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Detaljplan för 

Del av Kvarnholmen 2:1,  
Hotell vid Ölandskajen, 
Kvarnholmen 
 

Samrådsredogörelse 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2020-05-27 – 2020-06-17. Försla-
get har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sändlista och 
till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen anser att miljökvalitetsnorm för vatten samt Hälsa och säkerhet 
behöver förtydligas och regleras i plankartan. Även att föreslagen volym regle-
ras med totalhöjd istället för som tidigare med nockhöjd. Kalmar läns museum 
är kritiska till hur den föreslagna volymen påverkar riksintresset för kulturmiljö 
samt även kommunens handläggning av ärendet. En sakägare har frågor om 
framtida möjligheter till att fortsätta bedriva sin verksamhet och fem privatper-
soner har yttrat sig likvärt där de tycker att föreslagen bebyggelse är för hög 
och bör revideras till en lägre nivå. 

Plankartan har reviderats och regleras med totalhöjd, bebyggelsen placering har 
ändrats där byggrätten placeras med mer avstånd till Ölandskajen vilket för-
bättrar siktlinjen från bastionen Johannes Rex. En följd av denna flytt är att det 
felaktigt utpekade e-området har utgått och istället regleras med kvartersmark. 
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För att denna förskjutning av byggrätt ska vara möjlig har planområdet utökats 
med en mindre del. Detta för att skapa förutsättningar för att kunna köra runt 
hotellet med last- och räddningsfordon. utökningen anses inte vara betydande 
och orsakar inte några negativa konsekvenser för sakägare eller likställda. 

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens synpunkter gällande Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten samt 
Hälsa och säkerhet måste beaktas för att planförslaget ska anses vara förenligt med 
11 kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsen har även rådgi-
vande synpunkter som redovisas som upplysningar vilka kan påverka genomföran-
det av planen. 
Kontroll enligt 11 kap. PBL 
MKN för vatten  
Riksintressen 
Hälsa och säkerhet 
 
MKN för vatten  
Länsstyrelsen kan konstatera att dagvattenfrågan delvis finns beskriven samt att 
kommunen avser att göra en dagvattenutredning. Från dagvattenutredning kommer 
relevanta delar att skrivas in i planbeskrivningen och motsvarande regleras i 
plankartan i samband med granskningsskedet. Komplettera då även texten i planbe-
skrivningen om vilka vattenförekomster som berörs under rubriken MKN vatten. 
Eftersom området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten förutsätter läns-
styrelsen att nödvändiga åtgärder finansieras av kommunen/Kalmar vatten AB. 
Detta ska förtydligas i genomförandebeskrivningen. 
Föreslaget planområde ligger på mellan ca 1,5–2 m över havet och kom-
mer därför att klimatanpassas, exempelvis genom byggnadens konstrukt-
ion. Även eventuella anpassningar i dagvattenhanteringen kan behövas. 

En bra dagvattenhantering ska vara anpassad för att klara avvattning likväl som att 
rena och fördröja så att planområdet klarar extrema väder som skyfall och över-
svämningar samt framtida havsnivåhöjning samtidigt som slutrecipient Östersjön 
inte belastas av ytterligare föroreningar (inklusive närsalter) via dagvattnet. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kommer att förtydligas gällande dagvattenhantering efter ut-
lovad utredning är färdigställd. Även genomförandebeskrivningen kommer att revideras. 

 
Riksintressen 
Riksintresse kulturmiljö 
Länsstyrelsen har varit tydlig under hela processen att byggnaderna inom planom-
rådet inte får bli högre än vad fotomontagen visar. Anledningen är att byggnaderna 
annars innebär en påtaglig skada på riksintresset. Länsstyrelsen har därför påpekat 
att byggnadernas totalhöjd ska regleras i plankartan. Kommunen har trots detta valt 
att reglera nockhöjd och takvinkel.  
Länsstyrelsen kan inte acceptera att hisschakt eller ventilationsintag med mera till-
låts sticka upp ovanför den takhöjd som fotomontagen visar. Regleringen på 
plankartan ska därför ändras till totalhöjd för samtliga byggrätter.  
Länsstyrelsen har vid tidigare yttrande 2016-08-19 samt kommunikation 2017-09-
08, och 2018-12-21 lämnat synpunkter på placering, höjd och utbredning i 
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förhållande till riksintresset för kulturmiljövård Kalmar stad H48. Länsstyrelsens 
bedömning utifrån motiv och uttryck för riksintresset kulturmiljövård, är att planen 
kan genomföras på det sätt som är redovisat i handlingarna utan att påtaglig skada 
uppstår. Förutsatt att byggnaderna inte blir högre än vad som då diskuterades.  
Riksintresset påverkas av de aktuella åtgärderna men kan inte anses utgöra en på-
taglig skada i lagens mening. I tidigare yttrande har det även påtalats att de nu 
kvarvarande siktlinjerna i förhållande till den tänkta byggnationen blir ännu vikti-
gare. Detta kan i framtiden förhindra ytterligare byggnation på grund av de kumu-
lativa effekterna som kan uppstå.  
I planbeskrivningen beskrivs det under rubriken Kultur att det blir en bättre mar-
kanvändning vilket är svårt att koppla till riksintressets uttryck och motiv. Det är 
även tveksamt att skriva att förstärkning görs av kopplingen Kvarnholmen och slot-
tet. Att åtgärderna inte kan bedömas utgöra en påtaglig skada på riksintresset gör 
inte automatiskt att siktlinjer och koppling förstärks. Om kommunen menar att det 
sker en förstärkning av kopplingen bör detta redovisas och beskrivas ytterligare.  
 
Kommentar: Plankartan revideras och regleras med totalhöjd. De kumulativa effekterna är 
kommunen medveten om och den kvarvarande opåverkade siktlinjen/vyn vid stationsområ-
det mot Kalmar slott kommer fredas i fortsatt planering. 

Vad gäller bättre markanvändning syftar inte denna mening till platsens kulturhistoriskt 
intressanta delar utan att när nuvarande bilparkering ersätts med ett besöksmål ökar det 
chanserna att fler människor rör sig i området. Platser för vistelse borde enligt kommunen 
göra att fler människor rör sig i området och upplever kopplingen mellan Kvarnholmen och 
Kalmar slott. Planbeskrivningen revideras gällande stycke om kopplingen Kvarnholmen och 
Kalmar slott 

Övriga riksintressen 
Planområdet ligger i anslutning till flera riksintressen: 
Kalmar hamn är utpekat som riksintresse. Riksintresset och dess geografi är ej pre-
ciserat utan det är hamnområdet och dess funktioner som ingår i riksintresset. 
Riksintresse väg utgörs av Södra vägen, Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan och 
Finngrundsvägen. 
Riksintresse järnväg utgörs av Kust-till-Kustbanan samt hamnens/kommunens in-
dustrispår mellan Kalmar C och ut till Tjärhovet. 
 
Såväl väg som järnvägutpekandena grundar sig att de förbinder riksintressena 
Kust-till-kustbanan respektive E22 med hamn av riksintresse.  
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte riskerar medföra påtaglig 
skada på riksintressena i området, utöver vad som nämns ovan vad gäller 
kulturmiljö. Trafikverket arbetar för närvarande med en översyn av riksin-
tressen för infrastruktur. Enligt uppdraget kan riksintressen komma att 
uppdateras med viss regelbundenhet framöver. Viktiga parametrar för ut-
pekande av riksintressen för hamnar kommer sannolikt att utgöras av till-
gången på god landinfrastruktur i form av såväl väg som järnväg. Aktuellt 
industrispår Kalmar C – Tjärhovet är för tillfället övergrusat för att möj-
liggöra bl.a. för parkeringsytor, men är möjligt att återställa om behov 
uppstår. Möjligheten att återuppta funktionen kvarstår alltså vilket bedöms 
som viktigt i ett riksintresseperspektiv. 

