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Försäljning av tomtmark för småhus på del av 
fastigheten Berga 10:2, område söder om 
Svensknabbevägen, i Berga 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna marköverlåtelseavtal med 
Humana Hus Svensknabben AB (org nr 556972-5459). 
 
Kommunledningskontoret får sälja tio tomter för småhus på del av fastigheten 
Berga 10:2, område söder om Svensknabbevägen, till Humana Hus 
Svensknabben AB (org nr 556972-5459) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. 
totalt 7 500 000 kronor exkl. anläggningsavgift för vatten- och avlopp. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av 
fastigheten Berga 10:2, område söder om Svensknabbevägen, för Arvidsson 
Möller Humana Hus i Kalmar AB. 
 
Området är en vidareutveckling av det genomförda planprogrammet för Berga 
Strandpark vars syfte var att bl.a. föreslå möjliga lägen för ny bostads-
bebyggelse. För reservationsområdet har ny detaljplan tagits fram. Planen har 
vunnit laga kraft genom att Mark-och Miljööverdomstolen ej beviljat 
prövningstillstånd för den överklagade nya detaljplanen. 
 
Bolaget har medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa 
bostäder på tidigare obebyggd mark söder om Svensknabbevägen. Planen ger 
möjlighet att bygga tio nya enbostadshus med tillhörande garage i en våning 
samt område för återvinningsstation och parkering. Ett bullerskydd i väster 
utmed Tallhagsvägen ska byggas av kommunen. I planen ingår även ett område 
för att färdigställa den nybyggda gång- och cykelvägen utmed Svensknabbe-
vägens norra sida och ett naturmarksområde öster om den planerade 
nybebyggelsen. Bebyggelsen uppförs i tre kvarter. Tomtarealen beräknas bli ca 
400 m2 per tomt. Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. 
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Då bolaget utför och bekostar åtgärder på kvartersmark såsom entrégator och 
vändplan, uppfyllning, samt får ökade drift- och underhållskostnader per tomt 
har tomtpriset justerats ned med 250 000 kronor. Ersättningen kommer att 
erläggas i samband med bolagets förvärv av fastigheterna. 
 
Marköverlåtelseavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att 
regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning 
m.m. 
 
 
 
 
Patrik Ihrman 
markingenjör, kommunledningskontoret 
 
 
Bilagor Översiktskarta 
 Detaljplanekarta 
 Illustration till detaljplan 
 Illustration av Humana Hus Svensknabben AB 
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