17.
Fullmakten omfattar även rätt att utom domstol iaktta och bevaka Kalmar
kommuns rätt i saken, att ta emot och kvittera tillkommande medel och
handlingar samt att anta eller förkasta förlikning.
För Kalmar kommun

____________________________
Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

2017-01-31

KS 2017/0103

Gästfrihet vid Kalmar Ridsportgala
Den 4 februari 2017 arrangerar föreningen Vi Unga Kalmar Ridsportgala. Galan
är skapad för att lyfta fram, sammanföra och belysa utövare av ridsporten inom
Kalmar län och Öland. Omkring 250 personer beräknas delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med galan.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en middag i samband med Kalmar Ridsportgala den 4 februari 2017. Bidraget
utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag).

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Hagby 12:12 - SBN 2017-0540 resp KS 2017/0148
den 20 februari 2017 13:59:17

Kalmar kommun har i egenskap av markägare till fastighet Hagby 12:12 inga synpunkter på
inkommen ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd på fastighet
Hagby 12:12.

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Helen Törnvall, exploateringsingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Åby 6:24 - SBN 2017-0665 resp KS 2017/0157
den 20 februari 2017 14:03:37

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Åby 6:24 samt Åby 6:2
inga synpunkter på inkommen ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus samt garage på
fastighet Åby 6:24.

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Maria Jakobsson, exploateringsingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Vassmolösa 7:24 - SBN 2017-0569 resp KS 2017/0152
den 23 februari 2017 15:59:49

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Bottorp 2:24 inga
synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av garage, carport på fastighet
Vassmolösa 7:24.

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Harby 3:22 - SBN 2015-4050 resp KS 2017/0170
den 23 februari 2017 16:03:31

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastigheterna Harby 3:79 och
Harby 3:125 inga synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av enbostadshus på
fastighet Harby 3:22.

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Harby 1:5 - SBN 2016-4869 resp KS 2017/0149
den 20 februari 2017 13:55:05

Kalmar kommun har i egenskap av granne och markägare till fastighet Harby 1:81 och Harby
17:38 inga synpunkter på inkommen ansökan avseende tillbyggnad av vandrarhem/hotell och
fasadändring på fastighet Harby 1:5.

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt E19.
/Josefine Robertsson, exploateringsingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
Mikael Jurgell
Patrik Ihrman
Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0054 resp KS 2017/0153
den 16 februari 2017 15:46:12

Kalmar kommun har inga synpunkter på inkommen ansökan från Roger Andreasson och Annika
Nilsson om grävtillstånd för Annan ledning, Kläckebergavägen 50, 2017-2018

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt G5.
/Patrik Ihrman, exploateringsingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Anna Hallenberg
Mikael Jurgell
Patrik Ihrman
Yttrande Ansökan om grävtillstånd - SFN 2017/0062 resp KS 2017/0172
den 21 februari 2017 10:16:58

Kalmar kommun har under förutsättning att man gräver så nära asfaltkanten det är möjligt,
inga synpunkter på inkommen ansökan från Kalmar Energi AB avseende grävtillstånd för
starkströmsledning Hagmarksvägen 170222-170303.

Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt G5.
/Patrik Ihrman, Markingenjör

enligt uppdrag
Anna Hallenberg
-------------------------------------------------------------------

Anna Hallenberg
Handläggare
tfn 0480-45 04 28
anna.hallenberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
50044

2017-02-13

KS 2016/0084

Kommunstyrelsen
Box 611
391 26 Kalmar

Delegationsbeslut kommunledningskontoret;
anställningar november – december 2016
Anställningsbeslut tills vidare anställning
Marie Svensson, administratör, Kansli- och omvärldsenheten
Lars Lindén, pedagog SFI, Kunskapsnavet
Anna Sandstedt, löneadministratör, koncentrerad administration

Jonas Sverkén
Kanslichef

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Yvonne Jenssen
450041

Datum

2017-02-13

Ärendebeteckning

KS 2017/0023

Kommunstyrelsen
Box 611
391 26 Kalmar

Delegationsbeslut kommunledningskontoret;
anställningar januari 2017
Anställningsbeslut tills vidare anställning
Björn Blomqvist, handläggare, Överförmyndarkansliet
Helena Fejer, handläggare, Överförmyndarkansliet

Jonas Sverkén
Kanslichef

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax
│jonas.sverken@kalmar.se

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 8:30-9:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 10-15
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger

Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 februari 2017.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-31

§ 10
Medborgarförslag om att öka medborgarinflytandet
genom att införa en mobil röstningsapp
Dnr KS 2016/0951
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2017.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att öka medborgarinflytandet genom
en mobil röstningsapp.
Enligt förslagsställaren kan en sådan app användas för att öka medborgarinflytandet i vissa frågeställningar och på så sätt öka den demokratiska
processen. Detta skulle ske genom rådgivande omröstningar i större frågor.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Som invånare i Kalmar finns en rad olika möjligheter att vara med och påverka,
exempelvis genom medborgarförslag eller att använda funktionen Tyck till på
kommunens hemsida. Kommunallagen ger även möjlighet för fullmäktige att
som ett led i beredningen av ett ärende inhämta synpunkter från medlemmar i
kommunen. Exempelvis genom en folkomröstning, opinionsundersökning
eller något liknande förfarande.
I de fall kommunen framöver vill genomföra undersökningar kommer
kommunens nya hemsida ge bra möjlighet för sådana undersökningar. Då
hemsidan kommer att vara helt mobilanpassad blir det enkelt att använda
telefoner eller läsplattor och det kommer inte att behövas en särskild app för
detta. På sikt undersöks även möjligheten att elektroniskt lämna medborgarförslag, även det kommer ske via den mobilanpassade hemsidan i så fall och
inte genom en särkskild app.
Att konsekvent i ”större” ärenden låta medlemmarna vara med och rösta skulle
kunna vara ett sätt att öka inflytandet i kommunala frågor. Det är även viktigt
att fullmäktigeuppdraget inte urholkas för de ledamöter som väljer att ta på sig
ett demokratiskt uppdrag. Kommunfullmäktige är direktvalda av alla
kommunens röstberättigade, deras uppdrag är fatta beslut och det ingår att
lyssna på och inhämta synpunkter från sina väljare.
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att inte införa en
mobil röstningsapp.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-31
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa en mobil röstningsapp.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 11
Motion från Pelle Sederkvist (M) om att erbjuda större
valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar
Dnr KS 2016/0658
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2017.
Motion.
Bakgrund
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder
förutsättningarna för att OCR-scanna alla handlingar till kommunstyrelse,
fullmäktige samt nämnder och kommunala bolag.
Enligt motionären skulle denna teknik ge möjlighet att markera och spara
handlingen som en ljudfil som går att lyssna på samtidigt du kör bil, lagar mat
eller till och med när du är ute och joggar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Kalmar kommuns övergripande mål kring handlingar och information är att
alla ska kunna läsa och ha möjlighet att ta till sig informationen.
Kommunen arbetar aktivt med struktur av texter, d.v.s. med taggar, rubriker,
listor och länkar för att göra texterna så tillgängliga som möjligt. Det handlar
även om att skriva kort och använda enkla, överskådliga och varierande
meningar.
Som ett led i att tillgängliggöra våra dokument avråder kommunledningskontorets kommunikationsenhet från att ”ta ut dokumentet” från datorn och
scanna in det. Utan en särskild programvara blir ett dokument som är
inscannat en bild som inte går att läsa upp med olika hjälpmedel, eller i de
hjälpmedel som finns på Kalmar kommuns hemsida.
Genom att fortsätta att konvertera texter till tillgängliga pdf:er i kallelser till
våra politiska nämnder ges även möjlighet att få texterna upplästa. Sedan kan
det finnas undantag. Då det redan finns programvara idag som hanterar OCRscanning på kommunledningskontoret ska vi däremot titta vidare på hur vi kan
utveckla det användningsområdet i de fall dokument inte finns digitalt från
början. Huvudprincipen är dock att enbart i undantagsfall ta ut digitala
dokument och scanna in dem.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-31
När nya hemsidan kalmar.se publiceras kommer det även där att finnas
utökade möjligheter att lyssna på digitalt material i både mobil och via dator.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den
9 januari 2017 ska utgöra svar på från Pelle Sederkvists (M) motion om att
erbjuda större valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 12
Information om Mikrofond Småland
Bakgrund
Under de senaste åren har ett antal kreditgarantiföreningar i Sverige ombildats
till mikrofonder. Mikrofond Småland är en ekonomisk förening med syfte att
stimulera en positiv lokal och regional utveckling så att man kan bo och
försörja sig i Småland. Mikrofonden riktar sig till företagsamma människor och
lokala aktörer såsom mikroföretag, kooperativa företag, föreningar, stiftelser
och samfund m.fl. Mikrofonden är ett komplement till traditionell finansiering
och ett verktyg för att stimulera affärsutveckling och framväxt av samhällsnyttiga aktiviteter med lokal förankring. Detta sker genom lån, garantier och
ägarkapital som kombineras med ett aktivt mentorskap. Nationellt finns
Mikrofond Sverige som samlar och stödjer fonderna i Sverige.
Mikrofond Småland ägs av kommuner, Regionförbundet i Kalmar län samt ett
60-tal företag, banker och organisationer.
Överläggning
Ewa Engdahl, Coompanion, informerar om Mikrofond Småland.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningskontorets näringslivsenhet i
uppdrag att ser över förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i
Mikrofond Småland.

