
Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Rinkaby 31:2 - SBN 2015-6154 resp. KS 2016/0037
Datum: den 28 januari 2016 15:08:28

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Rinkaby 31:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av bef.
garage.
 
 
Josefine Robertsson/
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Bulten 2 - SBN 2015-6079 resp. KS 2016/0075
Datum: den 28 januari 2016 15:22:27

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Bulten 2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om tidsbegränsat bygglov, nybyggnad av skärmtak, förutsatt
att byggnaden måste placeras minst 1 m från tomtgräns så att skötsel av den kan ske på egen
fastighet. Vi förutsätter också att godkännande inhämtas av Kalmar Energi Elnät då de har
ledningsrätt över den prickade marken.
 
 
Maria Jakobsson /
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Krankelösa 2:2 - SBN 2015-4946 resp. KS 2013/0076
Datum: den 5 februari 2016 10:47:48

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Krankelösa 2:2 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
 
 
Josefine Robertsson/
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Bönmjölet 7 - SBN 2015-5789 resp. KS 2016/0079
Datum: den 28 januari 2016 11:06:57

 
 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Bönmjölet 7 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gästhus).
 
Maria Jakobsson / 
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Mekanikern 4 - SBN 2016-0035 resp. KS 2016/088
Datum: den 28 januari 2016 15:14:38

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av  granne till fastigheten Mekanikern 4 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Eva Danielsson
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: Yttrande bygglovsansökan Bönmjölet 8 - SBN 2015-6044 resp. KS 2016/0116
Datum: den 4 februari 2016 14:27:19

 
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne till fastigheten Bönmjölet 8  inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för ombyggnad av altan, inglasning.
 
 
 
Maria Jakobsson/
 
Eva Danielsson
Administratör
tfn 0480-45 00 59
eva.danielsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Jnna Kindqvist 
Eploateringsingenjör 
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Köpebrev 
 
 
 

Säljare  Kalmar kommun 
Box 611 
391 26 Kalmar 

212000-0746  1/ 1 

 
Köpare  NN  1/2 

 
NN  1/2 

 
Överlåtelseobjekt Fastigheten  Kalmar Långhelgen 3 

 
 
 

Säljare överlåter och försäljer härmed ovanstående  fastighet till köparen  för en 
köpeskilling av: 

 
FEMHUNDRAFEMTIOTUSENKRONOR 550 000 SEK 

Säljaren kvitterar härmed  ovanstående  köpeskilling med sin underskrift: 

Säljarens underskrift  Kalmar den  Q--, ).(()/(_r:-  -O 
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Bevittning säljare  Ovanstående säljares namnteckning bevittnas: 
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Tillsyn 2016 1/1 till och med 31/1    

Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

2016-01-14 Söderports Café & Restaurang Valnötsträdet 8 
2016-01-18 Stadsbiblioteket Abborren 1 
2016-01-18 Ljungbyholmsskolan Ljungby 16:131 
2016-01-18 Blåklockans familjedaghem Blåklockan 1 
2016-01-19 Rosenlundska Huset Borgmästaren 4 
2016-01-20 Elgiganten Bilen 10 
2016-01-21 Friskis & Svettis Sutaren 22 
2016-01-25 Högalids Folkhögskola Högalid 1, Högalid 2 
2016-01-28 Kalmar Konstmuseum  Stadsparken 1 
2016-01-29 Hagby Skola Hagby 16:5 

   
   
   
   
   Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, 

samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

2016-01-14 Bauhaus Alhagen 2 
2016-01-15 Finnvedens Lastvagnar Pantern 1 
2016-01-21 Biltema Niten 1 
2016-01-22 Bilkompani Kalmar Tigern 16, Tigern 17 
2016-01-25 Djurängsskolan Klövern 1 
2016-01-27 Södermöreskolan Ljungby 16:131 
2016-01-29 Återvinningscentraler KSRR Stensö 2:3, Moskogen 1:1, Åby 11:1, Kristinelund

   
   Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

2016-01-05 Kalmar Bilcentrum AB Krokodilen 1 
2016-01-08 Atteviks Lastvagnar AB Traktorn 4 
2016-01-15 Bil och Motor i Sydost AB Krokodilen 4 
2016-01-20 Djurängsskolan  Klövern 1 
2016-01-25 Anticimex AB Dokumentet 1 

    



Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kopia: Pär Svanfeldt (par.svanfeldt@kalmar.se)
Ärende: SBN 2015/6285 Bygglov Tullhuset 1
Datum: den 28 januari 2016 09:40:18

Projekt- och exploateringsenheten har fått ansökan om bygglov för ändrad användning från
kontor till restaurang på Tullhuset 1.
 