 
Kommentar: Noteras 
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Hälsa och säkerhet 
Risker 
Södra vägen är utpekad farligt godsled. I samband med etableringen av Linnéuni-
versitet i hamnen gjordes genomgripande riskanalyser. Åtskilligt av vad som fram-
togs då kan med fördel kunna återanvändas i nu aktuellt planförslag. Räddnings-
tjänstens synpunkter på insatsmöjligheterna både vid hotellet och gällande åtkomst 
till järnvägsområdet är viktiga att säkerställa. Räddningstjänstens krav på ytor för 
effektiva insatsmöjligheter ska tillgodoses.  
På sidan 29 i planbeskrivningen under rubriken ”Behov av åtgärd mot störning och 
risk” beskrivs bara delar av de åtgärder som riskutredningen lyfter. Vissa av dessa 
riskreducerande åtgärder ska bevakas vid bygglovet men flera ska regleras i detalj-
planen.  
Det som ska regleras i plankartan är följande åtgärder.  
- Utrymningsvägar utförs i riktning från Tjärhovsgatan  
- Ventilationsintag placeras i riktning från Tjärhovsgatan  
- Avkörningsskydd placeras intill väg. Skyddet ska vara dimensionerat för tunga 
fordon (aktuella transporter av farligt gods).  
Riskutredningen grundas på en delvis annan bebyggelse inom planområdet. Utred-
ningen är från 2013 men har uppdaterats en del utifrån vad som förmodas är rå-
dande omständigheter vad gäller de tillstånd för SEVESO-anläggningar som finns i 
närområdet samt för farligt gods. Utredningen poängterar att för att uteservering 
och ingångar mot riskkällor ska kunna få acceptable risknivåer så krävs att avåk-
ningsskydd ska anläggas. Avåkningsskydden ska dock placeras utanför planområ-
det. Kommunen behöver därför utöka planområdet och reglera plankartan för att 
säkerställa avåkningsskydden eller visa att riskerna blir acceptabla trots att avåk-
ningsskydden inte tillkommer.  
Ytan som på plankartan benämns E1, innehåller enligt uppgift en dieseltank. Syftet 
med denna, dess användning, eventuell risk ska beskrivas. Möjlighet att flytta den 
bör undersökas vidare i planprocessen.  
 
Kommentar: Det avkörningsskydd utmed Järnvägsgatan som hänvisas till i riskutredningen 
är redan genomfört och möjliggör uteservering och sekundär entré för verksamheten i magasi-
net. Vad gäller utrymningsvägar och ventilationsintags exakta placering studeras detta lämp-
ligen i bygglovsskedet i och med 8 kap PBL och speciellt § 1-4. 

Plankartan revideras med att markanvändningen E1 stryks och istället planläggs med an-
vändningen Hotell samt med marken får ej förses med byggnad.  

 
Strandskydd 
Länsstyrelsen anser att det skäl som angetts för upphävande av strandskyddet är 
tillräckligt för att strandskyddet ska upphävas. 
 
Kommentar: Noteras 

 
Betydande miljöpåverkan 
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Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning krävs därför inte.  
Med anledning av att föroreningssituationen inte är helt känd och att frå-
gan om hur dagvatten ska lösas, samt påverkan på miljökvalitetsnormen 
för vatten, inte är klarlagt kan inte länsstyrelsen med tillgängligt underlag 
hålla med kommunen i deras bedömning om betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: Noteras, En utökad markmiljöundersökning har genomförts till gransknings-
skedet. Även en övergripande dagvattenutredning har genomförts som belyser att problemati-
ken inom planområdet är svår att lösa varvid det krävs en gemensam rening på annan plats 
som Kalmar vatten AB ska ansvara för. 
 

Upplysningar  
2 kapitlet PBL 
Länsstyrelsen framhåller vikten av hänsyn till anpassningskravet i 2 kap 6 § PBL.  
Form-, färg- och materialverkan måste prövas mot förutsättningarna på platsen och 
dess omgivning. Det är därför viktigt att kommunen omsorgsfullt väljer att arbeta 
med genomtänkta material och ge byggnaden en respektfull gestaltning med hän-
syn till omgivningen den ska placeras i och intresset av en god helhetsverkan. 
 
Kommentar: Noteras 

 
Arkeologi 
Kalmar kommun har sökt tillstånd till markingrepp för det planerade hotellet (431-
2617-20). Kommunen bör invänta beslut om markingrepp innan detaljplanen antas.  
 
Kommentar: Noteras 

 
Naturvärden 
De träd som står längs Ölandskajen omfattas av biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken. Kommunen har kommit in med en ansökan om dispens för att få ta 
ner träden. Länsstyrelsen har begärt komplettering av de särskilda skälen för att få 
dispens och beskrivning av vilka alternativ som har utretts som inte påverkar träden 
samt möjligheten att kompensera för förlusten av de fem träden. Länsstyrelsen an-
ser dock att det är viktigt att det växer träd längs med Ölandskajen då de fyller en 
funktion i enlighet med biotopskyddets syfte.  
 
Kommentar: Noteras 

 
Markföroreningar 
I framtagna undersökningar som bilagts planbeskriven anges bland annat att PAH: 
er i jord förekom 2–3 gånger MKM i en provpunkt inom planområdet. Förore-
ningsnivåer över MKM anges som mycket höga.  
Länsstyrelsen ser i planbeskrivningen på sidan 21 att valda åtgärdsmål för området 
är Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, 
MKM. I meningen innan anges att föroreningssituationen bedöms som acceptabel 
med hänsyn till nuvarande och planerad markanvändning.  
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Att det finns föroreningsnivåer på planområdet över valt åtgärdsmål och att det se-
dan anges att föroreningssituationen har bedömts som acceptabel är motsägelse-
fullt. 
Kommunen behöver säkerställa att all mark inom planområdet ligger under förore-
ningsnivåer för MKM och sanera all mark som har föroreningsnivåer överstiger 
KM. Länsstyrelsen bedömer att marken kan anses lämplig för planerad markan-
vändning om kraven uppfylls. 
Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet i Sverige är formule-
rade utifrån långsiktighet och hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö och naturre-
surser nu och i framtiden. De avspeglas i den utredningsmetodik som Naturvårds-
verket förordar samt i Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. 
Utgångspunkterna bör vara vägledande i arbetet med efterbehandling av förorenade 
områden. Bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör göras i 
såväl ett kort som långt tidsperspektiv. Planerad markanvändning är vanligen över-
blickbar i mindre än 100 år. Mycket kan också hända i längre tidsperspektiv (100-
tals till 1000 år) med kvarlämnade föroreningar. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kommer att revideras/förtydligas med att MKM är det rikt-
värde som ska efterföljas, detta regleras även i plankartan sedan tidigare med villkor för 
startbesked. 

 
Infrastruktur 
Länsstyrelsen vill även påminna om kommunens ambitioner att utveckla/och göra 
om stationsområdet, bl.a. för högre kapacitet, längre tåg, passage över spåren m.m. 
Beroende på den framtida utvecklingen av stationsområdet är det inte osannolikt att 
det även sker en ommöblering av spår samt att användningsområden för resp. spår 
kan komma att ändras. Det är därför viktigt att byggnader inte flyttas närmare spå-
ren är de nu är planerade.  
Genom hotellanläggningen skapas ytterligare en betydande målpunkt vid 
stationsområdet. Trafikverket har uppmärksammat säkerhetsbrister kring 
stationen i form av frekventa passager för fotgängare mellan Kalmar C 
och Ölandskajen/Linnéuniversitetet. Ett hotell riskerar att öka incitamen-
ten att gena över de östa delarna av spårområdet. Trafikverket anser att 
kommunen bör ta initiativ till ökad säkerhet i området mellan spårområdet 
och Ölandskajen i dialog med den private fastighetsägaren på Kvarn-
holmen 3:13. Trafikverket deltar gärna i dessa diskussioner. 

 

Kommentar: Noteras 

 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar lämnas följande ytt-
rande: 

Plankarta med bestämmelser 

Inga anmärkningar 

Planbeskrivning 

Tydliggörande behövs under rubriken Ekonomiska frågor. Närmare 
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bestämt utförligare beskrivning av kommunens bedömning att planen 
är ekonomisk genomförbar. 