§ 13
Information om Coompanion
Bakgrund
Kalmar kommun är medlem i Coompanion Kalmar län tillsammans med
samtliga kommuner i länet, landstinget, ett antal kooperativ såsom Södra,
Länsförsäkringar, COOP m.fl. Coompanion arbetar bland annat med
företagsrådgivning till de som vill starta företag, lokal och regional utveckling,
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-31
uppstart och stöd till arbetsintegrerande sociala företag samt driver
demokratiprojekt för unga runt Östersjöländerna.
Överläggning
Ewa Engdahl, verksamhetsledare på Coompanion, informerar om deras
verksamhet och uppdrag.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 14
Information om preliminärt bokslut 2016
Dnr KS 2017/0079
Handlingar
Preliminärt bokslut 2016.
Överläggning
Urban Sparre, kommunledningskontoret, informerar om Kalmar kommuns
preliminära bokslut för 2016.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen

§ 15
Kommunstyrelsens årsrapport 2016
Dnr KS 2016/0012
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2017.
Årsrapport 2016.
Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2016.
Uppföljningsrapport intern kontroll 2016.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för
verksamheten 2016. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten
utgör budgetunderlag inför budget 2018.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en
nettokostnad på 419,9 miljoner kronor jämfört med en budgetram på 469,3
miljoner kronor. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev
överskottet 49,3 miljoner kronor.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-31
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2016 och
ekonomisk planering 2017-2018. Måluppfyllelsen uppgick till 71 %.
Årsrapporten sammanfattar även utfallet av de utförda kontrollmomenten
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2016. Slutsatsen är att den interna
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats.
Överläggning
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens årsrapport
för 2016.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2016 med uppföljning av
verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år
2016.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 16-18
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 mars 2017.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-21

§ 16
Ägardirektiv 2017 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2017/0151

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2017.
Förslag till ägardirektiv.
Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv
för de kommunala bolagen.
Överläggning
Ola Johansson, VD för Kalmar Kommunbolag AB, går igenom förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

§ 17
Motion från Thoralf Alfsson (SD) om att fira 500årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på Stensö
Dnr KS 2016/1221

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2017.
Motion.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) har kommit in med en motion om att ska fira 500årsjubiléet av Gustav Vasas landstigning på Stensö. I motionen föreslås att
Kalmar kommun ska ta initiativ till att skapa en arbetsgrupp med syfte att
utreda möjligheten att skapa ett större evenemang vid 500-årsjubiléet den
31 maj 2020.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande:
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 att godkänna ”Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025”. I utvecklingsplanen
omnämns tankarna på ett större evenemang år 2020 då både Linnéuniversitetets nya lokaler i hamnen invigs och då det är 500 år sedan Gustav
Vasa landsteg vid Stensö udde.
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Arbetet med att uppmärksamma Gustav Vasas landstigning har redan startat.
Destination Kalmar AB och Statens Fastighetsverk lyfte i sin reviderade
utvecklingsplan in att som utvecklande insats, under 2020 uppmärksamma
Gustav Vasas landstigning på Stensö 1520. Man har som ambition att med
jubileet sprida kunskap om Vasas betydelse för Sveriges historiska utveckling
samt slottets och Kalmar stads betydelse under Vasatiden.
Destination Kalmar har sedan den utvecklande insatsen beslutades tagit
initiativ till samarbeten med andra nationella institutioner för att få till stånd en
utställning tillsammans om Gustav Vasa. Detta arbete är under utveckling.
Destination Kalmar planerar att utställningen invigs den 31 maj 2020 på
Kalmar Slott och är en del av stadens 500-årsfirande av landstigningen på
Stensö. Ambitionen är att utställningen sedan skall visas på andra museer, slott
eller arenor där Gustav Vasa har en självklar historia att berätta.
Nämnas kan också att Regionförbundet i Kalmar län bidrar till ett arbete som
syftar till att ta fram skisser och ritningar på hur landstigningen på Stensö udde
kan tydliggöras.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Thoralf Alfssons(SD) motion om att fira 500-årsjubileumet av
Gustav Vasas landstigning på Stensö udde.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 18
Information om Kalmar kommuns aktivitetsansvar för
ungdomar 16-20 år
Överläggning
Joachim Håkansson och Robert Bergkvist, Kalmarsunds Gymnasieförbund,
informerar om det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år.
Under överläggningen deltar även socialnämndens ordförande Roger
Holmberg och Jane Röse, arbetsförmedlingen.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 8:30-9:05
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 19-23
Beslutande
Anders Andersson (C)
Christina Fosnes (M)
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Inger Hilmansson (L)

ordförande, §§ 19-20, 22-23
ordförande, § 21

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Johan Persson

Christina Fosnes
ordförande, § 21

Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 mars 2017.
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§ 19
Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i
Kalmar kommun
Dnr KS 2017/0169

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 februari 2017, § 38.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 21 februari 2017.
Förslag till handlingsplan.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden fick tillsammans med barn- och ungdomsnämnden
och servicenämnden i uppdrag att under 2016 ta fram en plan för hur, samt
också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer
för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt.
Ett förslag till handlingsplan har nu tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslår att kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadskontorets förslag till
handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.
Överläggning
Daniel Jönsson, samhällsbyggnadskontoret, går igenom förslag till
handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer
i Kalmar kommun.

§ 20
Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB: vattenanläggning
Dnr KS 2017/0183

Handlingar
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 19 februari 2017.
Utdrag ur Kalmar Vatten AB:s styrelseprotokoll den 31 januari 2017, § 7.
Kartor.
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Bakgrund
Under det senaste året har det tillkommit eller planeras för nya bostadsområden i kommunen. Kalmar Vatten AB har byggt ut eller planerar att bygga
ut VA-ledningar till dessa områden vilket medför att verksamhetsområden ska
anpassas. Samtidigt kommer bolaget att bygga ut VA-ledningar till befintliga
fastigheter under 2017 enligt VA-planen.
Verksamhetsområdet för respektive ledningsutbyggnad vatten och avlopp ska
fastställas för norra Vimpeltorpet, Förlösa kyrkby och Gösbäck, Rockneby,
södra Ljungbyholm, Bjursnäs, Lovers och Igelösa. Verksamhetsområde för
dagvatten ska fastställas för norra Vimpeltorpet, delar av Ängö, delar av kv.
Getingen och södra Ljungbyholm.
Överläggning
Magnus Franzén, Kalmar Vatten AB, går igenom förslag till förändring av
verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s vattenanläggning.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för
vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.

§ 21
Ändring i Kalmar kommuns politiska organisation
2014-2018
Dnr KS 2017/0193

Handlingar
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 23 februari 2017.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2014, § 137, att anta
organisation för mandatperioden 2014-2018. Av beslutet framgår att Kalmar
kommun ska ha fyra kommunalråd och två oppositionsråd med följande
tjänstgöringsgrader:
- 4 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 %
Vidare beslutades att kommunal- och oppositionsråden ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är kommunalrådsberedning, samt i Kalmar
Kommunbolag AB. Vidare ska ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation utses bland kommunal- och oppositionsråden.
Anders Andersson (C) har nu meddelat att han avgår från posten som
kommunalråd från och med den 1 april 2017. Anders avser dock att kvarstå
som ordförande i Kalmar Kommunbolag AB. Tidigare arvoderades
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ordförandeskapet i kommunbolaget med 10 % och därför föreslås att samma
arvodering införs igen. Det innebär då att det nya kommunalrådet utses på
90 % tjänstgöringsgrad.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av tidigare beslut den 20 oktober
2014 § 137 punkt 1, att kommunen ska ha fyra kommunalråd och två
oppositionsråd med följande tjänstgöringsgrader:
-

3 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
1 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 90 %
1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 %
1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 %

Kommunal- och oppositionsråden ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Vidare ska ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott utses bland kommunal- och oppositionsråden.
Kommunfullmäktige beslutar att ordförandeposten i Kalmar Kommunbolag
AB ska arvoderas med 10 %. Kommunledningskontoret får i uppdrag att
införa ändringen i arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda.
Jäv
Anders Andersson (C) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av
jäv.

§ 22
Handelsstrategi för Kalmar kommun – beslut om
remiss
Dnr KS 2017/0050

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2017.
Förslag till Handelsstrategi.
Bakgrund
Under 2006 tog Kalmar kommun initiativet till att ta fram en detaljhandelsstrategi för Kalmar men med utblickar mot handelsutvecklingen i hela
Kalmarsundsregionen. Detaljhandelsstrategin har legat till grund för
planeringen de senaste tio åren.
Detaljhandeln har sedan den tidigare strategin antogs haft en gynnsam
utveckling och strategin behöver nu uppdateras utifrån dagens förutsättningar
så att Kalmar kan behålla och ytterligare utveckla sin position som ett av
Sveriges starkaste handelsområden.
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Handelstrategin fokuserar på att stärka de handelsplatser som redan är
etablerade som Kvarnholmen/Kalmar City, Giraffen, Hansa City och Berga
Centrum för att nämna några. Genom att se till att den expansion som görs
sker på utpekade platser stärker vi dem ytterligare.
I den föreslagna uppdateringen av handelsstrategin slås fast att en livfull
stadskärna är av stor betydelse för Kalmars roll som nav i regionen. Kalmar
kommun ska därför, tillsammans med berörda intressenter, även i fortsättningen driva utvecklingen kring att stärka citykärnan. För att ge underlag till
handel, närservice och kollektivtrafik ska inriktningen också vara att våra
stadsdelscentrum och bykärnor ska växa.
Handelstrategin föreslås nu skickas på remiss till Kalmar City, Giraffen och
Hansa City för att därefter komma upp för beslut i kommunfullmäktige före
sommaren.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med tillägget att
förslaget ska skickas på remiss även till Destination Kalmar AB och Go To
Nordic.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Carl-Henrik Sölvingers förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända handelsstrategin på remiss
till Kalmar City, Giraffen, Hansa City, Destination Kalmar AB och Go To
Nordic.

