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Detaljplan för 

Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1 
(Gamla brandstationen) 
På Kvarnholmen, Kalmar kommun 
 

Samrådsredogörelse 
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 2017-09-01 - 2017-09-25. Ett 
samrådsmöte hölls den 13 september 2017 på Samhällsbyggnadskontoret. 

Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt sänd-
lista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Informationsblad sattes 
upp i trappuppgångarna för boende.  

 

Sammanfattning 
Under samrådet inkom nio yttranden, från länsstyrelse, lantmäteri, kommunala 
förvaltningar, ledningsdragande verk och intresseorganisationer. Inga privat-
personer har sänt in skriftliga yttranden, men några deltog på samrådsmötet. 
Deras muntliga synpunkter rörde parkeringssituationen i området, medan be-
byggelseförslaget mottogs positivt.  Nedan sammanfattas och kommenteras 
inkomna skriftliga synpunkter utifrån tematiska rubriker. 

 

Trafik 

Länsstyrelsen påpekar att bullervärdena i planbeskrivningen är högre än rikt-
värdena, samt att bullernivåerna riskerar att bli ännu högre i framtiden. Det 
måste tydliggöras i genomförandebeskrivningen vem som är ansvarig för att 
eventuella åtgärder mot buller genomförs.  

Kommentar: De bullerriktvärden som gäller för planärenden påbörjade från och med år 
2015 klaras, vilket redovisas i planbeskrivning och bullerutredning. Även framtida trafiksi-
tuation beaktas. 
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Hyresgästföreningens största invändning mot planförslaget gäller antalet parke-
ringsplatser, som de anser inte når upp till de riktvärden som finns i parke-
ringsutredningen. De anser att parkeringsbristen i området redan idag är akut.  

Kommentar: Antalet redovisade parkeringsplatser är i linje med parkeringsutredningens 
slutsatser. Den allmänna parkeirngssituationen i området kan inte åläggas en enskild fastig-
hetsägare att lösa, och kommunen bedriver ett aktivt arbete för att hantera tillgänglighetsfrå-
gorna i stadskärnan, bland annat genom att skapa nya parkeringsplatser. 

  

Natur- och kulturvärden 

Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövård i Kalmar (H48). 
KLM är positiva till att detaljplanens syfte anger att de kulturhistoriska värdena 
bevaras, men vill utveckla hur detta ska regleras i plan, samt hur detta lyfts 
fram i planbeskrivningen. KLM föreslår att det förtydligas vilka de viktiga exte-
riöra karaktärsdragen som ska bevaras är.  

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas vad gäller brandstationens exteriöra värden. 

 

KLM befarar att detaljplanen riskerar att möjliggöra nybyggnad av för höga 
hus. Utifrån riksintresse samt Kvarnholmens låga siluett, argumentar KLM för 
att det är viktigt att byggnadshöjden hålls nere. Föreslagen nybyggnation i hör-
net Södra kanalgatan/Larmgatan bör därför inte bli högre än högsta intillig-
gande hus. Om högre höjd på nybyggnation tillåts, riskerar det som är viktigt i 
riksintresset att urholkas.  

Kommentar: Gestaltningsmässigt är önskan att markera hörnläget med en nybyggnad med 
arkitektoniska pretentioner som står ut i stadsbilden. Föreslagna höjder är under de nivåer 
som finns i grannfastigheten Brandvakten 10 där en nybyggnad för bostäder gjordes för ett 
tiotal år sedan. Höjden är ungefär i nivå med det äldre mittpartiet på brandstationen och 
klart under tornpartiet som sticker upp i stadssilluetten.   

 

Miljö och säkerhet 

Länsstyrelsen efterlyser att det visas hur markföroreningar och föroreningar i 
byggnader hanterats i planprocessen, och vilka föroreningsnivår som ska gälla 
inom planområdet. Gällande dagvatten vill länsstyrelsen att en dagvattenutred-
ning görs, för att säkerhetsställa en så effektiv dagvattenhantering som möjligt.  

Kommentar: Beskrivningen av markföroreningar och åtgärder förtydligas i planbeskrivninge-
noch förslag om platsspecifika riktvärden bifogas planen. Område som ska saneras och om-
fattas av villkor för startbesked är justerat utifrån gjord utredning. Ett dagvatten-PM som 
visar på planförslagets positiva påverkan vad gäller utsläpp i vattenförekomsten bifogas pla-
nen.  