 

Kommentar: Noteras 

 

Boende och fastighetsägare 
Sakägare 1 
Jag har tagit del av detaljplanen och anser att det inte är tillräckligt genomarbe-
tad. Jag saknar en lösning på hur vi på Baltic Skeppsfournering ska kunna ta 
emot gods med tung lastbil. Som det är idag så kör lastbilen runt byggnaden 
enl beskrivning på bifogad pdf. Jag anser att det blir för lite plats för den typen 
av trafik. Kan vi inte ta emot gods så kommer vi inte kunna bedriva verksam-
heten. Parkeringar framför butiken är viktiga för oss. Jag skulle helst vilja att vi 
tilldelades minst fyra egna kundparkeringar då många från Linnéuniversitet har 
för ovana att parkera längre tid än 15 min. På baksidan (mot slottet) har vi en 
container för återvinning av wellpapp som vi måste ha, samt en större contai-
ner där vi förvarar skrymmande varor. Jag vill att ni tar med det i utformningen 
av parkeringen. 
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Kommentar: Möjligheten för leveranser att köra runt magasinsbyggnaden kommer 
att kvarstå, dock är det inget som regleras i detaljplanen. Gatan som planförslaget 
innehåller är tänkt att vara ett gångfartsområde. Vägens sektion kan delvis bred-
das men då blir detta på bekostnad av minskat antal/uteslutande av den yta som 
reserverats för parkering. Kommunen är positiva till att fortsatt erbjuda korttids-
parkering för de verksamheter som finns i området. Rättigheter och tilldelning av 
verksamhetsknutna parkeringsplatser är inget som regleras eller hanteras i detalj-
plan utan sker genom avtal med kommunen som markägare genom arrendeavtal 
eller som fastighetsägare i form av hyresavtal. Vad gäller marken på den västra si-
dan av magasinsbyggnaden så ingår inte marken i detta planförslag, dock avser 
kommunen att göra förbättringar för att underlätta för dels trafiksäkerheten, verk-
samheter på platsen och personer som parkerar. 

 

Privatperson 1,  
Hej, som säkert en i raden av alla kalmarbor som uppskattar och är engagerade 
i sin, min hemstad, så läser jag med intresse om det föreslagna hotellet vid 
Ölandskajen. Husen är vackra och väl avvägda för hansastaden Kalmar, Men 
lite höga... 

Min fundering blir, när jag går runt i området och försöker uppfatta höjden på 
hotellhusen, vad händer med Kalmar slott och dess siluetter, och profil på öv-
riga närliggande fastigheter? Jag får uppfattningen, att tillsammans med övriga 
byggnader i hamnen så byggs området igen? Vad händer med det bästa vi har i 
Kalmar, Kvarnholmen tillsammans med Kalmar slott, kommer de att skymmas 
av den höjden på husen? Hur är alternativet att uppföra husen i två plan för att 
behålla Kalmars karaktär?  

Kommentar: Viss påverkan på riksintresset H48 kommer att ske, dock har 
denna utformning och höjdsättning i ett tidigare skede bedömts av länsstyrelsen i 
Kalmar som bland annat har till uppgift att bevaka statliga intressen. Länsstyrel-
sen kom fram till att byggnationen inte är en påtaglig skada på riksintresset vilket 
betyder att detaljplanen inte kommer att överprövas från deras sida. Detaljplanen 
riskerar därmed inte att överprövas och frågan om det allmänna intresset anses av-
gjort. Vad gäller hotellets storlek är detta den volym och yta som krävs för att 
kunna bygga ett rationellt hotell som kan få ekonomisk bäring. Se bifogat doku-
ment till samrådshandlingar: kommunicering med Länsstyrelsen 

 

Privatperson 2 
Hej Har lyssnat till och fått stort förtroende för sekreteraren i Sthlms skönhets-
rådet ang aspekter att ta hänsyn till i stadsbyggnad. Råd som känns rimliga. 
Bygg inte högre håll samma Högsta höjd inne på Kvarnholmen.Vattentorn, 
domkyrka, riskvarnen är högre men ska så vara. Hur kan ex Glebes bygga om 
utan att höja taket på fd. konstmuseet, brandstationen etc? Nya hotellet är för 
högt!!!!!!! Låt inte byggherrarna diktera våningshöjden!  

Kommentar: Byggnadens höjd samt volym är tidigare avstämd med Länsstyrelsen i 
Kalmar som bland annat har till uppgift att bevaka statliga intressen. Riksintresse 
för kulturmiljö H48 som området berörs av faller under deras ansvar, i 
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värdebeskrivningen för riksintresset finns Kalmars relativt jämnhöga siluett med ett 
fåtal högre solitärer beskrivet. Förslaget har arbetats fram i dialog med Länsstyrel-
sen samt även bedömts inte ha en påtaglig skada för riksintresset. Se bifogat doku-
ment till samrådshandlingar: kommunicering med Länsstyrelsen. Att bygga om 
äldre bebyggelse med generösa våningshöjder till att bli bostäder brukar vanligtvis 
inte resultera i att byggnadens tak behöver justeras. Planbeskrivningen har förtydli-
gat avsnittet och påverkan på riksintresset och hur hotellets höjd förhåller sig till 
övrig bebyggelse på Kvarnholmen, se tillagd sektion under ”planförslag” 

 

Privatperson 3 
Turister kommer till Kalmar för att njuta av slottet, domkyrkan och alla gamla 
vackra byggnader i stadens centrum. De kommer inte till Kalmar för att se 
stora hotellbyggnader, som skymmer slottet under en lång sträcka från gäst-
hamnen till centrum. Det är så beklämmande att se planeringen av tre stora 
huskroppar vid Ölandshamnen. Arkitekturen är inte ful men husen är alldeles 
för höga. Kalmar är inget blivande Manhattan utan en vacker, historisk stad. 
Kalmars siluett förstörs ytterligare dessutom, om den inte redan är förstörd. 
Jag har inte lyckats hitta någon bild på hur det kommer att te sig från havet.. 

Bygg låga hus i Ölandshamnen! Ni kommer inte att ångra Er. Kalmar fick en 
gång ett fint europeiskt pris för byggnation, som passade den historiska miljön. 
Det är värt att tänka på.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med fler bilder på vyer och sikt-
linjer för att tydligare redovisa effekter av byggnationen. Byggnadens höjd samt vo-
lym är tidigare avstämd med Länsstyrelsen i Kalmar som bland annat har till 
uppgift att bevaka statliga intressen. Riksintresse för kulturmiljö H48 som områ-
det berörs av faller under deras ansvar, i värdebeskrivningen för riksintresset finns 
Kalmars relativt jämnhöga siluett med ett fåtal högre solitärer beskrivet. Förslaget 
har arbetats fram i dialog med Länsstyrelsen samt även bedömts inte ha en påtag-
lig skada för riksintresset. Se bifogat dokument till samrådshandlingar: kommuni-
cering med Länsstyrelsen Planbeskrivningen har förtydligat avsnittet och påverkan 
på riksintresset och hur hotellets höjd förhåller sig till övrig bebyggelse på Kvarn-
holmen, se tillagd sektion under ”planförslag” 

 

Privatperson 4 
Nyligen såg jag en bild i Barometern över en planerad hotellbyggnation, vilken 
fick mig att högt utropa för mig själv: nej, inte så höga byggnader!! Slottet, vyn 
över fjärden! Jag tycker visst, att vi i Kalmar kan bygga nytt och gärna i Ölands-
hamnen, m e n inte så högt! Vi måste var rädda om den vackra stad vi lever i. 
Jag har bott i Kalmar sedan 1969 och njuter nästan dagligen, mycket medvetet, 
av vår vackra och trivsamma stad. Vänner och släktingar säger vid besök, att 
Kalmar är en så vacker och trevlig stad. Låt den förbli det! Jag ser i samman-
fattningen av planbeskrivningen för området att syftet med planförslaget är att 
stärka besöksnäringens dragningskraft i Kalmar och tillskapa fler publika verk-
samheter på platsen. Det aktuella området beskrivs längre fram som ett ingen-
mansland och visst kan man tänka sig, att det kan utnyttjas på ett för oss alla 
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bättre sätt. Nog kan man väl bebygga området med lägre byggnader och ändå 
få plats med i varje fall det mesta av den tänkta verksamheten?  