§ 23
Motion från Pelle Sederkvist (M) om att skapa Business
Region Kalmar
Dnr KS 2016/1257

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 februari 2017.
Motion.
Bakgrund
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun tar initiativ och
undersöker möjligheterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för
allt företagande, det vill säga en kompetensorganisation som innefattar Kalmar
och närliggande kommuners näringslivsenheter samt dess nyföretagardelar.
Som exempel hänvisar motionären till Business Region Göteborg, som ägs av
Göteborgs stad, och ansvarar för näringslivsutveckling för Göteborg och de
kringliggande 12 kommunerna.
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Kommunledningskontorets näringslivsenhet har tagit fram ett förslag till
yttrande över motionen:
Kalmar kommun har som mål att samverka och det är en fråga som drivs
dagligen. Det finns en rad goda exempel på samverkan där kommunen är en
aktiv och drivande part, exempelvis Kalmarsundsregionen.com, Kalmar
Science Park AB, Ung Företagsverksamhet (UF) och Industriell utveckling
Kalmar Län (IUC).
Som ett led i beredningen av motionen kontaktades grannkommunerna för att
efterhöra intresset i att medverka i en organisation enligt förslaget. Svaren från
grannkommunerna är samstämmiga, de vill gärna fortsätta att samarbeta kring
näringslivsfrågor men de är inte beredda att ingå i en gemensam organisation.
Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår Pelle Sederkvists
(M) motion om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar utifrån de svar som inkommit från grannkommunerna, att avslå Pelle Sederkvists (M) motion om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 10:00-10:35
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 9-12
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Johan Persson (S)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Dzenita Abaza (S)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 mars 2017.
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§9
Information om Tjärhovsbågen
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, och Åke Andersson, Destination
Kalmar AB, presenterar förslag på utveckling av gång- och cykelstråk längs
med Tjärhovsbågen.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 10
Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1 till
OBOS Mark AB, Norra Vimpeltorpet
Dnr KS 2016/0221

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2017.
Karta över norra området.
Köpekontrakt norra området.
Karta över södra området.
Köpekontrakt södra området.
Bakgrund
OBOS Mark AB är ett helägt dotterbolag till OBOS Sverige AB som sedan
tidigare har en markreservation på del av fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra
Vimpeltorpet.
OBOS Mark AB har för avsikt att på det norra området uppföra totalt
16 radhus och två hus i bostadsrättsform. Områdets areal är ca 7 126 m2.
Priset för marken är 5 850 000 kronor.
På det södra området planeras för nio friliggande villor i två våningar och
delvis penthouse med äganderätt. Områdets areal är ca 2 896 m2. Priset för
marken är 4 950 000 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 5:1 enligt
kommunledningskontorets förslag till OBOS Mark AB (org.nr 556070-7464 )
för en köpeskilling om 5 850 000 kronor för det norra området och för en
köpeskilling om 4 950 000 kronor för det södra området.
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§ 11
Information om Smedby aktivitetspark
Överläggning
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att Kalmar
kommun har fått bidrag från Boverket för att utveckla en aktivitetspark i
Smedby.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 12
Samhällsbyggnadskontorets förvaltningschef
informerar
Överläggning
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om arbetet med
klimatanpassningsfrågor i detaljplanerna och länsstyrelsens bedömning på
området.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Kommunstyrelsens personalutskott

Tid
Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 13:00
Plats
Arbetsmiljöenheten konferensrum Utsikten
Omfattning
§ 6-10
Beslutande
Bertil Dahl (V), ordförande
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande
Roger Holmberg (S)
Ersättare
Michael Ländin (S)
Övriga
Anne Elgmark, personalchef
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Ylva Emhed, Kjell-Ove Lennartsson, Isabel Hoas, Magnus Appert och
EvaMarie Adelgren deltog under § 6
Kenneth Emricsson deltog under § 7
Sekreterare
Anne Elgmark
Justeras

Bertil Dahl
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
vice ordförande

Justeringsdatum

Justeringsdatum

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Ärenden för behandling
§6
Presentation av Arbetsmiljöenheten
Dnr

Magnus Appert, företagsläkare informerade tillsammans med övrig personal
om Arbetsmiljöenhetens omställning från sjukvård till dagens arbete med
förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete. Förändringen har
pågått sedan 2012 då Landstinget beslutade att bort det så kallade fria
nyttjandet av tjänster. I och med det har även en kompetensväxling gjorts i
personalsammansättningen t.ex. genom att anställa psykolog och
hälsoutvecklare. Arbetet fokuseras också mer på att arbeta på grupp- och
organisationsnivå samt att vara ett stöd till chefer och arbetsgrupper i
arbetsmiljöarbetet.

§7
Kompletterande fråga gällande förmånsbeskattning
Dnr KS 2016/0566

Bakgrund
Kommunens revisorer har med anledning av kommunstyrelsens svar kring
jaktarrenden på kommunens mark ställt en kompletterande fråga till
kommunstyrelsens personalutskott. Revisorerna upplever enligt skrivelsen att
frågan kring förmånsbeskattning är oklar och önskar att få denna hantering
klarlagd.
Yttrande
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av kommunal skyddsjakt och har
delegerat beslut om och organisering av skyddsjakt på kommunal mark till en
kommunal jaktsamordnare.
Kommunens skyddsjägare ansvarar även för avskjutningsjakt på tätortsnära
områdena och på mindre områden som direkt gränsar till detaljplanelagt
område bedrivs av skyddsjägarna. Skyddsjägarna disponerar även Törnerum/
Ljungnäs för avskjutningsjakt. I uppdraget som skyddsjägare ingår även akuta
uppdrag som ex omhändertagande/avlivning av skadade djur samt
förebyggande åtgärder.
Enligt uppgift från Skatteverket är jaktbytet en skattepliktig förmån. Värdet av
att få ta hem jaktbytet ska värderas till marknadsvärdet och därpå beräknas
förmånsskatt. Jägaren är skyldig att redovisa vilken sorts byte samt vikt på detta
för att förmånsvärdet ska kunna beräknas.
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Skyddsjägarnas ersättning för att bedriva jakt utgår enligt en särskild taxa
antagen av kommunfullmäktige. I taxan anges belopp för ex gäss och kaniner
och den summan tillfaller skyddsjägaren som utfört skyddsjakten enligt
följande:
-

Katt, hund, grävling, räv 275 kr/djur
Kanin, stor fågel (ex kråka, kaja, skata) 50 kr/djur
Gäss 10 kr/djur
Annan fågel 15 kr/djur

Externa uppdrag, övriga fastighetsägare: Avgift för skyddsjägare debiteras med
400 kronor/tim.
För jaktvård på kommunens olika markområden behöver även vanlig
avskjutningsjakt bedrivas. För den jakten utgår ingen särskild ersättning till
jägarna utan ersättningen har varit att de har rätt att ta hand om köttet.
Då detta enligt Skatteverket utgör en förmån får vi tillsammans med
skyddsjägarna hitta en modell för värdering av det kött som jägaren får ta hand
om som ersättning för utförd jakt. I samband med det måste även ersättningen
för jakten ses över.

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott antar kommunledningskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som personalutskottets
svar på den kompletterande frågan gällande förmånsbeskattning.

§8
Svar på medborgarförslag om att alla anställda i
Kalmar kommun ska få de arbetskläder som arbetet
kräver
Dnr KS 2016/1179

Bakgrund
Förslagsställarna föreslår att alla anställda i kommunen ska få de arbetskläder
som arbetet kräver och att det ska vara lika oavsett vilken förvaltning man
arbetar i.
Yttrande
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex.
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varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens
föreskrift om basal hygien.
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personalpolitiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder”
och ”innekläder”.
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de
fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett
attraktivitetsperspektiv.
Synpunkter har inhämtats från samtliga förvaltningar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den
6 februari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat

§9
Personalöversikt 2016
Dnr

Personalchefen sammanfattade personalbokslutet genom att redovisa valda
delar av Personalöversikt 2016. Materialet ska ses som en fördjupning och
komplement till personaldelen i årsredovisningen. Användningsområden är
som styrning, besluts- och planeringsunderlag samt att göra jämförelser och se
trender. All statistik som vi själva kan ta fram är könsuppdelad. Det som är
mest utmärkande för 2016 är att personalomsättningen nästan har fördubblats
jämfört med 2015.

§ 10
Löneöversyn 2017

Dnr
Förhandlingschefen redovisade förutsättningar och prioriteringar inför
löneöversynen. Inriktningen är att träffa facken för att få en gemensam
löneöversyn utom för Kommunal där vi har annat avtalsdatum och inväntar
märket. Prioriteringar och ekonomiska förutsättningar fastställdes av
personalutskottet.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.





Datum

2017-02-14

Ärendebeteckning

KS 2016/1187

Skäggenäs Villa- och
Intresseförening (Svoif)

Övergödningsproblemen i Norra Dragsviken
Tack för ert inkomna brev.
Som beskrivet i tidigare brevkommunikation så finns idag inte några
öronmärkta pengar för att rensa grunda vikar, men det finns en verktygspark
för ideella organisationer att låna. Dessutom finns en vattenrådssamordnare
som kan hjälpa till att söka pengar för åtgärder. Som tidigare nämnts så finns
Dragsviken med på listan över vikar som är i behov av åtgärder och projektpengar sökes proaktivt för att åtgärderna ska ske.
Min inbjudan till träff för dialog kvarstår så att vi kan få en bild av era behov
och önskemål.
Med vänliga hälsningar

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│karin.lofstrom_1@kalmar.se

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljförmögenhet per 2017-01-31
Antal andelar
Andelskurs

903 521,2499 St
3 799,6136 Kr

Svenska aktier/fonder
50,14% 1 721
Utländska aktier/fonder
8,50% 291
Obligationer
33,90% 1 163
Räntefonder
3,61% 123
Upplupna räntor, värdepapper 0,18%
6
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
3,97% 136
Ej bokförd likviditet
0,00%
Öppen position köpoptioner
-0,29% - 10
Summa förmögenhet

179
669
655
943
249
13
440
- 9
110

462
183
588
735
806
114
337
460
153

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 433 031 613 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-01
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex
Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex
Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

10,07%
9,37%
8,77%
8,06%
0,98
0,98
2,42%
0,29

Avkastning per 2017-01-31
Från datum Portföljen
Index
2016-12-31
0,62%
0,34%
11-30
2,81%
1,72%
10-31
3,73%
2,10%
09-30
3,56%
1,56%
08-31
5,68%
2,44%
07-31
7,95%
3,76%
06-30
11,62%
6,87%
05-31
10,05%
5,66%
04-30
12,01%
7,18%
03-31
12,40%
7,53%
02-29
14,21%
8,59%
01-31
16,99%
9,95%
2015-12-31
12,02%
6,62%
2014-12-31
18,66%
12,70%
2013-12-31
32,37%
25,60%
2012-12-31
51,74%
42,53%
2011-12-31
70,56%
56,73%
2010-12-31
60,89%
52,51%
2009-12-31
83,47%
74,03%
2008-12-31
127,21% 119,67%
2007-12-31
91,77%
83,49%
2006-12-31
87,78%
83,67%
2005-12-30
120,74% 109,80%
2004-12-30
173,82% 150,74%
2003-12-30
212,54% 185,94%
2003-02-28
279,96% 247,75%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,28%
1,09%
1,64%
2,00%
3,24%
4,19%
4,76%
4,39%
4,82%
4,87%
5,62%
7,04%
5,40%
5,96%
6,77%
9,20%
13,83%
8,39%
9,44%
7,54%
8,28%
4,11%
10,93%
23,08%
26,60%
32,21%

