
Ny detaljplan för
DEL AV HARBY 1:81 M.FL, 

TREKANTEN 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse i form av friliggande villor liksom 
rad/parhus och flerbostadshus. Planen syftar också till 
att möjliggöra en etablering av ny förskola. Stor hänsyn 
ska tas till befintliga natur- och rekreationsvärden 
där inslag av skogbevuxna åkerholmar är vanligt 
förekommande i landskapet. 

KALMAR KOMMUNS MÅL
Enligt Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 
2019 har det bland annat antagits ett övergripande mål 
om att planera för minst 350 bostäder, varav 150 småhus.

Ny pendeltågstation och fortsatt efterfrågan på 
bostäder i Trekanten ligger till grund för uppdraget, 
Startbeslut för detaljplanen fattades 2016-11-07.   
 

PLANFÖRSLAGET I KORTHET
Föreslaget planområde omfattar cirka 25 hektar mark 
som i huvudsak består av jordbruksmark, skog samt 
åkerholmar. Området är utpekat i översiktplanen som 
utredningsområde för bostäder. Planförslaget föreslår cirka 
100 nya bostäder i blandad bebyggelse av villor, rad-/parhus 
samt flerbostadshus. Planen föreslår även en ny förskola i den 
västra delen av planområdet. I samband med planen ändras  
huvudmannaskapet för Källstorpsvägen inom planområdet 
från enskilt till kommunalt samt att ett mindre område med 
strandskydd upphävs. Stor hänsyn har tagits till de befintliga 
naturvärdena som finns på platsen. Planförslaget säkerställer 
även en gång och cykelväg i öst/västlig riktning genom 
planområdet enligt översiktplanen. Planförslaget är tänkt 
att byggas ut i etapper med en början i anslutning till Ester 
Bagerskas väg.

Planförslaget medgör:

• Ny bostadsbebyggelse i form av villor, rad-/parhus samt fler-
bostadshus.

• Ny förskola
• En förbättring samt utökning av befintligt dagvattensystem.
• I samband med planens genomförande övergår Källstorpsvä-

gen till kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

INITIATIV PLAN- 
FÖRSLAG

SAMRÅD
 3:E KVARTALET 2017

BEARBETNING GRANSKNING
1:A KVARTALET 2019

ANTAGANDE
2:A KVARTALET 2019

LAGA  
KRAFT

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR HÄR:
• Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A i 

Kalmar, under tiden 2019–03–01 till 2019–03–
22. Öppettiderna är  
mån-tors 08.00–12.00 • 13.00–16.00  
fre 08.00–12.00 • 13.00–15.30. 

• kalmar.se/detaljplaner 

LÄMNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET:
Senast den 22 mars 2019 måste vi få dina 
skriftliga synpunkter. 
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 eller maila Peter Skarpnord, 
planarkitekt, peter.skarpnord@kalmar.se 
telefon 0480-45 03 70

Granskning
1 mars– 22 mars  

2019
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Det rödmarkerade området visar planområdets geografiska avgränsning.