Kommentar: Byggnadens höjd samt placering är tidigare avstämd med Länsstyrel-
sen i Kalmar som bland annat har till uppgift att bevaka statliga intressen. Riks-
intresse för kulturmiljö H48 som området berörs av faller under deras ansvar, i 
värdebeskrivningen för riksintresset finns Kalmars relativt jämnhöga siluett med ett 
fåtal högre solitärer beskrivet. Förslaget har arbetats fram i dialog med Länsstyrel-
sen samt även bedömts inte ha en påtaglig skada för riksintresset i fråga. Se bifo-
gat dokument till samrådshandlingar: kommunicering med Länsstyrelsen. Utbred-
ningen av byggnaden krävs för att kunna bygga ett rationellt fungerande modernt 
hotell. Eftersom kommunen har som ambition att aktivera platsen mer så är målet 
även att verksamheten ska vara ett besöksmål med till exempel restaurang, spa och 
konferens.  

 

Privatperson 5 
Bygg inte hotellkomplexen i nuvarande tappning. Alldeles för höga. Kalmars 
invånare och turister vill se Kalmar slott från alla tänkbara vinklar. Inte höga 
hotellbyggnader. Rita om, rita lägre hotell! 

Kommentar: Byggnadens höjd samt placering är tidigare avstämd med Länsstyrel-
sen i Kalmar som bland annat har till uppgift att bevaka statliga intressen. Riks-
intresse för kulturmiljö H48 som området berörs av faller under deras ansvar, i 
värdebeskrivningen för riksintresset finns Kalmars relativt jämnhöga siluett med ett 
fåtal högre solitärer beskrivet. Förslaget har arbetats fram i dialog med Länsstyrel-
sen samt även bedömts inte ha en påtaglig skada för riksintresset i fråga. Se bifo-
gat dokument till samrådshandlingar: kommunicering med Länsstyrelsen 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kultur- och fritidsnämnden 
Planområdets lokalisering mellan slottet och befästningsstaden har ett högt kul-
turhistoriskt värde. Genomförandet av detaljplanen kommer påverka den kulturhi-
storiska miljön i området. Byggnader ska enligt detaljplanen anpassas efter siktlin-
jer mellan befästningsstaden och Kalmar Slott och byggnation på platsen kan för-
bättra stadsbilden. Genom att tillskapa ett torg, kan platsen bli en del av det pub-
lika rummet i staden och en attraktiv utemiljö för allmänheten.  
Kalmars gröna miljöer och vackra vyer är viktiga för folkhälsa och som fritids-mil-
jöer. I anslutning till planområdet ligger Sylvanderparken som är en viktig koppling 
mellan Kvarnholmen och Stadsparken samt Gamla stan. Området omfattas av 
grönstrukturplanen och det finns möjligheter att utveckla dessa värdefulla grön-
stråk. Det är viktigt att detaljplanen inte hindrar önskvärd utveckling enligt grön-
strukturplanen eller den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Genomfö-
randet av detaljplanen kan förbättra användandet av marken och göra den mer 
publik och stärka kopplingar mellan olika stadsdelar. 

I övrigt har kultur och fritidsnämnden inget att erinra på planförslaget. 

Kommentar: Noteras.  
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Kalmar brandkår 
Brandkåren har granskat riskanalysen som är bifogad förslaget till detaljplan 
och anser att vissa ytterligare skyddsåtgärder behöver regleras i planförslaget, 
på grund av närhet till farligt gods led och hanteringen av farliga ämnen på 
Tjärhovet, utöver det som är föreslaget i riskanalysen från 2016-10-05. 

Förtydliganden i detaljplaneförslaget: 

Behov av åtgärd mot störning och risk 

• Minst en utrymningsväg som mynnar bort från riskkällan. Det rekommende-
ras att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt ta hän-
syn till personers benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. Om hu-
vudentréer skulle planeras mot riskkällan så är det viktigt att utrymningsvä-
garna bort från riskkällan är mycket lätta att identifiera och nyttja. 

• Ventilationssystemet ska även kunna stängas av manuellt av personalen, ex-
empelvis vid ett VMA i området. 

• Fasad i obrännbart material. 

• Byggnadernas bärande stomme konstrueras så den klarar det infallande 
trycket från en explosion på Tjärhovet av den dimensionerande mäng-den am-
moniumnitrat på 300 ton, enligt riskanalysen ett infallande tryck på 20kPa. 

Tekniska anläggningar 

För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt 
brandpostnät enligt VAV P 76, Vatten för brandsläckning samt VAV P83 All-
männa vattenledningsnät anordnas med erforderligt antal brandposter och med 
vattenflöden och tryck i enlighet med dessa. 

Räddningstjänstens insatsmöjlighet 

Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon måste garanteras så att utrust-
ning för livräddning och/eller brandsläckning ej behöver bäras längre än 50 
meter. Detta medför även krav på att lokalgator och anslutningsgator har er-
forderlig bredd för att räddningstjänstens fordon kan ta sig fram utan att hind-
ras av parkerade fordon, snövallar, träd, lyktstolpar eller andra hinder samt att 
rundkörning och/eller vändning är möjliggjord genom väl tilltagna gatuhörn 
och/eller vändplatser. 

Kommentar: Vissa av de föreslagna åtgärderna både i riskutredningen samt 
brandkåren tillägg behandlas lämpligen i bygglovet genom 8 kap 1-4 § PBL. Mer 
specifikt 8:4 1-4 Då en byggrätt kan utnyttjas på många olika sätt blir den ex-
akta placeringen och utformningen styrande för vart friskluftsintag samt utrym-
ningsvägar, något som framgår av bygglovshandlingar. Att reglera tekniska egen-
skaper och dess placering i planskedet kan resultera i att en tvingande sämre lös-
ning genomförs.  
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Hej! Ksrr har tagit del av detaljplan för Del av Kvarnholmen2:1, Hotell 
Ölandshamnen Kvarnholmen . Då avfalls hanteringen sannolikt innebär att 
Ksrr kommer vara på platsen 5 dagar i veckan krävs det att tillgängligheten och 
angöringsplatsen är trygg och säker för alla parter. Eventuell vändplats måste 
klara kraven enligt Ksrr renhållningsföreskrifter.. Se Renhållningsföreskrifter 
Bil 2 sid 35. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

Kalmar Energi 
Det vi har kommit fram till är att elkablarna till Banverket (?) inte hamnar un-
der någon Dieseltank eller inte hamnar inom ny fastighetsmark. Vi behöver 
inte någon ledningsrätt för de kablarna. Vi behöver inte heller något E-område 
inom planområdesgränsen. Kablarna längs Ölandskajen ligger strax utanför 
den nya fastigheten. De kablarna får inte påverkas av bildandet av den nya de-
taljplanen. Det är de synpunkter vi har på den nya detaljplanen, för att god-
känna detaljplanen. 

Kommentar: Eftersom byggrätten och därmed fastigheten har flyttats något bort 
ifrån Ölandskajen kommer det krävas ett mindre u-område i det nordvästra hörnet 
av kvartersmarken. Se bifogad karta. 
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Post nord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Post-
nord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till ar-
betsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor och 
radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljs-
hus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för di-
alog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Kommentar: Noteras. 

 

Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detalj-
planen. Kalmar flygplats skall remitteras i ärendet. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revi-
dera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig 



Samhällsbyggnadskontoret  Samrådsredogörelse 14(25) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2020-12-22 2019-2161 
 
 

 
 

på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradio-
system mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tåg-
drift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flyg-
platsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Al-
titude”. 