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-01 - 2017-01
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
2 013
58,6%
25%-60%

Total utlandsandel

292

8,5%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

18

0,5%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- SEB
- Svenska Handelsbanken
- Nordea
- Investor

309
191
167
121
113

9,0%
5,6%
4,9%
3,5%
3,3%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

643

18,7%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
48,01%
20,64%
5,84%
4,86%
4,41%
3,65%
3,46%
3,10%
2,78%
1,65%
1,60%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

537 176 000
1648 231 897
440 000 000
708 453 793
51 000 000
200 576 953
51 021 000
166 765 894
39 009 000
151 539 208
50 000 000
125 338 648
50 000 000
118 805 908
26 375 000
106 385 950
24 500 000
95 564 412
32 500 000
56 537 260
16 850 000
54 831 691
1 318 431 000 3 433 031 613

206,8%
61,0%
293,3%
226,9%
288,5%
150,7%
137,6%
303,4%
290,1%
74,0%
225,4%
160,4%

Insatt/uttag
2017

55%

45%

35%

0%
2016-01-31

KLP

|
2016-03-31

|
2016-06-30

|
2016-09-30

|
2016-12-31

25%
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Januari 2017

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-01
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

55%
200%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

25%
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Januari 2017

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

14,55%
14,09%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

14,86%
16,70%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,88
0,76

Aktiv risk
Informationskvot

3,97%
0,12

Fem största innehaven 2017-01-31
Investor B
Hennes & Mauritz B
Skandinaviska Enskilda Banken A
Sandvik
SCA B

113
113
98
82
78

252
000
250
600
900

940
000
000
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

15%

10%

5%

0%

Övriga

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-01

20%

Utland

2 111 402 703 Kr

2016-12-31

25%

Teleoperatörer

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Sällanköpsvaror

462
183
956
715
460
153

2017-01-31

Material

Summa förmögenhet

179
669
12
660
- 9
110

Branschfördelning 2017-01-31 och 2016-12-31
Differens
-0,27%
0,01%
0,22%
0,48%
1,94%
2,83%
2,48%
3,66%
3,52%
2,68%
3,13%
6,13%
5,94%
4,75%
7,29%
3,48%
5,25%
6,81%
4,03%
-16,30%
27,71%
21,53%
18,90%
18,15%
20,41%
36,19%

IT

81,52% 1 721
13,81% 291
0,00%
5,15% 108
0,00%
-0,48% - 10

Avkastning per 2017-01-31
Från datum Portföljen
Index
2016-12-31
0,98%
1,25%
11-30
4,21%
4,20%
10-31
5,92%
5,71%
09-30
5,19%
4,70%
08-31
8,51%
6,57%
07-31
12,03%
9,20%
06-30
17,72%
15,24%
05-31
14,79%
11,13%
04-30
17,43%
13,90%
03-31
17,62%
14,94%
02-29
20,29%
17,16%
01-31
25,67%
19,54%
2015-12-31
16,96%
11,01%
2014-12-31
27,31%
22,56%
2013-12-31
49,23%
41,94%
2012-12-31
85,09%
81,61%
2011-12-31
116,79% 111,55%
2010-12-31
89,79%
82,98%
2009-12-31
135,87% 131,84%
2008-12-31
237,27% 253,57%
2007-12-31
143,21% 115,50%
2006-12-31
131,43% 109,90%
2005-12-30
187,71% 168,81%
2004-12-30
284,60% 266,45%
2003-12-30
362,89% 342,49%
2003-02-28
562,33% 526,14%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

318 783,7761 St
6 623,3066 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2017-01-31

+0,8% +0,1% -0,7% -0,2% +0,1% +0,7% -0,1% -0,7% 0,0%

Utveckling andelsvärde för perioden 2016-01 - 2017-01
Portföljen
30%

Index

Aktieinnehav
100%
90%

25%
80%
70%
20%
60%
15%

50%
40%

10%
30%
20%
5%
10%
0%
2016-01-31

KLP

|
2016-03-31

|
2016-06-30

|
2016-09-30

|
2016-12-31
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Januari 2017
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Antal/Nom belopp

Kurs/Ränta

8 100

212,28

1 719 463

45 971
4 049

29,46
87,87

1 354 225
355 778

Köp av NCC B
2017-01-30 2017-02-01
Summa köp
Sälj av Acando b
2017-01-30 2017-02-01
Sälj av KnowIT
2017-01-30 2017-02-01
Summa sälj
Summa ej bokförd likviditet
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK 15 931 336,79
SWEDBANK
SEK 73 939 325,70
SEB
SEK 18 241 953,49
Summa
108 660 715,09

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,8807
DKK
11,0521
NOK

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
12 956,11
0,00
0,00
0,00
12 956,11
0,00

Kurs
1,2717
1,0643

Valuta
EUR
USD

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
1 719 463
1 719 463
1 354 225
355 778
1 710 003
- 9 460

0 SEB
0
702 786 SEB
219 481 SEB
922 266

Ränta
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%

Kurs
9,4582
8,8433

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
10 110 153
Summa skulder
10 110 153
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-01
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

540%
90%
480%
80%
420%
70%
360%
60%
300%

50%

240%

40%

180%

30%

120%

20%

60%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-01-31
Benämning

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

400
180
324
600
150
407
1 000
340
530

000
000
600
000
000
778
000
000
000

23,10
80,85
348,90
105,70
139,90
43,60
98,25
221,10
130,60

481 872 061
9 240 000
14 553 000
113 252 940
63 420 000
20 985 000
17 779 121
98 250 000
75 174 000
69 218 000

358 725 194,39
8 054 313,00
9 292 885,00
73 012 465,34
39 655 635,58
16 026 117,00
13 757 924,63
84 294 657,59
49 362 340,02
65 268 856,23

20,14
51,63
224,93
66,09
106,84
33,74
84,29
145,18
123,15

34,33
14,72
56,60
55,11
59,93
30,94
29,23
16,56
52,29
6,05

123 146 867
1 185 687
5 260 115
40 240 475
23 764 364
4 958 883
4 021 196
13 955 342
25 811 660
3 949 144

23,94
0,46
0,72
5,63
3,15
1,04
0,88
4,88
3,73
3,44

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

Hälsovård
Alligator
AstraZeneca
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum

300
30
900
170
200
300

000
000
000
000
000
000

32,50
470,60
79,05
141,40
182,00
111,80

188 991 000
9 750 000
14 118 000
71 145 000
24 038 000
36 400 000
33 540 000

161 532 975,85
10 856 206,00
15 037 523,00
58 314 565,89
31 285 051,26
18 946 955,16
27 092 674,54

36,19
501,25
64,79
184,03
94,73
90,31

17,00
- 10,19
- 6,11
22,00
- 23,16
92,12
23,80

27 458 024
- 1 106 206
- 919 523
12 830 434
- 7 247 051
17 453 045
6 447 325

9,39
0,48
0,70
3,53
1,19
1,81
1,67

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco B
Bravida Holding
Bulten AB
ELTEL
Intrum Justitia
NCC B
Sandvik
Securitas B
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

143
210
344
245
130
115
178
700
70
325
300
200
175
670

000
000
000
931
000
000
100
000
000
500
000
000
000
000

207,60
253,60
57,85
93,00
49,60
294,60
215,10
118,00
139,20
214,00
176,00
181,50
111,70
111,80

549 905 593
29 686 800
53 256 000
19 900 400
22 871 583
6 448 000
33 879 000
38 309 310
82 600 000
9 744 000
69 657 000
52 800 000
36 300 000
19 547 500
74 906 000

386 373 688,93
23 302 064,83
26 281 823,00
16 371 393,00
17 373 257,88
9 455 516,79
17 961 850,77
34 994 158,67
60 855 145,07
9 980 211,00
41 956 504,11
46 168 299,29
17 055 689,89
7 235 357,25
57 382 417,38

162,95
125,15
47,59
70,64
72,73
156,19
196,49
86,94
142,57
128,90
153,89
85,28
41,34
85,65

42,32
27,40
102,63
21,56
31,65
- 31,81
88,62
9,47
35,73
- 2,37
66,02
14,36
112,83
170,17
30,54

163 531 904
6 384 735
26 974 177
3 529 007
5 498 325
- 3 007 517
15 917 149
3 315 151
21 744 855
- 236 211
27 700 496
6 631 701
19 244 310
12 312 143
17 523 583

27,32
1,47
2,65
0,99
1,14
0,32
1,68
1,90
4,10
0,48
3,46
2,62
1,80
0,97
3,72

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 000 000
1 000 000
369 290

29,40
51,65
86,50

112 993 585
29 400 000
51 650 000
31 943 585

126 492 432,22
15 287 587,23
91 187 057,04
20 017 787,95

15,29
91,19
54,21

- 10,67 - 13 498 847
92,31
14 112 413
- 43,36
- 39 537 057
59,58
11 925 797

5,61
1,46
2,57
1,59

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

150 000
300 000

255,10
263,00

117 165 000
38 265 000
78 900 000

82 779 290,99
26 841 085,39
55 938 205,60

178,94
186,46

41,54
42,56
41,05

34 385 709
11 423 915
22 961 794

5,82
1,90
3,92

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Electrolux B
Hennes & Mauritz B

19 264
80 000
452 000

1 007,00
232,50
250,00

150 998 848
19 398 848
18 600 000
113 000 000

134 825 528,00
17 955 395,42
17 966 911,00
98 903 221,58

932,07
224,59
218,81

12,00
8,04
3,52
14,25

16 173 320
1 443 453
633 089
14 096 778

7,50
0,96
0,92
5,61

Swedbank
SEB
SEB

562 500
1 950 000

77,15
35,47

112 563 375
43 396 875
69 166 500

130 378 274,14
40 719 105,00
89 659 169,14

72,39
45,98

- 13,66 - 17 814 899
6,58
2 677 770
- 22,86
- 20 492 669

5,59
2,16
3,44

SEB
Swedbank

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

Teleoperatörer
Tele 2 B
Telia Company

KLP
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-01-31

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag CBK 211202
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag skandia211110
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
Novo Nordisk B
OPM Private Equity
Save Earth Fund
SWB Bevis Energieffktiv 191120
Öhman Global Hållbar