Enligt ansökan ska ny trappa samt ramper byggas vilka placeras utanför den sökandes fastighet.
Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på detta under förutsättning att
överenskommelse träffas mellan kommunen som fastighetsägare och den sökande.
 
 
 
Hälsningar
 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Kopia: Patrik Ihrman
Ärende: SBN 2015/6474 Bygglov Bilen 12
Datum: den 28 januari 2016 09:33:24

Projekt- och exploateringsenheten har fått det sökte bygglovet avseende nybyggnad av
affärshus samt parkering på Bilen 12.
 
För fastigheten pågår detaljplanearbete. Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter
på det sökta bygglovet under förutsättning att detaljplanen antas samt att exploateringsavtal
träffas mellan kommunen och fastighetsägaren innan bygglovet beviljas.
 
 
/Johanna
 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/6436 Yttrande bygglov Lommen 7
Datum: den 16 februari 2016 10:06:39

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
ombyggnad av flerbostadshus på Lommen 7.
 
 
/Johanna
 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Från: Johanna Kindqvist
Till: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ärende: SBN 2015/5250 Yttrande bygglov Dockan 2
Datum: den 16 februari 2016 10:03:23

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende till-
/påbyggnad av enbostadshus på Dockan 2.
 
 
/Johanna
 
Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
 
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Säljare  Kahnar kommun 
Box 611 
391 27 Kahnar 

212000-0746) 

 
Köpare NN 1/2 

 
NN 1/2 

 
Fastighet Kahnar  Hängmattan  6 

 
 
 
 

§ 1  Överlåtelseförklaring 
 

Säljaren överlåter genom detta köpekontrakt  fastigheten Kahnar Hängmattan 6 
till köparen  för en köpeskilling om 550 000 kronor  (femhundrafemtiotusen kr) 
och iövrigt på följande villkor. Fastighetens totala areal är 747 kvm. 

 
Köparen  förvärvar fastigheten i syfte att uppföra en enfarniljsbostad. 

 
§ 2 Köpeskilling och dess fördelning 

 
Köpeskillingen 550 000 kronor ska betalas på följande sätt. 

 
Köparen  betalar kontant såsom handpenning  om 55 000 kronor  (10% av 
köpeskillingen) till säljaren. Insättning ska ske till plusgiront 24400-4 och 
handpenningen ska vara säljaren tillhanda senast 2016-02-19. 

 
Köparen  betalar kontant  till säljaren på tillträdesdagen resterande belopp, 
495 000 kronor. 

 
Summa 550 000 kronor. 

 
§ 3  Tillträdesdag 

 
Köparen  tillträder fastigheten när bygglov för huvudbyggnad beviljats, alterna- 
tivt senare enligt överenskommelse. Tillträde ska dock ske senast 2016-06-30. 

 
 
 
 
 
 
 

Kalmar kommun 
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§ 4  Köpebrev 
 

På tillträdesdagen ska säljaren utfärda köpebrev sedan köparen erlagt full 
betalning. 

 
Det åligger vidare säljaren att på tillträdesdagen till köparen överlämna övriga 
handlingar som krävs för att få lagfart. Vidare överlämnar säljaren samtidigt till 
köparen  kartor och andra handlingar angående fastigheten, vilka är av betydelse 
för köparen som ägare av denna. 

 
På tillträdesdagen ska, där så krävs, upprättas en likvidavräkning. 

 
§ 5  Hävningsrätt och skadestånd 

 
Endera  parten har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för de fall 

 
• handpenningen inte finns säljaren tillhanda enligt § 2 

 
• bygglov inte beviljas senast 2016-06-29 enligt § 3 

 
• köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess helhet 

enligt§ 2. 
 

Handpenningen återbetalas inte om köp inte genomförs eller rätten till köp 
upphör.  Säljaren har rätt att behålla handpenningen  såsom skadestånd för kö- 
parens kontraktsbrott. 

 
Uppkommer skyldighet för part att på grund av köpekontraktets hävning eller 
ogiltighet återbära vad part uppburit  enligt köpekontraktet, skall ränta utgå 
enligt 5 § räntdagen till dess betalning sker. 

 
§ 6 Rådighet 

 
För fastigheten gäller stadsplan för del av Krafslösa 1:3 med aktbeteckning 
0880K -P11/09. 

 
§ 7  Byggnadsskyldighet 

 
Köparen  är skyldig att uppföra ett enbostadshus  på fastigheten inom 24 måna- 
der från köpekontraktets undertecknande. Byggnadsskyldigheten anses vara 
fullgjord när samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun lämnar slutbesked 
för enbostadshus. Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven har 
säljaren rätt att kräva årligt vite om 100 000 kronor till det datum godkänt slut- 
besked inkommer. 