Kommentar: Noteras. 

 

Region Kalmar län 
Region Kalmar län har inget att erinra mot den föreslagna bebyggelsen på fas-
tigheten Kvarnholmen 2:1. 

Den i trafikutredningen föreslagna hållplatsen på Ölandskajen har en bra place-
ring och utformning. Hållplatsen bör utformas som en klass A-hållplats med 
plats för två bussar i rad. Då staden växer ökar vikten av genomtänkta kollek-
tivtrafikprioriterande åtgärder som busskörfält. God framkomlighet och korta 
restider är kollektivtrafikens viktigaste konkurrensmedel gentemot bilen. Reg-
ion Kalmar län deltar gärna i den fortsatta dialogen kring trafiklösningar i Kal-
mar stad. 

Region Kalmar län vill också upplysa om att det som i plankartan fått beteck-
ningen E1inte är en transformatorstation utan en tankanläggning (diesel) för 
Kustpilentågen. Tankanläggningen används, men i liten omfattning. Detaljpla-
nens utformning påverkar inte användningen av tankanläggningen. 

 

 
Kommentar: Föreslagen utformning och exakt placering av ny busshållplats kom-
mer att samrådas med region Kalmar län i senare skede. Samtal har inletts mellan 
Regionen och Kalmar kommun om att flytta/avveckla dieseltanken. Tanken står 
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på kommunal mark och med dess begränsade användning och förutsättningar be-
döms möjlig att flytta till annan plats.  

 

Hyresgästföreningen Kalmar Torsås Öland 
Hyresgästföreningen varken tillstyrker eller avstyrker föreliggande detaljplan 

Motivering: 

I första hand anser vi att detta är en kulturmiljöfråga och dylika frågor ligger 
inte inom föreningens kompetensområde. Vi kan som enskilda individer ha 
synpunkter i frågan, men som förening ser vi svårt att lämna annat svar än det 
ovan. 

Däremot vill vi påminna om bostadsbristen: 

Ett hotell ger inte ungdomar större möjlighet att flytta hemifrån. Om man nu 
ska bygga så bygg hyresrätter folk har råd att bo i. 

Kommentar: Noteras. Platsen som planförslaget avser är inte lämplig för bostads-
byggnation. Därför har Kalmar kommun valt att föreslå användningen hotell. En 
stad behöver många olika markanvändningar för att fungera och skapa attrakt-
ionskraft. Hotellens kapacitet i Kalmar har identifierats som en brist där belägg-
ningsundersökningar visar att det behövs ett till hotell i Kalmar stad. Det är 
mycket riktigt att ett hotell inte ger ungdomar möjlighet till en egen bostad på plat-
sen, men det kanske kan ge någon ungdom en arbetsplats som skapar ekonomiska 
förutsättningar till en egen bostad. 

 

Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 

Kommentar: Noteras. 

 

Trafikverket 
Trafikverkets yttrande utgår i första hand från Trafikverkets roll som fastig-
hetsägare och infrastrukturförvaltare av järnvägen och spårområdet samt uti-
från riksintresse väg, järnväg och hamn. 

Trafikverkets synpunkter 

Planområdet ligger i anslutning flera Riksintressen: 

- Kalmar hamn är utpekat som Riksintresse. Riksintresset och dess geografi är 
ej preciserat utan det är hamnområdet och dess funktioner som ingår i riksin-
tresset. 

- Riksintresse väg utgörs av Södra vägen, Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan och 
Finngrundsvägen. 

- Riksintresse järnväg utgörs av Kust-Kustbanan samt hamnens/kommunens 
industrispår mellan Kalmar C och ut till Tjärhovet. 
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Såväl väg som järnvägutpekandena grundar sig att de förbinder riksintressena 
Kust-kustbanan resp E22 med hamn av Riksintresse. 

Trafikverket bedömer att planförslaget inte riskerar medför påtaglig skada på 
riksintressena i området. Trafikverket arbetar för närvarande med en översyn 
av riksintressen för infrastruktur. Enligt uppdraget kan riksintressen komma att 
uppdateras med viss regelbundenhet framöver. Viktiga parametrar för utpe-
kande av riksintressen för hamnar kommer sannolikt att utgöras av tillgången 
på god landinfrastruktur i form av såväl väg som järnväg. Aktuellt industrispår 
Kalmar C - Tjärhovet är för tillfället övergrusat för att möjliggöra bl.a. för par-
keringsytor, men är möjligt att återställa om behov uppstår. Möjligheten att 
återuppta funktionen kvarstår alltså vilket bedöms som viktigt i ett riksintresse-
perspektiv. 

Farligt gods och säkerhet: Södra vägen är utpekad Farligt godsled. I samband 
med etableringen av Linnéuniversitet i hamnen gjordes genomgripande riska-
nalyser. Åtskilligt av vad som framtogs då kan med fördel kunna återanvändas i 
nu aktuellt planförslag. Räddningstjänstens synpunkter på insatsmöjligheterna 
både vid hotellet och gällande åtkomst till järnvägsområdet är viktiga att säker-
ställa. Räddningstjänstens krav på ytor för effektiva insatsmöjligheter ska tillgo-
doses. Parkeringsplatser bör inte läggas närmare spår än 15 meter, om de inte 
är skyddade av tak. Detta för att minimera risken av fallande föremål, gnistbild-
ning eller liknande vilket riskerar skada bilar med åtföljande ersättningskrav 
mot Trafikverk eller tågoperatör. Parkeringarnas utformning får heller inte 
hindra räddningstjänstens möjligheter till insatser i området. 

Ytan som på plankartan benämns E1, innehåller enligt uppgift en dieseltank. 
Syftet med denna, dess användning, ev. risk samt möjlighet att flytta den måste 
undersökas vidare i planprocessen. Trafikverket avdelning underhåll järnväg 
kommer att inkomma med mer detaljerade synpunkter i frågor som kan röra el, 
ledningar, servitut eller liknande under planprocessen och inför gransknings-
skedet. Trafikverket utgår från att gällande riktvärden för buller kommer att 
klaras. Som information kan även nämnas att befintlig gångpassage mellan spår 
och stationen, plattformsanläggningen, ringer då bommarna fälls, vilket är ca 
25-30 ggr per dygn. Genom hotellanläggningen skapas ytterligare en betydande 
målpunkt vid stationsområdet. Trafikverket har uppmärksammat säkerhetsbris-
ter kring stationen i form av frekventa passager för fotgängare mellan Kalmar 
C och Ölandskajen/Linnéuniversitetet. Ett hotell riskerar att öka incitamenten 
att gena över de östa delarna av spårområdet. Trafikverket anser att kommu-
nen bör ta initiativ till ökad säkerhet i området mellan spårområdet och 
Ölandskajen i dialog med den private fastighetsägaren på Kvarnholmen 3:13. 
Trafikverket deltar gärna i dessa diskussioner. 

Ett stängsel som förhindrar spårspring ska vidare finnas mellan det nya plan-
området och spårområdet. Stängslet ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs i 
sammanhanget. 

Övrigt 

Trafikverket vill även påminna kommunens ambitioner att utveckla/göra om 
stationsområdet, bl.a. för högre kapacitet, längre tåg, passage över spåren m.m. 
Beroende på den framtida utvecklingen av stationsområdet är det inte 
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osannolikt att det även sker en ommöblering av spår samt att användningsom-
råden för resp. spår kan komma att ändras. Det är därför viktigt att byggnader 
inte flyttas närmare spåren är de nu är planerade. 

Kommentar: Byggrätten för hotellet har skjutits cirka 6 meter ifrån Ölandskajen 
vilket resulterar i att byggnationen hamnar någon meter närmre spåret. Denna för-
skjutning förbättrar dels siktlinjen mot Kalmar slott och dels möjligheten till att 
skapa en bättre framkomlighet på Ölandskajen med busshållplatser och många 
personer i rörelse. En del i denna förskjutning är avhängt att dieseltanken kan av-
vecklas/flyttas. Samtal har därför inletts mellan Region Kalmar län och Kalmar 
kommun. 