189
150
150
120
150
200
150
462
200
120
45
99
143
100
139

005
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
047
828
000
481

Övriga
XACT BEAR 2

100 000

Summa aktier

KLP

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

149,25
45,08
118,71
66,70
103,34
92,81
99,41
137,71
90,70
92,43
314,62
239,26
140,95
114,00
140,03

291 669 183
28 208 999
6 762 000
17 806 500
8 004 000
15 501 000
18 562 000
14 911 500
63 622 025
18 140 000
11 091 600
14 157 836
23 697 693
20 272 567
11 400 000
19 531 463

259 535 680,45
23 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
15 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
45 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
14 366 333,12
10 331 172,70
14 500 000,02
10 000 000,00
20 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,65
88,82
100,00
319,25
104,31
100,81
100,00
143,39

12,38
22,65
- 54,92
18,71
- 33,30
3,34
- 7,19
- 0,59
39,60
2,12
- 7,57
- 1,45
129,38
39,81
14,00
- 2,34

32 133 503
5 208 999
- 8 238 000
2 806 500
- 3 996 000
501 000
- 1 438 000
- 88 500
18 047 850
376 000
- 908 400
- 208 497
13 366 520
5 772 567
1 400 000
- 468 537

14,49
1,40
0,34
0,88
0,40
0,77
0,92
0,74
3,16
0,90
0,55
0,70
1,18
1,01
0,57
0,97

66,90

6 690 000
6 690 000

9 741 842,00
9 741 842,00

97,42

- 31,33
- 31,33

- 3 051 842
- 3 051 842

0,33
0,33

21,96

362 463 738

2 012 848 645 1 650 384 906,98

Upplupen
ränta

0,00

Andel av
portföljen

Depå

Alfred Berg
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
Öhman Fonder
Swedbank

100,00

Torsdag 2017-02-09
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-01-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

ABB Ltd/1702/205
ABB Ltd/1702/210
ABB Ltd/1703/210
ABB Ltd/1706/210
Autoliv/1702/1020
Boliden/1702/250
Boliden/1702/260
Boliden/1706/280
Electrolux B/1702/235
Electrolux B/1703/245
Elekta B/1706/95
Ericsson B/1702/58
Ericsson B/1703/59
Ericsson B/1703/60
Ericsson B/1706/62
Hennes & Mauritz B/1702/275
Hennes & Mauritz B/1706/290
Investor B/1702/350
Investor B/1703/360
Nordea/1702/102.50
Nordea/1703/105
Nordea/1706/110
Sandvik/1703/117.50
Sandvik/1703/120
Sandvik/1706/125
SCA B/1702/265
SCA B/1703/270
SCA B/1706/290
Securitas B/1702/147.5
Skandinaviska Enskilda Banken A/1702/100
Skandinaviska Enskilda Banken A/1702/97.50
Skandinaviska Enskilda Banken A/1703/102.50
Skandinaviska Enskilda Banken A/1703/105
Skandinaviska Enskilda Banken A/1706/105
Skanska B/1702/225
Skanska B/1703/235
Skanska B/1706/240
SKF B/1702/175
SKF B/1702/180
SKF B/1703/185
Swedbank A/1702/235
Swedbank A/1703/235
Swedbank A/1703/240
Swedish Orphan Biovitrum/1702/112.5
Swedish Orphan Biovitrum/1703/115
Swedish Orphan Biovitrum/1704/122.50
Svenska Handelsbanken A/1702/130
Svenska Handelsbanken A/1702/140
Svenska Handelsbanken A/1703/140

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

1

1

1
1
1

1

1
1

1

300,00
400,00
200,00
400,00
190,00
300,00
300,00
400,00
500,00
300,00
500,00
000,00
500,00
500,00
000,00
600,00
500,00
300,00
300,00
000,00
000,00
000,00
500,00
500,00
000,00
500,00
500,00
500,00
300,00
800,00
500,00
000,00
700,00
500,00
300,00
300,00
500,00
300,00
40,00
300,00
400,00
400,00
400,00
400,00
600,00
500,00
000,00
600,00
600,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
30
40
20
40
19
30
30
40
50
30
50
100
50
50
100
60
50
30
30
100
100
100
50
50
100
50
50
50
30
80
150
100
70
50
30
30
50
30
4
30
40
40
40
40
60
50
100
60
60

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
57
86
35
106
604
437
297
280
152
79
78
152
59
103
164
132
135
162
126
348
275
131
226
177
272
201
201
117
45
204
597
231
106
68
101
66
132
172
7
107
145
200
137
70
126
122
496
70
114

315
320
240
110
575
704
698
995
779
583
200
318
277
317
982
450
094
113
743
788
100
650
205
030
921
413
413
800
435
568
476
123
710
845
689
225
638
429
570
584
410
430
550
480
510
750
163
680
953

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde

Depå

207,60
207,60
207,60
207,60
1 007,00
255,10
255,10
255,10
232,50
232,50
79,05
51,65
51,65
51,65
51,65
250,00
250,00
348,90
348,90
105,70
105,70
105,70
118,00
118,00
118,00
263,00
263,00
263,00
139,20
98,25
98,25
98,25
98,25
98,25
214,00
214,00
214,00
176,00
176,00
176,00
221,10
221,10
221,10
111,80
111,80
111,80
130,60
130,60
130,60

SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken

6
8
4
8
19
7
7
10
11
6
3
5
2
2
5
15
12
10
10
10
10
10
5
5
11
13
13
13
4
7
14
9
6
4
6
6
10
5
5
8
8
8
4
6
5
13
7
7

228
304
152
304
133
653
653
204
625
975
952
165
582
582
165
000
500
467
467
570
570
570
900
900
800
150
150
150
176
860
737
825
877
912
420
420
700
280
704
280
844
844
844
472
708
590
060
836
836

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
500
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
500
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2017-01-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

Antal
kontrakt

Tele 2 B/1702/75
Tele 2 B/1703/77.10
Tele 2 B/1706/77.10
Trelleborg B/1702/185
Trelleborg B/1703/190
Trelleborg B/1706/200
Volvo B/1702/107.50
Volvo B/1702/110
Volvo B/1703/110
Volvo B/1706/115
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

2 000,00
978,00
1 000,00
300,00
300,00
400,00
500,00
500,00
300,00
700,00

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
200
97
100
30
30
40
50
50
30
70

000,00
800,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
253 400
113 694
203 920
109 058
94 320
106 110
226 205
149 984
118 020
203 093
10 110 153

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
77,15
77,15
77,15
181,50
181,50
181,50
111,80
111,80
111,80
111,80

0

15 430 000
7 545 270
7 715 000
5 445 000
5 445 000
7 260 000
5 590 000
5 590 000
3 354 000
7 826 000
479 299 270

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank

Torsdag 2017-02-09
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Acando b
KnowIT
NCC B
Öhman Global Hållbar

Sälj
Sälj
Köp
Köp

2017-01-30
2017-01-30
2017-01-30
2017-01-26

Raysearch Laboratories B
SK AstraZeneca/1701/525
SK Investor B/1701/350
SK Swedish Orphan Biovitrum/17
SK Volvo B/1701/110

Köp
Option
Option
Option
Option

Volvo B
Handelsbanken Hållbar Energi
ELTEL
Nordea
Swedbank A

2017-02-01
2017-02-01
2017-02-01
2017-01-26

45 971
4 049
8 100
40

29,46
87,87
212,28

1 354 225,00
355 778,00
1 719 463,00
0,00

2 034,00
534,00
2 576,00
0,00

2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20

2017-01-24
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20

22 863

171,26

3 915 437,00

5 864,00

Sälj
Köp
Sälj
Köp
Köp

2017-01-20
2017-01-19
2017-01-17
2017-01-16
2017-01-16

2017-01-24
2017-01-19
2017-01-19
2017-01-18
2017-01-18

70 000
248
20 100
65 000
25 000

Svenska Handelsbanken A
Electrolux B
Securitas B
Acando b
Catella B

Köp
Köp
Köp
Sälj
Köp

2017-01-16
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-12
2017-01-12

2017-01-18
2017-01-17
2017-01-17
2017-01-16
2017-01-16

41
30
70
27
32

Intrum Justitia
ABB Ltd
ABB Ltd
ABB Ltd
ABB Ltd

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2017-01-12
2017-01-11
2017-01-11
2017-01-11
2017-01-11

2017-01-16
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13

Elekta B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum
Electrolux B
Loomis B

Sälj
Sälj
Sälj
Köp
Sälj

2017-01-11
2017-01-11
2017-01-11
2017-01-05
2017-01-05

2017-01-13
2017-01-13
2017-01-13
2017-01-10
2017-01-10

ELTEL
AstraZeneca

Sälj
Köp

2017-01-03 2017-01-05
2017-01-02 2017-01-04

Valuta
SEK
Summa

KLP

Valutakurs

Belopp
(SEK)

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1 354 225,00
355 778,00
1 719 463,00
0,00

SEK

1,0000

3
3
3
3
3

915
915
915
915
915

437,00
437,00
437,00
437,00
437,00

61,98
100,65
216,65

7 688 450,00
0,00
1 245 754,00
6 542 156,00
5 416 235,00

11 550,00
0,00
1 871,00
9 799,00
8 112,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

7 688 450,00
0,00
1 245 754,00
6 542 156,00
5 416 235,00

347
000
000
500
704

124,58
226,84
142,57
28,46
23,57

5 150 926,00
6 805 193,00
9 980 211,00
782 574,00
770 699,00

7
10
14
1
1

715,00
193,00
948,00
176,00
154,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

5 150 926,00
6 805 193,00
9 980 211,00
782 574,00
770 699,00

10
15
8
15
15

000
000
000
000
000

298,35
202,06
202,30
202,00
201,90

2
3
1
3
3

983
030
618
030
028

469,00
865,00
424,00
038,00
536,00

4
4
2
4
4

469,00
539,00
424,00
538,00
536,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

