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Exploateringsavtal för genomförande av 
detaljplan för kvarteret Bilen, Hansa city 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Kalmar 
kommun och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).  
 
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB enligt det 
avtalsförslag som har undertecknats av bolaget. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av den 
mellersta delen av kvarteret Bilen. Ett av målen är att skapa bättre 
förutsättningar för cyklister att ta sig fram genom kvarteret. Befintlig cykelväg 
längs E 22 kompletteras med separat gc-väg längs gatan genom kvarteret.  
 
Då exploatören kommer att utföra exploateringsåtgärder på den allmänna 
platsmarken, enligt detaljplaneförslaget, som sedan kommer att överlämnas till 
kommunen har exploateringsavtal träffats mellan kommunen och ägaren till 
fastigheterna Bilen 6 och 12, Nordfjord AB, med i huvudsak följande innehåll: 
 
 Plan: Det förutsätts att detaljplaneförslaget antas före den 

1 oktober 2016 och att beslutet vinner laga kraft. 
 
 Mark: Markregleringar kommer att göras mellan kommunen och 

exploatören där exploatören överlåter den allmänna 
platsmarken och förvärvar kvartersmark. Kommunens 
nettokostnad för markregleringarna är 667 000 kronor. Vid 
beräkning av nettokostnaden har beaktats det tidigare mellan 
parterna träffade avtalet om upplåtelse av nyttjanderätt. 
Detta avtal upphör härmed. Fastighetsbildningskostnaden 
betalas av exploatören och kommunen med hälften var. 
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 Anläggningar: Exploatören projekterar och anlägger gång- och cykelväg 

inkl belysning enligt detaljplaneförslaget. Exploatörens del är 
markerad på plankartan.  
  

Gatukostnad: När detaljplanen vunnit laga kraft kan exploatören fullfölja 
det tidigare mellan parterna träffade avtalet om fördelning av 
kostnadsansvaret för byggande av cykelbro över E 22. 
Exploatören erlägger 3 000 000 kr till kommunen. 

 
Planförslaget har varit för granskning. För att kommunfullmäktige ska kunna 
anta planförslaget måste exploateringsavtal upprättas. 
  
 
 
 
 
Patrik Ihrman 
markingenjör 
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