Vad gäller parkering, i tidigare samråd för platsen påpekades följande av trafik-
verket: Parkeringsplatsen placeras närmare än 30 meter, men anses acceptabel.  

”Trafikverket vill dock upplysa sökande om att problemet med parkering inom 30 
meters zon från järnvägssystemet är att det finns risk att exempelvis partiklar från 
inbromsade tåg samt fallande last från förbipasserande tåg skadar det som byggs i 
direkt närhet av järnvägen. Därför anser Trafikverket att det bör uppföras någon 
form av skydd, plank eller motsvarande med en minsta höjd av 2 meter, mot järn-
vägen för att skydda mot exempelvis bromsdamm från tågtrafiken.” 

Plankartan har därför reglerats med att ett plank om minst 2 meter i höjd ska 
uppföras mot bangården, I detta yttrande påpekas att det bör vara tak över parke-
rade bilar inom 15 meter från spår. Samtidigt som räddningstjänstens tillgänglig-
het inte får hindras. Då spåret är en slutstation och samtidigt används i stor ut-
sträckning som uppställningsplats för att städa tåg anser Kommunen att ett plank 
är en rimlig åtgärd för framtida fastighetsägare att vidta.   

 

Kalmar läns museum 
Inledningsvis vill KLM framföra att det generellt är positivt med ytterligare 
satsningar i syfte att gynna staden som besöksmål och att KLM förstår behovet 
av ytterligare hotellkapacitet för att bidra till stadens utveckling. Att i denna 
process varsamt bevara, använda och utveckla stadens kulturvärden är också 
viktigt för att bibehålla och öka stadens attraktivitet för besökare och boende. 

KLM väljer att först framföra några synpunkter på ärendets hantering. Därefter 
följer KLM:s synpunkter på planerad byggnation. 

Ärendets hantering 

Det finns en utdragen och omfattande historia bakom den detaljplan som nu 
åter är ute på samråd. Den aktuella platsen är oerhört känslig för förändringar 
där den ligger i skärningspunkten mellan Kalmar slott, Slottsfjärden (sundet) 
och Kvarnholmen. Vikten av att ta vara på denna plats och utveckla den var-
samt har lyfts under flera års tid i olika sammanhang av bl a länsstyrelsen, Kal-
mar läns museum, Kalmar stads hembygdsförening och engagerade arkitekter. 
Platsens känslighet och tidigare ställningstagande om behov av miljökonse-
kvensbeskrivning gör att KLM inte håller med om kommunens bedömning att 
planförslaget inte kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 
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- KLM menar att förslaget till detaljplan i en särskilt känslig miljö kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning alternativt en mer ingående analys av förslagets 
påverkan på stadens och platsens kulturhistoriska värden med särskild belys-
ning av påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. 

Den långdragna processen kring ett hotell på platsen har omgärdats av viktiga 
diskussioner rörande påverkan på kulturhistoriska värden men också fråge-
tecken kring kommunens villighet att verkligen lyfta fram de viktiga frågorna i 
samrådet med medborgarna. När nu hotellbygget i Ölandshamnen ännu en 
gång ska upp till diskussion är det oerhört betydelsefullt att detaljplanens fulla 
påverkan på platsens kulturhistoriska värden och stadsbilden lätt kan begripas. 

Till viss del redovisas den tidigare processen i planförslaget. En del tidigare 
gjorda utredningar ligger också med som bilagor, till exempel Miljöteknisk mar-
kundersökning och Geoteknisk undersökning. Däremot redovisas varken i be-
skrivningen eller i bilagor de tidigare utredningar som gjorts gällande riksintres-
set för kulturmiljövård och platsens känslighet i förhållande till stadens kultur-
historiska värden. Den mest relevanta utredningen bedömer KLM är den mil-
jökonsekvensbeskrivning som togs fram av företaget KMV forum 2017, på 
kommunens uppdrag. Denna gedigna utredning belyser väl platsens problema-
tik och känslighet för större byggnationer. 

- KLM menar att denna utredning borde ha legat med som bilaga eller åt-
minstone borde slutsatserna av den ha redovisats i nu föreliggande planförslag. 
Ett sådant förfarande hade bidragit till större transparens och begriplighet. 

Bland planhandlingarna finns ett dokument kallat ”Kommunicering Länsstyrel-
sen” där ett resonemang förs om förslagets påverkan på olika siktlinjer i staden. 
Eftersom det underlag som länsstyrelsen hänvisar till med olika vyer och jäm-
förelser mellan olika förslag (18-12-07 och 18-11-01) inte redovisas bland sam-
rådshandlingarna är det mycket svårt att följa resonemanget. 

- KLM menar att tillräcklig redovisning av relevanta handlingar saknas. 

En viktig fråga att bedöma i samrådsskedet är planerad byggnations påverkan 
på olika siktlinjer i staden och de stora byggnadsvolymernas påverkan på sta-
dens siluett. Till viss del redovisas detta i planhandlingarna men inte tillräckligt. 

- KLM menar att det saknas tydlig redovisning av planerad byggnations påver-
kan på flera viktiga siktlinjer i staden och på stadens siluett. Att kommunen 
själv bedömer att påverkan inte är stor ger inte möjlighet för sakägare och in-
tresserade medborgare att själva skapa sig en uppfattning. En gedigen volym-
studie och en redovisning av samtliga siktlinjer som tas upp i den tidigare 
gjorda miljökonsekvensutredningen från 2017 krävs för att kunna göra en riktig 
analys. 

 

KLM:s synpunkter på föreslagen byggnation 

En av de viktigaste slutsatserna i KMV forum:s utredning är att ”Höga, sam-
manhängande och skrymmande volymer på aktuell plats ger direkta negativa 
effekter för flera av riksintressets värdebärande egenskaper”. Denna slutsats 
konstateras efter en grundlig analys av platsens betydelse i staden och med 
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särskilt fokus gällande påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. Utre-
darna föreslår i första hand att planerna på byggnation flyttas till Barlastholmen 
i andra hand (om platsen behålls) att man planerar för mindre och mer upp-
brutna volymer som öppnar upp för fler fria siktlinjer. 

- Med hänvisning till KMV forum:s utredning menar KLM att den aktuella 
platsen inte är lämplig att bebygga med så höga, sammanhängande och stora 
volymer som aktuellt förslag medger. De illustrationer som finns i handlingarna 
visar byggnader som är för höga för den här platsen. Hotellverksamheten krä-
ver stora volymer där de olika delarna är förbundna med varandra. Verksam-
heten kräver också en fönstersättning som ger byggnaderna en relativt jämnhög 
och horisontell betoning som skärmar av mellan slottet och staden. De relativt 
jämnhöga volymerna påverkar också stadens siluett sett från slottet. KLM hål-
ler också med om KMV forum:s bedömning att det kan fungera att bygga 
större volymer på Barlastholmen. 

- KML menar att föreslagen byggnation inte tar tillräcklig hänsyn till det som 
lyfts fram som uttryck för riksintresset H 48 Kalmar, bl a ”Kvarnholmens silu-
ett med sin relativt låga och jämnhöga bebyggelse i vilken Domkyrkan i itali-
ensk barock väl framträder” och ”Kalmar renässansslott, och dess tydliga visu-
ella samband med 1600-talsstaden på Kvarnholmen samt med Grimskärs fäst-
ning”. KLM befarar att en fullt utnyttjad byggnation enligt förslaget medför en 
stor påverkan på stadsbilden som medför påtaglig skada på riksintresset. 
Denna slutsats kan, med KLM:s samlade kunskap, dras trots att alla siktlinjer 
inte är redovisade och en tillräcklig volymstudie saknas. KML bedömer också 
att föreslagen byggnation inte är tillräckligt anpassad till platsens kulturhisto-
riska värden och riksintressets motiv och uttryck avseende de visuella samban-
den mellan Kvarnholmen och slottet eftersom detta bryts på ett starkt negativt 
sätt vilket begränsar möjligheten att förstå de funktionella sambanden mellan 
Kvarnholmen och slottet. 

