
Ny detaljplan för
NORRGÅRD 4 SAMT DEL AV MALMEN 2:2

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra områ-
det för bostäder och samtidigt bevara de kultur-
historiska värdena.  

BAKGRUND
Norrgårdsbyggnaden har använts som undervis-
ningslokaler av Linnéuniversitetet. Lokalerna står 
idag tomma då universitetet har flyttat till nya lo-
kaler i hamnområdet. Ett köpekontrakt har upp-
rättats mellan det kommunala fastighetsbolaget 
KIFAB och byggföretaget Glebes. Glebes har för 
avsikt att omvandla byggnaden till bostadslägen-
heter.

PLANFÖRSLAGET I KORTHET
1800-tals byggnaden uppfördes av en stiftelse 
med uppgift att skapa en uppfostringsanstalt för 
föräldralösa och vanvårdade pojkar. Barnen fick 
möjlighet att utbilda sig inom snickeri, smide, 
skomakeri, skräddaryrket jordbruk mm. Under 
90-talet byggdes byggnaden ut med en ungefär lika 
stor byggnad i väster. 

Invändigt planeras byggnaderna att byggas om 
och inrymma ca 70 lägenheter. Denna del planeras 
byggas på med en våning. Boendeparkering och 
miljöhus/-sortering ska inrymmas på fastigheten. 

Gällande detaljplan anger användingen  skola.  I 
samband med planarbetet har det tagits fram 
utredningar för buller och markföroreningar. 
Kommunen har även tagit fram utredningar för 
trafik och dagvatten. I samband med försäljning 
av fastigheten togs det fram en kulturhistorisk 
utredning. 

Kommunen bedömmer att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Det svartmarkerade området visar planområdets geografiska av-

gränsning.

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR FINNS HÄR:
• kalmar.se/detaljplaner 

Observera att det på grund av rådande om-
ständigheter med Coronasituationen inte är 
möjligt att besöka oss på Samhällsbyggnadskon-
toret. Handlingar finns därför enbart tillgängliga 
digitalt på kommunens hemsida.

LÄMNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET:
Senast den 2:a juli måste vi få dina skriftliga 
synpunkter. Vänligen ange namn och adress. 
Skriv även vilket ärende det gäller.

E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Vanlig post:
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten, Box 611
391 26 KALMAR

VID FRÅGOR
Om du har frågor angående planförslaget är 
du välkommen att kontakta:

Lisa Wändesjö
lisa.wandesjo2@kalmar.se

Daniela Edvinsson
daniela.edvinsson@kalmar.se
0480-45 03 94
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Använd lagstiftning
PBL (2010:900) jan 2015

Använda allmänna råd
BFS 2014:5 - DPB 1Diarienummer XX

Samråd

Granskning

Datum

Datum

Planarkitekt

±

PLANKARTA

Beslutsdatum:  Instans:

Norrgård 4 och del av Malmen 2:2
Granskningshandling

Lisa Wändesjö

2021-05-27
2020-12-17 SBN

2020-2245

0 25 505 10 15 20
Meter

Skala 1:500 (A2)

Utsnitt detalj i öster 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
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder

BS Bostäder, Skola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Endast komplementbyggnad får placeras

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

G20,0-45,0Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader

))0,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter 

e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²

Utformning
f1 Balkong får inte anordnas mot öster
f2 Om uteplatser eller balkonger byggs vid de fasader där riktvärdena överskrids, ska

även en gemensam uteplats i ljudskyddat läge anordnas.
f3 Endast komplementbyggnad (väderskydd) för cykelparkering. Utformning ska ske

med hänsyn till Norrgårdsbyggnadens höga kulturhistoriska värden

Mark
n1 Marken får inte användas för parkering
n2 Parkeringen ska utformas med genomsläppligt material
n3 Häcken får endast tas bort om den är skadad eller har dött. Vid borttagning ska häck

återplanteras.

Kulturvärden
q1 Byggnadsverkets karaktärsdrag; volym, proportioner, takmaterial, taklutning,

fönstersättning, fasadutformning, fasadmaterial och exteriöra uttryck ska bibehållas
q2 Entréhallens karaktärsdrag vad gäller rummets rymd, kolonner, pillastrar och

befintligt stengolv ska bevaras Vid renovering/restaurering ska materialval vara lika
nuvarande.

q3 Trappupgångar med stenvalvens karaktärsdrag vad gäller utformning och material
ska bevaras Vid renovering/restaurering ska materialval vara lika nuvarande eller
originalet.

Rivningsförbud
r1 Rivningsförbud. Byggnaden utpekas som kulturhistoriskt särskilt värdefull enligt PBL

8 kap 13 § .

Utförande
b1 Endast 60,0 % av fastighetsarean får hårdgöras

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år .

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1 Marklov krävs för schaktarbeten. Kvartersmark

a2 Marklov krävs för fällning av träd. Kvartersmark

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark
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