2
3
1
3
3

983
030
618
030
028

469,00
865,00
424,00
038,00
536,00

100
5
20
50
100

000
123
000
000
000

80,98 8 097
184,72
946
110,33 2 206
223,23 11 161
275,29 27 528

999,00
333,00
685,00
718,00
645,00

12
1
3
16
41

165,00
422,00
315,00
718,00
355,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 8 097
1,0000
946
1,0000 2 206
1,0000 11 161
1,0000 27 528

999,00
333,00
685,00
718,00
645,00

2 044,00
22 523,00

SEK
SEK

1,0000 1 360 331,00
1,0000 15 037 523,00

21 000
30 000

109,84

Courtage och Valuta
övrig kostnad

64,78 1 360 331,00
501,25 15 037 523,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

651 439
136 297

117
113
48
68

900
970
500
670

1 693 272
216 214

362 165

1 618 603
511 605
400 507
17 352 898
167 099

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

80 190 893,00

51 566 774,00

80 190 893,00
80 190 893,00

51 566 774,00
51 566 774,00

29 223 300,46
29 223 300,46

22 726 786,53
22 726 786,53

383 312,99
383 312,99

349 040,00
349 040,00

0,00
0,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31
Aktie

Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag skandia211110
Hemfosa Fastigheter AB
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2017-01-18
2017-01-13
2017-01-02
2017-01-13
2017-01-27

2017-01-18
2017-01-13
2017-01-02
2017-01-13
2017-01-27

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

75 000,00
140 000,00
150 000,00
189 000,00
6 090 000,00
6 644 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75 000,00
140 000,00
150 000,00
189 000,00
6 090 000,00
6 644 000,00

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

75 000,00
140 000,00
150 000,00
189 000,00
6 090 000,00
6 644 000,00
6 644 000,00

Torsdag 2017-02-09
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31
Option

Sälj av köp Volvo B/2017-01-20/110
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2017-01-20/112.5
Sälj av köp AstraZeneca/2017-01-20/525
Sälj av köp SKF B/2017-02-17/180
Sälj av köp Securitas B/2017-02-17/147.5
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2017-02-17/275
Sälj av köp Ericsson B/2017-02-17/58
Sälj av köp Electrolux B/2017-02-17/235
Sälj av köp ABB Ltd/2017-02-17/210
Sälj av köp Ericsson B/2017-03-17/59
Sälj av köp Electrolux B/2017-03-17/245
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2017-04-21/122.5
Sälj av köp Volvo B/2017-06-16/115
Sälj av köp Trelleborg B/2017-06-16/200
Sälj av köp Tele 2 B/2017-06-16/77.1
Sälj av köp Skanska B/2017-06-16/240
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2017-06-16/105
Sälj av köp SCA B/2017-06-16/290
Sälj av köp Sandvik/2017-06-16/125
Sälj av köp Nordea/2017-06-16/110
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2017-06-16/290
Sälj av köp Ericsson B/2017-06-16/62
Sälj av köp Elekta B/2017-06-16/95
Sälj av köp Boliden/2017-06-16/280
Sälj av köp ABB Ltd/2017-06-16/210
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2017-01-03
2017-01-02
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-13
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-05
2017-01-11
2017-01-03
2017-01-13
2017-01-30
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-03

2017-01-04
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-16
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-09
2017-01-12
2017-01-04
2017-01-16
2017-01-31
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04
2017-01-04

2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-02-17
2017-03-17
2017-03-17
2017-04-21
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

700
500
300
40
300
600
500
500
400
500
300
500
700
400
000
500
500
500
000
000
500
000
500
400
400

1,00
1,00
4,00
2,00
1,55
2,25
1,00
3,11
2,20
1,21
2,70
2,50
2,95
2,70
2,08
2,70
1,40
2,40
2,78
1,35
2,75
1,68
1,60
7,15
2,70

1 330
1 500
2 100
430
1 065
2 550
950
2 721
1 680
1 043
1 417
2 250
3 407
1 890
4 080
2 362
1 155
2 200
4 579
3 350
2 406
2 768
1 800
5 005
1 890

68 670,00
48 500,00
117 900,00
7 570,00
45 435,00
132 450,00
49 050,00
152 779,00
86 320,00
59 277,00
79 583,00
122 750,00
203 093,00
106 110,00
203 920,00
132 638,00
68 845,00
117 800,00
272 921,00
131 650,00
135 094,00
164 982,00
78 200,00
280 995,00
106 110,00
2 972 642,00

1

1
1
1

Affärsnummer

9429
9442
9424
9434
9466
9423
9432
9440
9421
9433
9463
9493
9439
9437
9422
9426
9428
9436
9430
9427
9435
9431
9441
9425
9438
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31
Option

Summa

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

Affärsnummer

0,00

Torsdag 2017-02-09
Sida
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Januari 2017
Portföljförmögenhet per 2017-01-31
Antal andelar
Andelskurs

788 066,9273 St
1 677,0516 Kr

Obligationer
88,05% 1 163 655 588 Kr
Räntefonder
9,38% 123 943 735 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,47%
6 249 806 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
158 Kr
Likviditet
2,10%
27 779 622 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 321 628 910 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2017-01
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,79%
4,02%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,41%
2,56%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,66
1,01

Aktiv risk
Informationskvot

1,95%
-0,12

Riskmått räntebärande per 2017-01
Nominellt värde

1 069 923 206 Kr

Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r

11 607 332 Kr
0,88 %

Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

1,064 år
1,092 år
3,02

Förfallostruktur2017-01-31
2500 KKr

Differens
0,63%
1,39%
2000 KKr
1,85%
2,62%
3,00%
1500 KKr
3,34%
3,83%
2,82%
1000 KKr
3,43%
4,37%
500 KKr
4,97%
3,94%
2,67%
3,30%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
0,10%
3,54%
7,88%
2,71%
3,28%
6,50%
-0,47%
Utveckling andelsvärde för perioden 2016-01 - 2017-01
-0,23%
Portföljen
Index
0,72%
-1,44%
-5,29% 7,5%
-5,26%

Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

294 699 Kr
805 916 Kr
508 117 Kr

2,5%

319 663 Kr
815 992 Kr
0,0%
2016-01-31

KLP

Staten

5,0%

Fem största innehaven 2017-01-31
EXCALIBUR,
31
Räntefond
Nordea,
28
Nordea AT1 FRN SEK - 2020-03-12
Trude,
27
Räntefond
SHB i USD,
27
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
SEB i USD,
26
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13

Avkastning per 2017-01-31
Från datum Portföljen
Index
2016-12-31
0,07%
-0,56%
11-30
0,66%
-0,73%
10-31
0,42%
-1,43%
09-30
1,09%
-1,53%
08-31
1,41%
-1,59%
07-31
1,87%
-1,47%
06-30
2,80%
-1,03%
05-31
3,09%
0,27%
04-30
4,09%
0,65%
03-31
4,76%
0,39%
02-29
5,40%
0,43%
01-31
4,85%
0,90%
2015-12-31
4,67%
2,00%
2014-12-31
5,82%
2,52%
2013-12-31
9,86%
9,76%
2012-12-31
13,64%
10,10%
2011-12-31
21,60%
13,72%
2010-12-31
26,01%
23,31%
2009-12-31
29,01%
25,73%
2008-12-31
36,07%
29,57%
2007-12-31
43,43%
43,89%
2006-12-31
47,11%
47,34%
2005-12-30
49,81%
49,09%
2004-12-30
54,10%
55,54%
2003-12-30
61,83%
67,13%
2003-02-28
67,71%
72,97%

|
2016-03-31

|
2016-06-30

|
2016-09-30

|
2016-12-31
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Januari 2017
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK
349 778,63
Söderberg & Partners
SEK
451 989,51
Handelsbanken
SEK
1 004 667,33
SEB
SEK 25 973 186,86
Summa
27 779 622,33

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,8807
DKK
11,0521
NOK

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
158,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,20
0,00

Kurs
1,2717
1,0643

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,4582
8,8433

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2017-01
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-01-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

1 069 923 206

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 163 655 588
1 167 576 603,05

- 0,34

6 249 806

1,092

90,37

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
RIKSHM 115 Green bond
Vasakronan FRN 211018
Rikshem FRN 220222
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0007073895
SE0009190614
SE0009345622
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-05-07
2021-10-18
2022-02-22
2022-03-19
2023-10-30

82 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
13 000 000
10 000 000
5 000 000
13 000 000
15 000 000

1,083
0,984
0,884
0,047
0,413
0,456
1,736
0,278

100,022
100,135
100,625
100,179
100,195
100,152
97,550
97,923

81 513 470 82 612 645,98
5 001 100
5 137 000,00
8 010 800
8 276 900,54
13 081 250 13 196 035,11
13 023 270 13 110 630,00
10 019 500 10 000 000,00
5 007 600
5 000 000,00
12 681 500 12 892 080,33
14 688 450 15 000 000,00

- 1,33
- 2,65
- 3,21
- 0,87
- 0,67
0,20
0,15
- 1,63
- 2,08

69 515
12 485
9 184
13 407
1 443
1 491
4 433
26 956
116

0,134
0,025
0,133
0,133
0,019
0,214
0,061
0,131
0,247

6,33
0,39
0,62
1,02
1,01
0,78
0,39
0,98
1,14

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
LFHYP512
SWBHYP188
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

SE0005306982
SE0004270023
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2019-06-19
2019-06-19
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

58 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

-0,003
-0,001
0,449
0,501
0,606

105,974
108,950
110,055
101,912
101,604

61 002 460 60 837 740,00
10 597 400 10 749 200,00
10 895 000 11 227 600,00
11 005 500 11 032 000,00
18 344 160 17 932 440,00
10 160 400
9 896 500,00

0,27
- 1,41
- 2,96
- 0,24
2,30
2,67

613 597
153 472
230 208
120 972
22 001
86 944

3,257
2,303
2,271
3,442
3,807
4,018

4,74
0,82
0,85
0,85
1,42
0,79

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619
Storebrand LIVSF 240325

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19
NO0010706021 2024-03-25

83 700 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 000 000
1 500 000
1 200 000
3 000 000
10 000 000
3 000 000
5 000 000
10 000 000

4,451
2,893
5,170
3,388
3,552
3,393
4,382
4,672
5,412
5,591
4,001
5,801
5,186
5,816
1,080
2,086

59,000
101,700
102,175
100,708
103,500
102,000
94,500
96,750
100,205
100,445
105,170
99,840
105,500
98,000
100,520
97,869