- KLM menar att kommunen i sitt förslag inte tar tillräcklig hänsyn till Plan och 
bygglagen 2 kap 6 § som ger grundläggande anvisningar för hantering av all-
männa och enskilda intressen. Här sägs att ”Vid planläggning … ska bebyg-
gelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till, stads- och landskapsbilden, natur och kul-
turvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan”. ”Vid planlägg-
ning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda hi-
storiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.” 

- KLM delar inte kommunens bedömning att planerad byggnation bidrar till att 
förstärka kopplingen mellan Kvarnholmen och slottet. Med en annan, lägre 
och mer uppbruten form och en verksamhet som mer direkt gynnar stadens in-
nevånare kanske en sådan bedömning är rimlig. 

- KLM vill också påtala att platsen i gällande detaljplan är märkt med q och för-
klaringen ”särskild miljöhänsyn”. Denna skyddsbestämmelse är i aktuellt för-
slag borttagen. KLM menar att en skyddsbestämmelse även i framtiden kan 
vara positiv för platsen om den kan bidra till större omsorg om utformning vid 
en eventuell kommande byggnation. 

Kommentar: Ärendets hantering:  
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Kalmar kommun har kungjort planförslaget på kommunens digitala anslagstavla, 
i ortstidning samt på hemsida. Utöver detta har flertalet artiklar publicerats i Ba-
rometern som har presenterat förslaget. Samrådstiden har varit 3 veckor där med-
borgare, sakägare, mydigheter, företag och intresseorganisationer har fått möjlighet 
att lämna sina synpunkter på förslaget. Kommunen anser därför att en korrekt 
handläggning av ärendet har genomförts. Det material som tidigare presenterats för 
länsstyrelsen är det material som delvis redovisas i planbeskrivningen, materialet i 
sin helhet kommer att bifogas planhandlingarna. Gällande frågan om MKB där 
frågan om hur riksintresset H48 påverkas hänvisas till Länsstyrelsens tidigare ytt-
rande. 

Planförslaget: 

Att bedöma påverkan på riksintresse för kulturmiljö H48 faller inom ramen för 
Länsstyrelsens ansvar, där de representerar staten och det allmänna intresset som 
riksintresset utgör. De utredningar som hänvisas till i tidigare handläggning har 
varit utformade för att testa olika förslag som tidigare presenterats och kan därför 
inte anses som helt relevanta. Dock har dessa utredningar varit ett stöd i föreslagen 
utformning och placering där kommunen i samtal med Länsstyrelsen arbetat fram 
ett planförslag som enligt bilaga kommunicering med Länsstyrelsen slår fast att det 
blir en negativ påverkan men att det ej är påtaglig skada för riksintresset. Där av 
ser inte kommunen något utökat behov att beställa ytterligare utredningar i kultur-
miljöfrågan då frågan är avgjord av överprövande myndighet. Planbeskrivningen 
kommer att revideras med kompletterande siktlinjer och vyer för att ytterligare visa 
påverkan som förslaget innebär. Att det är möjligt att bygga högre volymer på Bar-
lastholmen är ej relevant i detta planförslag, inte heller har kommunen rådighet 
över passande mark på Barlastholmen.  

Kommunen anser att redovisat förslag har anpassats och visat sig lämplig enligt 2 
kap 6§ PBL.  

En plats som transformeras från att vara avsedd för bilar för att människor ska 
vistas torde skapa förutsättningar för att mer människor vistas i området. Det 
skapar även förutsättningar för att fler människor rör sig i området. Föreslagen de-
taljplan är en del i en större helhet kring södra Kvarnholmen där flera planer och 
projekt tillsammans kommer att skapa en bättre helhet. Bland annat en omgestalt-
ning av Ölandskajen, kajerna runt Baronen och vid Jungmannen, parkeringsytor i 
området samt flera tillkommande öppna verksamheter som skapar rörelse och vis-
telsemöjligheter.  

Den q-märkning i gällande plan lyder i planbeskrivningen: 

 
Bestämmelsen syftar där till befintlig bebyggelse, men delvis till dess förhållande till omgiv-
ningens egenart. Planförslaget innehåller ingen befintlig bebyggelse. Väster och öster om plan-
området finns magasinsbyggnader som omnämns i planbeskrivningen och omfattas av gäl-
lande bestämmelse. I och med kommunens nya planförslag kommer att ersätta nu gällande 
detaljplan så upphör q-bestämmelsen att gälla inom föreslaget planområde. Marknivån i 
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föreslagen plan kommer ej att höjas vilket leder till att ingen förvanskning sker av lastkajer 
eller andra egenarter påverkas. Den tillkommande bebyggelsens föreslagna utformning och 
placering anses inte heller den skada omgivningens egenart nämnvärt.  

Polismyndigheten  
Polismyndigheten har ingen erinran eller ytterligare kommentarer till det för-
slag av detaljplan som presenterats. 

Polismyndigheten vill dock uppmuntra till att ha i åtanke det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande perspektivet, för att på så sätt bidra till ett område där 
de som vistas där upplever att platsen bidrar till ökad trygghet. 

Kommentar: Noteras. 

 

Intresseorganisationer och övriga 
Kristdemokraterna i Kalmar 
Inlednings vill vi understryka att KD i grunden är positiva både till utveckling 
och byggnation i närheten i hamnområdet och kring centralstationen - samt 
inom det aktuella detaljplaneorådet. Men gällande den exakta placeringen inom 
detaljplanen, dess höjd och dess bredd liksom dess utformning finns det detal-
jer som vi bedömer som djupt problematiska. Våra synpunkter är huvudsakli-
gen tre. 

1. Byggnationens höjd och bredd kommer på ett mycket brutalt sätt för-
ändra stadens siluett på ett sätt som hotar riksintresset för kulturvård. 
Kvarnholmen består i dagsläget av en relativt låg bebyggelse och jämn-
höga bebyggelse med enskilda monumentalbyggnader. Dessa kommer 
till stor del både skymmas och framstå som små och futtiga om det fö-
reslagna hotellet tillåts ha den höjd och bredd som föreslås. 

2. Byggnationens höjd och bredd kommer (trots fotomontage som i 
närmast framställer byggnaden som genomskinlig) i en mycket hög ut-
sträckning utgöra en barriär som hindrar större delen av den visuella 
kontakten mellan slottet, Kvarnholmen och områdets övriga delar. 

Från Länsstyrelsens yttrande: "Om hotellet genomförs och byggs enligt förslag 
kommer det endast att finnas en plats kvar i staden där de visuella sambanden 
mellan slottet och staden är intakta, nämligen vy 10, Högavallen, vid teatern." 

3. Riksintresset Kalmar (H48) 

Stadens siluett med monumentalbyggnadernas dominerande roll samt utblick-
arna, medeltids och 1600-talsstadens vattenområden och den visuella kontak-
ten mellan slottet, Kvarnholmen och området övriga delar. 

Byggnationens utformning. När det byggs på Kvarnholmen så ska det ske på 
ett sådant sätt att det inte hotar att förstöra den ovärderliga kulturmiljö som det 
tagit generationer att bygga upp. Nya byggnationer måste anpassas efter kring-
liggande bebyggelse så de stärker områdets unika karaktär, snarare än att slå 
sönder det och ge området en känsla av att vara spretigt och illa genomtänkt. 

Kommentar: Noteras, Att bedöma påverkan på riksintresse för kulturmiljö H48 
faller inom ramen för Länsstyrelsens ansvar, där de representerar staten och det 
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allmänna intresset som riksintresset utgör. Arbetet med denna plats har pågått un-
der lång tid och många olika lösningar har presenterats, därav en högre slankare 
byggnad och slutligen det lägre alternativet. Detta tidigare arbete har lett fram till 
föreslagen utformning och placering där kommunen i samtal med Länsstyrelsen ar-
betat fram ett planförslag som enligt bilaga kommunicering med Länsstyrelsen slår 
fast att det blir en negativ påverkan men att det ej är påtaglig skada för riksintres-
set. Kommunen anser därför att frågan är avgjord av överprövande myndighet som 
har till uppgift att representera de allmänna intressena som berörs. 

