
Förslag till detaljplan för
DEL AV KLÄCKEBERGA 10:1 OCH VÄSTERSLÄT 17:1

SNURROM VERKSAMHETER 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLANENS SYFTE 
Detaljplanen syftar till att etablera sådana verksamhe-
ter vid Snurrom som har begränsad omgivningspåver-
kan. Med hänsyn till skyltläget mot E22, närheten till 
bostadsområdet i öster och byggnadernas förhållandevis 
stora volymer är det viktigt att byggnadernas utformning 
och materialval är estetiskt tilltalande och anpassad till 
omgivningen. Extra stor hänsyn ska ägnas utformning 
av fasader, tak, stängsel och eventuella skyltar mot E22. 
Anslutning av verksamhetsområdet sker via Prästkra-
gevägen. Framöver ska anslutning ske mot framtida 
industrigata i väster. Denna hanteras i en kommande 
detaljplan.

BAKGRUND
Det aktuella planområdet ingår i det som  i Kalmar 
kommuns översiktsplan (antagen KF 2013) kallas 
för stadsutvecklingsstråk - diagonalen. Diagonalen 
sträcker sig från Lindsdals centrum  till Kalmars järns-
vägsstation och innebär en omvandling av Norra vä-
gen till stadsgata med möjlighet att skapa nya attrak-
tiva  bostäder, verksamheter samt stärka det lokala 
serviceunderlaget. Detaljplanen för Snurrom verk-
samheter är därmed i linje med Kalmar kommuns 
översiktsplan.

Vid cirkulationsplatsen Snurrom har planering för en 
ny bad- och friskvårdsanläggning påbörjats. Trafik-
lösningar kring denna anläggning samt kommande 
verksamheter öster om E22 kommer att studeras vi-
dare i kommande detaljplaner. 

PLANFÖRSLAGET I KORTHET
Planområdet ligger i norra Kalmar, öster om E22 vid tra-
fikplats Kalmar Norra, söder om Lindsdal och väster om 
det nya bostadsområdet  Snurrom. Planområdet om-
fattar del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och del av 
Västerslät 17:1. Hela planområdet ligger på kommunal 
mark och är cirka 8,5 hektar.
Planen  möjliggör för utbyggnad av verksamhetsom-
råde. De nya byggnaderna inom verksamhetsområdet 
kommer att vara förhållandevis storskaliga och kom-
mer att synas från de nya bostäderna som byggs ös-
ter om nya Prästkragevägen och för trafikanter på E22. 
Därför är det viktigt att vara hänsynsfull vid gestaltning 
och utformning av byggnader, skyltar, belysning, stäng-
sel med mera. I planbeskrivningen finns därför en del 
gestaltningsprinciper och på plankartan finns särskil-
da utformningsbestämmelser. För att avskärma visuellt 
mot bostäder i öster skapas ett 15 meter brett parkstråk 
längs Prästkragevägen. PARK-stråket ska även utgöra 
ett rekreations- och motionsstråk som kommer sträcka 
sig mellan grönområden i norr och den planerade bad- 
och friskvårdsanläggningen.
I  ett inledande skede avses att transporter till och från 
verksamheterna sker via Prästkragevägen. Framöver ska 
en industrigata planeras och byggas öster om E22 dit 
aktuella och kommande verksamheter väster om Präst-
kragevägen ska anslutas till. Planförslagets avgränsning 
mot väster har tagit hänsyn till skyddsavstånd till E22 
och en framtida industrigata intill E22.
Kommunen har gjort en behovsbedömning  och i den 
bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökon-
sekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta miljö-
aspekter behandlas i planbeskrivningen.

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR HÄR:
• Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A i 

Kalmar, under tiden 2017–06-19 - 2017–08–07. 
Öppettiderna är  
mån-tors 08.00–12.00 • 13.00–16.00  
fre 08.00–12.00 • 13.00–15.30. 

• kalmar.se/detaljplaner

• Kalmar stadsbibliotek

• Lindsdals bibliotek

 

LÄMNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET:
Senast den 7 augusti 2017 måste vi få dina 
skriftliga synpunkter. Vänligen ange namn och 
adress. 
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Vanlig post: 
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten, Box 611
391 26 KALMAR

VID FRÅGOR
Om du har frågor angående planförslaget är du 
välkommen att ringa Birgit Endom, Planarkitekt, 
telefon 0480-45 03 68 (tillgänglig 19 juni - 14 juli 
samt 7 augusti)  
eller skicka ett mail till birgit.endom@kalmar.se

Samråd
19 juni–7 augusti  
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GRUNDKARTA över
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
E1

Teknisk anläggning, transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Z1
Verksamheter såsom montering, bearbetning och andra av likartad karaktär och med begränsad
omgivningspåverkan. Ej handel, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 0 % Största byggnadsarea i procent av fastighetens yta, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

))0 Högsta totalhöjd i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)0 Högsta byggnadshöjd i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnadsvolymer och fasader mot E22 ska ägna särskilt stor omsorg om gestaltning och ett varierat uttryck.

Större byggnadsvolymer ska visuellt delas upp. Obruten fasad får vara högst 40 meter lång, PBL 4 kap. 16 § 1
st 1 p.

f2 Skyltar får inte placeras på tak. Fristående skyltar får inte sticka upp över högsta totalhöjd, PBL 4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f3 Byggnad ska utföras i dova kulörer, exempelvis ej helvitt eller lysande gult, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Blank plåt och andra starkt reflekterande material får ej användas på fasad eller lutande tak mot E22, PBL 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Varsam utformning av tak. Tekniska installationer ska integreras med takvolymen och ges en placering och
färgsättning som inte blir dominerande i exponerande lägen mot E22 och Prästkragevägen, PBL 4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f6 Högsta tillåtna höjd av plank mot väster är 1,20 meter, vid genomsiktlig avskärmning kan högre höjd medges,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1

Verksamhet får inte vara störande för omgivande bostäder vad gäller buller, damm, partiklar, ljus och lukt.
Fristående belysning får inte vara besvärande och får inte kasta ljus på omgivningen, PBL 4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, PBL 4 kap. 7 §
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Utsnitt ur plankartan

Illustrationen visar planområdet med nytt verksamhetsområde samt 
i dess sammanhang med planerad industrigata öster om E22 och 
preliminär placering av bad- och friskvårdsanläggning vid Snurrom
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