169 956 810173 484 188,38
5 023 260
9 145 184,00
6 494 054
6 768 387,28
8 699 180
8 992 000,00
7 502 494
7 942 998,82
3 304 496
3 505 788,00
6 513 210
6 738 600,00
3 780 000
4 000 000,00
6 177 971
6 668 400,00
17 722 757 16 861 239,98
13 323 903 12 209 559,56
11 936 614 11 532 033,61
26 487 302 25 444 841,76
11 227 838 11 781 455,27
25 999 155 25 548 318,91
5 348 921
5 730 800,00
10 415 655 10 614 581,21

- 2,03
- 45,07
- 4,05
- 3,26
- 5,55
- 5,74
- 3,34
- 5,50
- 7,35
5,11
9,13
3,51
4,10
- 4,70
1,76
- 6,66
- 1,87

2 948 791
94 740
25 657
88 035
44 871
5 040
30 694
25 318
17 403
346 646
265 481
207 977
328 690
118 050
1 320 508
6 864
22 817

0,470
0,006
0,111
0,056
0,078
0,206
0,108
0,106
0,192
2,438
2,861
2,899
2,991
0,042
3,560
0,131
0,147

13,20
0,39
0,50
0,68
0,58
0,26
0,51
0,29
0,48
1,38
1,03
0,93
2,06
0,87
2,02
0,42
0,81

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B
Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28
Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21

SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297
SE0005449352
SE0004926699
XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684

468 223 206
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000
10 000 000
12 000 000
9 000 000
10 000 000
9 000 000
15 000 000

1,383
1,838
2,642
2,250
6,906
2,301
1,414
1,779
1,807
3,390
5,000
1,979
1,309

100,120
100,234
100,197
100,308
99,890
100,666
100,470
100,877
101,432
103,200
101,500
102,271
100,433

468 283 043469 695 321,14
10 212 240 10 286 584,00
10 023 400 10 290 602,00
10 019 700
9 950 000,00
13 039 975 12 997 860,00
14 983 500 15 015 000,00
13 086 515 13 253 070,00
6 028 200
6 006 000,00
10 087 700 10 000 000,00
12 171 840 12 253 840,00
9 288 000
9 220 500,00
10 150 000 10 000 000,00
9 204 390
9 159 760,00
15 064 950 14 974 718,25

- 0,30
- 0,72
- 2,60
0,70
0,32
- 0,21
- 1,26
0,37
0,88
- 0,67
0,73
1,50
0,49
0,60

1 939 478
21 944
25 017
23 485
21 938
60 428
63 981
16 025
17 790
38 549
38 985
33 333
17 316
38 724

0,260
0,094
0,114
0,161
0,175
0,192
0,042
0,067
0,150
0,078
0,122
0,183
0,153
0,058

36,37
0,79
0,78
0,78
1,01
1,16
1,02
0,47
0,78
0,95
0,72
0,79
0,71
1,17

SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
2017-09-26
2017-11-28
2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-01-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Hexagon 104
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
Boliden FRN 200409
ÅF FRN 2020-05-12
Klövern 20200601
Klövern 201102
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Bilia AB 210329
Sagax FRN 2021-04-27
Castellum FRN Green 211004
NorCell 3,5 % 220225
Volvo Cars 220307
TELE2 frn 20220316
Tele2 FRN 220316
Klarna AB Tier 2

SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006453270
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0005878287
SE0007074620
SE0008015119
SE0009241805
NO0010752710
SE0006452009
SE0008186886
SE0008294748
SE0009161607
SE0009320146
XS1530953618
xs1554348562
XS1490961759
SE0008435036

2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-26
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-04-09
2020-05-12
2020-06-01
2020-11-02
2020-11-27
2021-01-18
2021-03-29
2021-04-27
2021-10-04
2022-02-25
2022-03-07
2022-03-16
2022-03-16
2026-06-20

Övr Banker(ej börsbolag)
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
LF Bank ECP 15/20200609
SBAB Bank
Jyske Bank Perpetual
IF 16/2046-12-01
Resurs bank Tier2
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
XS1243897987
XS1412408897
XS1489817525
XS1525537061
SE0009522212
SE0005497781
XS1418633126

Strukturerade obligationer
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L

SE0005035409
SE0005100930
SE0004841658
SE0005397999

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
536
000
000
670
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

0,720
1,059
5,142
5,636
4,338
5,900
2,196
0,932
0,730
2,752
0,760
2,263
3,500
0,407
7,872
2,482
6,750
1,599
0,595
3,538
3,360
2,907
0,543
2,200
4,230
1,950
3,630
1,780
1,550
0,940
3,884

100,381
102,218
101,000
50,000
103,270
102,500
104,859
100,738
100,747
102,950
100,851
102,310
101,611
100,940
88,500
95,675
100,250
101,877
99,770
102,205
100,749
102,214
99,492
103,251
104,411
100,733
99,405
101,550
100,655
100,400
103,732

2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-06-09
2021-06-17
2021-09-16
2021-12-01
2022-01-17
2023-10-25
2026-05-25

136 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
20 000 000
14 000 000
15 000 000
12 000 000
3 000 000
9 000 000
10 000 000

1,399
2,098
1,409
2,640
2,622
4,136
5,190
1,638
3,852
2,532
2,109

2018-03-10
2018-03-28
2018-10-10
2019-01-18

242 000 000
10 000 000
8 000 000
10 000 000
15 000 000

2,346
-19,451
7,206
5,112

8
20
3
7
6
4
8
15
10
15
20
8
4
11
5
30
8
16
13
8
10
10
5
7
5
12
11
16
4
16
10

000
000
856
000
000
166
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

8
20
3
3
6
4
8
15
10
15
20
8
4
11
4
28
8
16
12
8
10
10
4
7
5
12
10
16
4
16
10

030
443
895
500
196
270
388
110
074
442
170
184
064
103
425
702
020
300
970
176
074
221
974
227
220
087
934
248
026
064
373

480
600
101
000
200
837
720
700
700
500
100
760
420
345
000
500
000
240
100
400
900
400
600
570
550
960
550
000
200
000
200

Anskaffningsvärde
8
20
3
6
6
4
8
14
10
15
20
7
3
11
5
29
8
16
12
8
10
10
5
7
5
12
10
16
4
16
10

000
268
856
915
000
166
106
828
000
000
052
961
963
141
000
205
000
153
987
000
000
000
000
244
000
000
940
000
046
009
438

Ändring Upplupen ränta
i procent
11
21
17
47
11
17
344
19
8
16
23
6
15
8
57
103
66
15
17
47
84
52

Duration

Andel av
portföljen

Depå

040
768
627
123
568
755
306
416
314
053
222
538
167
208
947
416
000
635
188
960
000
488
980
117
350
550
264
511
922
217
313

0,064
0,147
0,161
0,131
0,206
0,178
1,934
0,111
0,136
0,211
0,097
0,214
0,142
0,072
0,103
0,111
0,128
0,189
0,033
0,081
0,006
0,075
0,214
0,158
0,239
0,175
4,573
0,097
0,122
0,122
0,133

0,62
1,59
0,30
0,27
0,48
0,33
0,65
1,17
0,78
1,20
1,57
0,64
0,32
0,86
0,34
2,23
0,62
1,27
1,01
0,64
0,78
0,79
0,39
0,56
0,41
0,94
0,85
1,26
0,31
1,25
0,81

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

000,00
940,00
536,00
026,33
000,00
670,00
560,33
730,11
000,00
000,00
454,44
137,00
000,00
488,50
000,00
839,75
000,00
760,00
260,00
000,00
000,00
000,00
000,00
933,39
000,00
000,00
710,00
000,00
772,60
080,44
488,00

0,38
0,86
1,00
- 49,39
3,27
2,50
3,48
1,90
0,75
2,95
0,59
2,81
2,56
- 0,34
- 11,50
- 1,72
0,25
0,91
- 0,13
2,21
0,75
2,21
- 0,51
- 0,24
4,41
0,73
- 0,06
1,55
- 0,51
0,34
- 0,63

101,085
101,278
100,915
98,175
97,500
103,350
103,490
101,655
101,610
103,442
103,182

137 173 805136 459 137,55
5 054 250
5 043 488,00
7 089 425
7 000 000,00
15 137 250 15 000 000,00
25 525 500 25 732 500,00
19 500 000 19 416 980,00
14 469 000 14 387 837,00
15 523 500 15 612 582,00
12 198 600 12 064 200,00
3 048 300
3 000 000,00
9 309 780
9 201 550,55
10 318 200 10 000 000,00

0,52
0,21
1,28
0,92
- 0,80
0,43
0,56
- 0,57
1,11
1,61
1,18
3,18

469 332
4 275
31 004
16 438
87 707
77 204
72 380
99 475
33 306
4 494
3 798
39 251

0,125
0,189
0,044
0,172
0,122
0,103
0,125
0,122
0,081
0,211
0,233
0,069

10,65
0,39
0,55
1,18
1,98
1,51
1,12
1,21
0,95
0,24
0,72
0,80

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

98,410
128,550
96,860
103,900

245 726 000244 487 570,00
9 841 000 10 111 210,00
10 284 000
8 000 000,00
9 686 000 10 186 360,00
15 585 000 15 015 000,00

0,51
- 2,67
28,55
- 4,91
3,80

209 093
13 686
0
42 036
36 250

3,265
0,192
1,145
0,192
1,890

19,08
0,76
0,80
0,75
1,21

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB

14
2
17
358
43
7
19
45
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KLP-Räntebärande
Per datum 2017-01-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
SWES1427K22 220110 HY
SWES1428K22 220110 IG
Danske FO STable Return 1629
Swedbank spec 1431E22 etik

SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0009144181
SE0009144199
SE0008242721
SE0009144439

2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-01-10
2022-01-10
2022-05-03
2022-11-30

RÄNTEFONDER
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
SEB ASSET SELECTION
Trude
Öhman Räntefond Kompass

SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU0256625632
SE0007551338
SE0006887196

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

-4,245
4,406
1,456
0,040
-0,402
-0,144
0,350
1,430
-2,463
0,738
4,690
3,560
1,577
-0,051

111,200
94,400
94,100
100,200
101,400
100,500
98,600
94,200
111,800
96,500
107,600
97,500
92,100
100,300

