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Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 augusti 2018. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 10:00-10:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 36-41 

Beslutande 
Jonas Lövgren (M) ordförande 
Erik Ciardi (C) 
Johan Persson (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S), §§ 36-40 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Jonas Lövgren Ingemar Einarsson 
ordförande  
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§ 36 

Planbesked för fastigheten Harby 16:1, Trekanten 
Dnr KS 2018/0515 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 augusti 2018. 
 
Yttrande den 21 augusti 2018. 

Bakgrund 
En ansökan har kommit in med önskemål om att ändra detaljplanen för Harby 
16:1. Förslaget gäller att uppföra ca 22 enplansbostäder avsedda för unga, 
ensamstående och seniorer. 
 
Utbyggnad av bostäder på platsen stämmer överens med översiktsplanens 
intentioner. Fastigheten ligger centralt i Trekanten, med närhet till skola, 
service och kollektivtrafik. Tanken om att bygga bostäder för ensamstående, 
seniorer och unga bidrar till en blandning av befolkningen i Trekanten och kan 
därför anses vara positivt ur hållbarhetssynpunkt. Ytterligare utredningar eller 
frågeställningar kan bli aktuella då detaljplanearbetet påbörjats. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete ska påbörjas för 
ansökt område och att detaljplanen beräknas vara antagen år 2022. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att planutskottet ska besluta i 
enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag med tillägget att detaljplanen 
ska beräknas antas senast under 2022. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Harby 16:1. Detaljplanen beräknas antas senast under 2022. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas (PBL 2010:900 5 
kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2). 
 

§ 37 

Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i 
Kalmar AB på fastigheten Montören 3 
Dnr KS 2016/0025 

Handlingar 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2018. 
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Karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i 
Kalmar AB en markreservation på fastigheterna Verktygsmakaren 1 och 
Montören 3, Fjölebro. Markreservationen på Montören 3 avser 1 350 kvm och 
gäller till och med den 31 augusti 2018.   
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på Montören 3 bygga bostäder med 
upplåtelseform hyresrätt.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för LW 
Fastigheter i Kalmar AB (org.nr 556239-7272) på fastigheten Montören 3, 
Fjölebro. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 1 februari 2019.  
 

§ 38 

Försäljning av fastigheten Verktygsmakaren 1, 
Fjölebro 
Dnr KS 2012/0630 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2018. 
 
Köpekontrakt. 

Bakgrund 
Köpekontrakt tecknades den 31 augusti 2016 mellan Kalmar kommun och LW 
Bostäder AB gällande Verktygsmakaren 1. Avtalet är villkorat av att bygglov 
vinner laga kraft innan köpet kan fullbordas. Då bygglovet är överklagat kan 
köpet inte fullbordas inom tiden två år, vilket är den maximala tiden att villkora 
avtal för köpets fullbordan enligt Jordabalken. Avtalet blir ogiltigt i sin helhet 
från och med den 1 september 2018. Därför har ett nytt förslag på köpe-
kontrakt upprättats. 
 
LW Bostäder AB ska på platsen uppföra ca 46 stycken hyreslägenheter i två 
stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 6 432 kvm. Priset för marken är 
600 kronor/kvm BTA. Enligt beviljat bygglov är BTA 3 338 kvm. Vid 
ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning med KPI).  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunstyrelsen får sälja 
fastigheten Verktygsmakaren 1 enligt kommunledningskontorets förslag till 
LW Bostäder AB (556656-9231) för en köpeskilling om 2 002 800 kronor.  
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§ 39 

Markanvisningsavtal för del av Oxhagen 2:1, Norra 
kyrkogården 
Dnr KS 2014/0772 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 augusti 2018. 
 
Karta. 
 
Markanvisningsavtal med bilagor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2014 att bevilja Svenska kyrkan en  
markreservation på del av fastigheten Oxhagen 2:1 vid Norra kyrkogården. 
Syftet med markreservationen var att utvidga begravningsverksamheten norrut 
med ambitionen att utveckla kyrkogården till en parkliknande begravningsplats. 
 
I augusti 2016 inkom Svenska kyrkan med en ansökan om att utöka det 
reserverade området till att gälla markområdet hela vägen norrut mot Jacob 
Smålännings gata. En utökad markreservation beviljades av kommunstyrelsen i 
oktober 2016 till och med den 31 mars 2017.  
 
Förhandlingarna kring markanvisningsavtalet är nu klara och avtalet är 
undertecknat av pastoratet. Avtalet avser ett markområde på ca 45 000 m2 och 
kommunledningskontoret föreslår att avtalets giltighetstid ska sättas till sex 
månader efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, dock som längst till och 
med 29 mars 2020. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning är 
planerad under hösten. Förväntat antagande är första kvartalet 2019. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal enligt kommunlednings-
kontorets förslag för Svenska kyrkan (org.nr 252003-8635) på del av fastig-
heten Oxhagen 2:1, i anslutning till Norra kyrkogården.  
 
Markanvisningsavtalet ska gälla till sex månader efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft, dock som längst till och med den 29 mars 2020. 
 

§ 40 

Aktualitetsprövning och framtagande av ny 
översiktsplan samt revidering av vindkraftsplan för 
Kalmar kommun 
Dnr KS 2018/0705 
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Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 juni 2018, § 143. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 14 juni 2018. 
 
Aktualitetsprövning.  

Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
beskriver den huvudsakliga inriktningen gällande mark- och vatten-
användningen samt bebyggelseutveckling. Den ligger sedan som stöd för 
detaljplaneringen och är ett viktigt underlag i dialog med andra aktörer om 
kommunens utveckling. Aktualitetsprövningen är ingen revidering, utan en 
bedömning om planen fortfarande är relevant efter dagens förutsättningar och 
kunskap. Ett revideringsbehov kan emellertid uppmärksammas i samband med 
prövningen.  
 
Denna aktualitetsprövning innehåller en analys och bedömning av kommunens 
översiktliga planer.  

Överläggning 
Fanny Ramström, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
- godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplanen, 
- ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för 

Kalmar kommun. Fram till att den nya översiktsplanen har antagits ska den 
nuvarande fortsätta gälla som stöd för planeringen, 

- ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera vindkraftsplanen. Fram 
till att den reviderade vindkraftsplanen har antagits ska den nuvarande 
fortsätta gälla som stöd för planeringen.  

 

§ 41 

Övrig information 
Överläggning 
Rebecka Persson och Fanny Ramström, samhällsbyggnadskontoret, informerar 
om det pågående arbetet med en klimatanpassningsplan. Arbetet kommer 
fortgå samtidigt som nationella riktlinjer och rekommendationer inväntas. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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