 
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens 
fullgörande vid försening som beror på omständigheter  som köparen inte haft 
möjlighet att råda över. Köparen  ska i god tid skriftligen begära förlängning 
hos säljaren. Om säljaren inte anser orsaken till förlängning är skälig upphör 
rätten till förlängning. 
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§ 8  Räntor, skatter, avkastning m.m. samt andra kostnader för- 
enade med köpet 

 
Räntor, skatter  och andra avgifter  för fastigheten av vad slag de vara må vara 
ska betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdes- 
dagen,  och  för tiden  från och med tillträdesdagen av köparen. 

 
Lagfarts-, intecknings- och andra ins krivningskostnader förenade med köpet ska 
betalas av köparen ensam.  Köparen ska även stå för samtliga andra kostna- der 
som är förenade med köpet.  Det innebär att köparen står för anläggnings- avgift 
för anslutning till vatten,  spillvatten och dagvatten, el, fjärrvärme,  bred- band,  
telefoni  med  mera. 

 
På fastigheten belöpande gatukostnadsersättning avseende  de gator och all- 
männa  platser  som finns upptagna i nu gällande detaljplan  ingår i köpeskilling- 
en. Detta  gäller dock inte ersättning för eventuellt kommande förbättringsar- 
beten  på nämnda gator  och allmänna  platser  med tillhörande anordningar en- 
ligt kap 6 plan- och  bygglagen (2010:900). 

 
All avkastning av fastigheten tillkommer säljaren i den mån den belöper  på och 
avser  tiden  före tillträdesdagen och för tiden  därefter  köparen. 

 
§ 9  Faran för fastigheten 

 
Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras  före tillträ- 
desdagen. Faran ligger på köparen  om fastigheten inte tillträds på grund  av 
köparens dröjsmål. 

 
§ 1O  Säljarens garantier 

 
Garantierna avser omständigheter och förhållanden per denna  dag och fram till 
tillträdesdagen om inget annat  anges eller framgår  av omständigheterna. Sälja- 
ren lämnar  inga garantier  utöver  vad som uttryckligen  framgår av detta. Sälja- 
ren påtar  sig inte heller i övrigt något ansvar. 

 
Säljaren garanterar: 

 

 
• att säljaren är civilrättslig och lagfaren  ägare till fastigheten 

 

 
• att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar och 

att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer  att inge 
ansökan om sådan inteckning i fastigheten; 

 
• att fastigheten på tillträdesdagen  inte besväras  av några servitut, nyttjan- 

derätter eller andra  belastningar  utöver vad som  anges i fastighetsbevis 
och  § 11 i detta  kontrakt. 

 
§ 11 Servitut, nyttjanderätt, gemensamhetsanläggning 

 
Enligt  fastighetsbevis daterat  2016-02-11. 
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§ 12 Fastighetens skick och friskrivning 
 

Fastigheten säljs i befintligt skick. 
 

Köparen  får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av 
fel ifastigheten. Friskrivningen avser alla typer av fel, d.v.s. inte bara faktiska 
fel utan även rättsliga fel och rådighetsfeL 

 
I det fall fastighetens höjdläge avviker från i nybyggnadskartan fastställd pro- 
jekterad gatuhöjd ska köparen utan extra kostnad för säljaren befasta marken 
mot gatan. 

 
Köparen  är medveten  om att friskrivningen medför en slutlig reglering av par- 
ternas mellanhavanden  i angivna avseenden. 

 
§ 13 Tillgång till fastigheten 

 
Köparen  får inte vidta några markarbeten eller andra åtgärder på fastigheten 
före tillträdesdagen om inte säljaren skriftligt godkänt detta. 

 
Köparen  ska återställa alla otillåtna åtgärder om köpet inte fullföljs eller om 
köpet hävs. Fastigheten ska vara återställd senast sex månader efter att köpet 
hävts. Om köparen inte återställer marken inom denna tid har säljaren rätt att, 
efter uppmaning  till köparen, återställa marken på köparens bekostnad. 

 
§ 14 Fullständig reglering 

 
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfastelser som föregått avtalet er- 
sätts av innehållet idetta avtal med bilagor. 

 
§ 15 Jordabalken 

 
I övrigt gäller vad i4 kap jordabalken eller i lag stadgas om köp av fast egen- 
dom. 
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§ 16 Avslutning 
 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande  exemplar, varav parterna 
tagit var sitt. 

 

 
 

Fär sälJaren 

den'l 7) o 
 
 

( 

 
ohanna Kindqvist 

exploateringsingenjör 

 
 

l
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atrik Ihrm

·
an   
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markingenjör 
 

 
 

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas: 
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