 

Övriga justeringar inför granskning 

Kvartersgränsen justeras marginellt i nordöstra hörnet för att undvika om-
byggnadsbehov av korsningen. Bestämmelser kring markens anordnande har 
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tillförts plankartan, främst avser dessa ytan norr om befintlig byggnad. En be-
stämmelse om byggnadshöjd ersätts av en reglering av takfotslinje. Nockhöj-
den för hörnhuset justeras marginellt utifrån förprojektering. Bestämmelse om 
installationer säkerhet i befintlig byggnad med tanke på översvämningsrisk 
tillförs planförslaget. 

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens synpunkter under miljökvalitetsnormer och hälsa och säkerhet 
måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. 
PBL och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under 
upplysningar bör beaktas. 

 

Kontroll enligt 11 kap. PBL 

- hälsa och säkerhet, 

-miljökvalitetsnormer   

-riksintressen 

 

Hälsa och säkerhet  

Vid fasad på befintliga byggnaden samt tillkommande bebyggelse är bullervär-
dena som redovisas i planbeskrivningen högre än riktvärdena enligt förord-
ningen 2015:216 om trafikbuller vid bostäder. I framtiden planeras eventuellt 
att Larmgatan och Kaggensgatan beläggs med smågatsten. Detta skulle kunna 
öka ljudnivåerna från dessa gator med upp till 3 dB. Konsekvenserna bedöms 
bli störst utmed Larmgatan där även gårdshuset skulle kunna få ljudnivåer över 
riktvärdet samt svårare för hörnhuset att erhålla en skyddad sida i söder.  

I de fall åtgärder krävs för att klara riktvärden för buller enligt förordningen 
2015:216 ska dessa redovisas på plankartan samt att genomförandebeskriv-
ningen ska tydligt visa vem som ansvarar för att åtgärden ska genomföras samt 
när åtgärden ska vara genomförd.  

Kommentar: Bullervärden för planärenden påbörjade från år 2015 kan klaras och små-
gatsten är inte längre aktuellt i projekteringen för körbanan.  

 

Förorenad mark  

I behovsbedömningen står att ”Förorenade massor finns under mark, villkor 
för startbesked finns därför i planförslaget” samt i planbeskrivningen står att 
”Viss del av marken inom planområdet är förorenad.” samt att ”Viss sanering 
eller efterbehandling av förorenade jordmassor ska ske av marken framför 
brandstationen”. Kommunen beskriver att viss del av marken är förorenad och 
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att saneringsåtgärder krävs Det saknas dock en helhetssyn av hela planområdet 
där det framgår vad som tidigare funnits inom planområdet i form av markan-
vändning, eventuella verksamheter och byggnader.   

Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandlingsarbetet i Sverige är 
formulerade utifrån långsiktighet och hållbarhet i syfte att skydda hälsa, miljö 
och naturresurser nu och i framtiden. De avspeglas i den utredningsmetodik 
som Naturvårdsverket förordar samt i Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för förorenad mark. Utgångspunkterna bör vara vägledande i arbetet med ef-
terbehandling av förorenade områden. Utgångspunkter om tidsperspektiv och 
hälsa är att bedömning av miljö- och hälsorisker vid förorenade områden bör 
göras i såväl ett kort som långt tidsperspektiv. Planerad markanvändning (ut-
gångspunkt i riskbedömning och åtgärdsutredning) är vanligen överblickbar i 
mindre än 100 år. Mycket kan också hända i längre tidsperspektiv (100-tals till 
1000 år) t.ex. med kvarlämnade föroreningar. 

Länsstyrelsen behöver se att kommunen har hanterat frågan om markförore-
ningar i planprocessen. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om marken är 
lämplig för planens ändamål behöver planbeskrivning kompletteras med vilka 
föroreningsnivåer som ska gälla för hela planområdet. Vedertagna nivåer för 
bostäder är KM, känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Riktvärdet KM gäller således även för de om-
byggnationer på andra våning i befintlig stationsbyggnad som tillåts i planen. 
För att säkerställa detta kan prover på befintlig byggnad behöva genomföras. 
Kommunens ställningstagande angående markföroreningar behöver konkreti-
seras och motiveras tydligare i planbeskrivningen.  