554 764
2 577
132 653
191 485
124 661
2 693
100 693

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12141,770
99,750
105,030
174,722
10214,345
99,470

15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15
10
15
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 070 477 970

Marknadsvärde

16
11
6
15
15
15
19
14
22
14
16
9
13
10

680
328
587
030
210
075
720
130
360
475
140
750
815
030

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15
10
15
10

750
000
000
750
150
000
000
225
000
300
000
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

5,90
- 5,60
- 5,90
- 4,57
0,40
0,50
- 1,40
- 7,19
11,80
- 5,39
7,60
- 2,50
- 7,90
0,30

0
30 842
5 945
9 792
0
0
0
0
0
125
53 750
16 667
0
0

2,433
0,192
0,192
3,328
3,444
3,444
4,022
4,197
4,460
4,903
4,387
4,647
5,247
5,825

1,30
0,88
0,51
1,17
1,18
1,17
1,53
1,10
1,74
1,12
1,25
0,76
1,07
0,78

SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB

123 943 735119 301 883,17
31 294 699 27 518 925,17
13 232 179 13 130 036,00
20 111 712 19 500 365,00
21 781 062 22 152 557,00
27 508 117 27 000 000,00
10 015 966 10 000 000,00

3,89
13,72
0,78
3,14
- 1,68
1,88
0,16

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,63
2,43
1,03
1,56
1,69
2,14
0,78

Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
Söderberg & Partners
Excalibur
Öhman Fonder

1 287 599 323
1 286 878 486,22

0,06

6 249 806

100.00

Torsdag 2017-02-09
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31
Benämning

Typ

Öhman Räntefond Kompass

Köp

Valuta
SEK
Summa

KLP

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Likviddag

Antal

2017-01-26 2017-01-26

Kurs

9

Belopp

0,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
0,00

SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1,0000

0,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Torsdag 2017-02-09
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Torsdag 2017-02-09
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31

Köp och försäljning av obligationer

Benämning

Typ

Nominelltbelopp

NDA 3551
NDA 3551
SHBC CX28L
SWES1427K22 220110 HY

Sälj
Kupf
Kupf
Kupf

5 000 000

SWES1428K22 220110 IG

Kupf

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00

Kurs

Affärsdag

Likviddag

100,0000 2017-01-27
2017-01-27
2017-01-18
2017-01-10

2017-01-27
2017-01-27
2017-01-18
2017-01-10

2017-01-10

2017-01-10

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

5 000 000,00

0,00

Valuta

SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

1,0000

5 000 000,00

5 000 000,00

Kupong

Vinst/förlust

0,00
250 000,00
1 044 000,00
201 562,50

SEK

62 500,00

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
5 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5 000 000,00
5 000 000,00

0,00
5 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 558 062,50
1 558 062,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Torsdag 2017-02-09
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2017-01-01 - 2017-01-31
Benämning

Typ

Sveaskog FRN lån 136 23-10-30
Sagax FRN 2021-04-27
Sparbanken Öresund
Sagax FRN 2021-04-27

Köp och försäljning av FRN-lån
Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-01-30
2017-01-27
2017-01-25
2017-01-20

2017-01-30
2017-01-27
2017-01-25
2017-01-20

SEK
SEK
SEK
SEK

12 171,25
0,00
59 547,00
6 319,50

Trelleborg FRN 18.01.2021
Vasakronan FRN 211018
TELE2 frn 20220316
Sagax 2019-06-18
Resurs bank Tier2

Kupf
Kupf
Köp
Kupf
Köp

2017-01-18
2017-01-18
101,1693 2017-01-18
2017-01-18
100,0000 2017-01-17

2017-01-18
2017-01-18
2017-01-23
2017-01-18
2017-01-17

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

7 372,78
11 423,33

Millicom FRN 2019-04-17
Resurs bank Tier2
LF Bank ECP 15/20200609
Sagax 2019-06-18
Sagax FRN 2021-04-27

Kupf
Kupf
Köp
Kupf
Kupf

2017-01-17
2017-01-17
98,7253 2017-01-17
2017-01-16
2017-01-16

2017-01-17
2017-01-17
2017-01-19
2017-01-16
2017-01-16

KREHY3498
AUSTEVOLL FRN 181015
NP3 Fastigheter 181015
SHBC CE29L
SHBC CE39L

Sälj
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

100,0000 2017-01-16
2017-01-15
2017-01-15
2017-01-10
2017-01-10

2017-01-16
2017-01-16
2017-01-16
2017-01-10
2017-01-10

SHBCSTEN1
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC Itraxx CE47L 180110
W Holdings AS
Boliden FRN 200409

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-01-10
2017-01-10
2017-01-10
2017-01-10
2017-01-09

2017-01-10
2017-01-10
2017-01-10
2017-01-10
2017-01-09

LF FRN 171009
Stendörren Fastigheter AB15/1
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
Castellum FRN Green 211004

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2017-01-09
2017-01-07
2017-01-05
2017-01-04
2017-01-04

Resurs bank ab frn +200

Kupf

2017-01-03

Valuta

Nominelltbelopp

4 000 000
3 000 000

6 000 000

4 700 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

4 050 741,49

3 968,89

3 000 000,00

0,00

5 941 437,00

17 917,00

4 700 000,00

0,00

Valuta

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
NOK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp, SEK

1,0000

4 050 741,49

1,0000

3 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

0,00
107 333,33
0,00
1,0000

5 941 437,00
58 644,44
47 395,83

1,0000

4 700 000,00

4 709 400,00

- 9 400,00
41
74
129
29

097,42
316,67
914,12
248,33

SEK
SEK
SEK
NOK
SEK

267
173
61
102
76

375,00
560,55
716,67
248,44
844,44

2017-01-09
2017-01-05
2017-01-05
2017-01-04
2017-01-04

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

18
127
69
74
44

642,36
777,78
213,02
750,00
221,33

2017-01-03

SEK

57 385,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

NOK
0,00
SEK
12 970 292,60
Summa, SEK

0,00
4 700 000,00

0,00
12 970 292,60
12 970 292,60

0,00
4 700 000,00
4 700 000,00

0,00
4 709 400,00
4 709 400,00

0,00
21 885,89
21 885,89

0,00
0,00
0,00

143 345,86
1 515 172,73
1 658 518,59

0,00
0,00
0,00

0,00
9 400,00
9 400,00

KLP

Kupong

Torsdag 2017-02-09
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 012 848 645
1 287 599 323
126 320 724
6 262 920
3 433 031 612

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

1 650 384 907
1 286 878 485

362 463 738
720 838

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

3 411 769 464
21 262 148

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +0
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2017 1 318 431 000

1 000 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2017-01-31

Insatt kapital

Avkastning

3 500 MKr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr
3 000 MKr

02-29

500 Mkr

2 500 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
2 000 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Kr

02-29

2017-01-31

2016-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

1999-12-31

2000-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

32 148 814
20 565 277
2 017 569
100 030
54 831 691

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

26 359 616
20 553 764

5 789 198
11 513

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

54 492 096
339 595

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,597179892400%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 14 430,8597

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-29

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

88 850 184
56 836 582
5 575 988
276 455
151 539 208

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

72 850 486
56 804 763

15 999 698
31 819

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

150 600 665
938 543

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,414151255000%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 39 882,7944

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

Insatt kapital

Avkastning

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-29

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31

100 Mkr
4 000 Kr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
2017-01-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

62 376 010
39 901 315
3 914 543
194 081
106 385 950

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

51 143 650
39 878 977

11 232 361
22 338

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

105 727 059
658 891

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,098892234400%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 27 999,1497

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

100 Mkr

30 Mkr

05-31

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

60 Mkr

02-29

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
2017-01-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

69 658 057
44 559 568
4 371 544
216 739
118 805 908

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

57 114 382
44 534 623

12 543 675
24 946

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

118 070 095
735 813

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,460670384400%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 31 267,8922

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

100 Mkr

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

60 Mkr

02-29

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

966 388 229
618 188 969
60 647 809
3 006 889
1 648 231 896

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

792 365 860
617 842 888

174 022 369
346 081

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

1 638 023 732
10 208 164

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017 537 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,010973463400%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 433 789,3454

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

1 500 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-29

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
1 000 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
500 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

97 777 865
62 547 531
6 136 264
304 233
166 765 894

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

80 170 515
62 512 515

17 607 350
35 016

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

165 733 045
1 032 848

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,857685931300%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 43 890,2244

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

150 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-29

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital

100 Mkr
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

56 031 146
35 842 569
3 516 357
174 339
95 564 412

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

45 941 337
35 822 503

10 089 809
20 066

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

94 972 543
591 869

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,783674091900%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 25 151,0868

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-29

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

80 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr

60 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
2017-01-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

73 488 321
47 009 750
4 611 920
228 657
125 338 648

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

60 254 911
46 983 433

13 233 410
26 318

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

124 562 375
776 273

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,650961075100%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 32 987,2090

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

30 Mkr

05-31

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

60 Mkr

02-29

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

415 379 297
265 714 018
26 068 037
1 292 441
708 453 793

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

340 579 866
265 565 263

74 799 431
148 755

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

704 066 053
4 387 740

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,636390011900%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 186 454,1680

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

600 Mkr

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-29

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
400 Mkr

3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

33 148 820
21 204 972
2 080 327
103 142
56 537 260

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

27 179 546
21 193 100

5 969 274
11 871

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

56 187 102
350 158

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,646861032400%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 14 879,7393

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-29

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2017
Portföljrapport

2017-01-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

117 601 902
75 228 771
7 380 365
365 915
200 576 953

58,63 %
37,51 %
3,68 %
0,18 %
100,00 %

96 424 739
75 186 656

21 177 164
42 115

Marknadsvärde 2016-12-31
Värdeändring 2017

199 334 699
1 242 254

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2017
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,842560628600%

Andelskurs per 2017-01-31
3 799,6136
Antal andelar per 2017-01-31 52 788,7766

Förmögenheter för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2017-01-31

Insatt kapital

Avkastning

150 Mkr

100 Mkr

50 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-29

200 Mkr

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2016-02-29 - 2017-01-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr
100 Mkr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

50 Mkr

1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2017-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-29

500 Kr

Onsdag 2017-02-08
Sida
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