 

Thoralf Alfsson, Ledamot Kommunfullmäktige 
De skisser som förekommer i samrådshandlingarna är starkt missvisande över 
hur siktlinjer från Kvarnholmen mot Slottet kommer upplevas i praktiken. Ho-
tellbyggnaden har helt enkelt inte de verkliga proportionerna. Dessutom har 
man undvikit att visa siktlinjer från flera viktiga positioner/områden som t.ex. 
Floras kulle och Centralstationen. Jag delar inte bedömningen angående för-
ändringarna av siktlinjerna som görs i samrådshandlingarna.  
Dessutom är den byggnadsstil och utformningen av fasader starkt avvikande 
från vad som borde vara lämpligt i detta område mellan historiska Kvarn-
holmen och Kalmar slott. Bara utseendet är en ren katastrof om det skulle för-
verkligas. Det blir absolut en kandidat till årets fulaste byggnad i Sverige, i den 
tävling som årligen arrangeras av Arkitektupproret. Men det kanske skulle vara 
en merit för Kalmar kommun?  
”Ställplatserna för husbilar som behöver avvecklas inom planområdet avser kommunen att 
ersättas på annan plats. Detta sker i en separat utredning som inte är kopplad till detaljpla-
nen, ett förslag på lämplig plats är området kring Tullhamnen i centrala Kalmar.”  
Förslaget på en ny ställplats för husbilar är minst sagt skrämmande. Tullham-
nen är direkt olämplig som ny ställplats för husbilar. Under kommunfullmäkti-
gemötet den 15 juni presenterades en ”Idékatalog” med 13 framtida projekt för 
att försköna några av Kalmars offentliga platser i centrala Kalmar. Ibland för-
slagen fanns flera områden vid Kalmars kajer på Kvarnholmen. Vet inte den 
ena handen inom kommunen vad den andra handen sysslar med. En framtida 
ställplats för husbilar skall inte ligga på Kvarnholmen. Gör om, gör rätt.  
I samrådshandlingarna kan även följande läsas ”Kommunen bedömer att träden inte 
har de förutsättningar som krävs för att kunna växa sig stora och bidra till stadsrummet. 
Träden hindrar även siktlinjen mellan Kvarnholmen och slottet vilket medför en inverkan på 
möjligheten att uppleva riksintresset.”  
Varför skulle inte dessa träd kunna växa sig stora och bidra till stadsrummet? 
Förklara! Träden har en marginell inverkan på siktlinjen mellan Kvarnholmen 
och slottet. Däremot kommer ett eventuellt hotell enligt denna samrådshand-
ling upplevas som en total avskärmning av Kvarnholmen.  
I den utredning som just blivit offentlig angående ett nytt stationsläge i Kalmar, 
så anser Kalmar kommun att Centralstationen måste klimatsäkras eftersom den 
bara idag ligger på en nivå på ca 1,5 meter över normalhavsnivån, enligt Kal-
mar kommuns mätning. När det gäller ett hotell på samma plats finns uppen-
barligen inget behov av att hotellet klimatsäkras. I samrådshandlingen skriver 
man följande.  
”För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att 
”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en 
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nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”. Till-
tänkt bebyggelse har öppen verksamhet med lobby, konferens och re-
staurang i bottenplan och anses inte vara av behov att regleras vidare.”  
Är detta ett skämt? Är inte lobby, reception, konferensutrymme och restaurang 
en del av hotellets verksamhet? Kalmar kommun kan inte använda klimatför-
ändringar med stigande havsnivåer som ett argument för att flytta Centralstat-
ionen till ett annat läge med en högre landnivå och samtidigt bygga ett nytt ho-
tell med 150 rum på en plats som kanske till och med befinner sig till viss del 
på en lägre nivå i förhållande än till dagens befintliga Centralstation. Sedan av-
färdade detta med att det är en öppen verksamhet. 

Varför anses det inte finns ett behov att reglera detta vidare? Anser Kalmar 
kommun att stigande havsnivåer endast är ett problem för Centralstationen 
men inte för en hotellbyggnad som till och med har sämre förutsättningar om 
man skall lita på andra myndigheter?  

 
 

Kalmar kommuns nivåangivelser i det aktuella området enligt utredningen om 
ett nytt stationsläge för Centralstationen. Skissen visar att den tänkta platsen 
för hotellet ligger på något lägre nivå än Centralstationen. Att Länsstyrelsen för 
Kalmar län inte har några åsikter om kommande klimatförändringar och 
havsnivåhöjningar i sitt yttrande och som man själva driver väldigt hårt i rap-
porter och i andra sammanhang är mycket anmärkningsvärt och måste vara ett 
olycksfall i arbetet eller bristande rutiner hos Länsstyrelsen. Att Länsstyrelsens 
handläggare skulle missat de verkliga förhållandena på den aktuella platsen hål-
ler jag för väldigt osannolikt, utan försummelsen måste ha helt andra orsaker. 

 

Kommentar: Byggnadens exakta utformning kommer att fastställas i bygglovsske-
det, det som planförslaget behandlar är placering, höjd och lämplighet. Planhand-
lingarna har inte för avsikt att vara missvisande eller vilseledande utan ämnar 
sammanställa olika intressen och förutsättningar. Detta leder till en samlad 

' 
' '' '  ''''  
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bedömning av vad som är lämpligt att planlägga marken för. I detta planförslag är 
även volymen en viktig fråga. Att bedöma påverkan på riksintresse för kulturmiljö 
H48 faller inom ramen för Länsstyrelsens ansvar, där de representerar staten och 
det allmänna intresset som riksintresset utgör. Arbetet med denna plats har pågått 
under lång tid och många olika lösningar har presenterats, därav en högre slankare 
byggnad och slutligen det lägre alternativet. Detta tidigare arbete har lett fram till 
föreslagen utformning och placering där kommunen i samtal med Länsstyrelsen ar-
betat fram ett planförslag som enligt bilaga kommunicering med Länsstyrelsen slår 
fast att det blir en negativ påverkan men att det ej är påtaglig skada för riksintres-
set. Kommunen anser därför att frågan är avgjord av överprövande myndighet som 
har till uppgift att representera de allmänna intressena som berörs. 

De ställplatser som idag finns på platsen kommer kommunen ersätta på annan 
plats utanför planområdet, vilket planförslaget dels inte har rådighet över och dels 
utreds i annat skede av annan enhet inom kommunen. Deras exakta placering är 
därav inte beslutad, ett förslag har varit att tullhamnen skulle kunna vara en plats 
med liknande förutsättningar och stadsnära miljö. 

Vad gäller de fem träd som idag finns på platsen har de relativt dåliga förutsätt-
ningar enligt kommunal expertis i frågan. Asfalt och stensättningar hindrar deras 
möjligheter att växa sig stora, samt att behovet av busshållplatserna vid Linné uni-
versitetet behöver förbättras. Om träden skulle växa sig stora har de även en inver-
kan på siktlinjer och vyer mot Kalmar slott. Sammantaget gör detta att träden be-
höver ersättas på annan plats.  

Vad gäller klimatförändringar så omfattas centralstationen av det som utgör sam-
hällsviktig funktion. Planförslaget innehåller ingen byggnation som kan klassas 
som samhällsviktig. Dock ska byggnaden klara naturligt översvämmande vatten 
till en nivå av +2,8 meter, detta för att den inte ska utgöra någon fara för personer 
som vistas på platsen samt att byggnaden inte ska få bestående skador till följd av 
översvämning. Om konstruktionen skyddas enligt anvisning i planförslaget anses 
planlagd markanvändning vara lämplig. 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

Kalmar Vatten AB 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
Sakägare 1 

Privatperson 1-5 

Kalmar Brandkår 

Kalmar läns museum 

Kristdemokraterna i Kalmar 

Thoralf Alfsson 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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