Kommentar: Utredningsmaterialet kring markföroreningar och åtgärder är kompletterat till 
granskningsskedet. Beskrivning av nödvändig sanering förtydligas. Det har undersökts om 
byggnaderna är säkra att använda med tanke på porgasluft från marken. Riktvärdena för 
KM och MKM är avsedda att appliceras på jordmassor, de är inte relevanta för byggnadsde-
lar.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvatten  

MKN vatten beskrivs på sidan 34 i planbeskrivningen med slutrecipienten 
Kalmarsund, vars ekologiska vattenstatus är måttlig. Detta ställer krav på att 
vattenåtgärder måste genomföras för att inte försämra vattenstatusen samt att 
det också innebär ett förbättringskrav till år 2021 alternativt 2027 för att vat-
tenstatusen ska bli god. Redan i dagsläget är detta föreslagna planområde hård-
gjort och på sidan 14 i planbeskrivningen konstaterar kommunen att dagvatt-
net från planområdet leds orenat ut i Systraströmmen vilket står i direkt kom-
munikation med Kalmarsund.  

Sammantaget drar därför Länsstyrelsen slutsatsen att en dagvattenutredning 
ska göras. Detta för att genom lämpliga åtgärder minska belastningen bland 
annat av partikulärt fosfor från orenat dagvatten. Det går inte att passivt kon-
statera, vilket kommunen gör i planbeskrivningen på sidan 30 och 34, att 
”planförslaget är neutralt vad gäller påverkan på dagvattensystemet eftersom 
andelen hårdgjorda ytor inte ökar”. När detta planområde nu öppnas upp för 
ett nytt detaljplaneförslag ska lämpliga dagvattenåtgärder föreslås inför ny ex-
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ploatering av planområdet för att åstadkomma en så bra dagvattenhantering 
som möjligt likväl som t ex föreslagen sanering av förorenade markpartier. 
Detta för att inte orenat dagvatten ska gå ut i Systraströmmen och medföra 
försämringar av kvalitetsnormerna för vatten.  

På sidan 25 föreslås att det ska läggas grönt tak på en ny paviljong, är detta 
förslag kopplat till dagvattenhanteringen? Hur påverkas planområdet och dag-
vattenhanteringen av eventuell framtida behov av att höja omkringliggande 
gator. Dagvattenutredningen ska även besvara hur belastningen av dagvatten 
från omkringliggande bebyggda områden påverkar då delar av planområdet är 
lågt beläget. Borde detta medföra att även dagvattenåtgärder måste göras utan-
för planområdet för att minska den totala belastningen ut från planområdet 
och Systraströmmen?  

Kommentar: PM om dagvattenfrågorna är bifogade planhandlingarna och planbestämmelser 
justerade för att säkra en positiv påverkan på vattenförekomsten. Kommunen bedömer att 
detta kan uppnås genom åtgärder på fastigheten och kan inte i detta skede föreslå några 
åtgärder i det allmäna dagvattennätet. Kommunen studerar förändringar  på Södra Kanalga-
tan inom ramen för Sveaplanprojektet, det finns ett förändringsbehov för hela gatan och även 
vad gäller dagvattensystemet så finns det flera utlopp i Malmfjärden som idag är orenade. 
Detta behöver ses över i ett sammanhang för hela Södra Kanalgatan så att det blir en god 
helhetslösning med tanke på funktion, gestaltning och teknisk utformning. 

 

Riksintressen 
Fastigheten innefattar idag skyddsrum och ledningscentral. För att avveckla 
skyddsrum så måste man ansöka hos MSB. Principen är att det oftast ställs 
krav på ersättning av motsvarande kapacitet. Läs mer på länk  
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor-
kriser/Skyddsrum/Vanliga-fragor-och-svar-om-skyddsrum/  

Planbeskrivningen behöver förtydligas vad gäller påverkan på skyddsrum samt 
ledningscentralen med hänsyn till annan markanvändning.  

Kommentar: Skyddsrummets framtid avgörs av annan myndighet än kommunen och av 
annan lagstiftning än Plan- och bygglagen. Planen behöver därför vara flexibel för att kunna 
hantera olika scenarier för vad som händer med skyddsrummet. Det kan påverka både 
gestaltning och användning av den aktuella byggnadsdelen. Detta förtydligas i planbeskriv-
ningen i konsekvensdelen, Bebyggelse. 

 

Behovsbedömning  

Länsstyrelsen kan inte med tillgängligt material uttala sig om planens genomfö-

rande kan medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Miljökvalitetsnormer 

för vatten och dagvatten samt kopplingen till förorenad mark behöver beskri-

vas ytterligare.  

Kommentar: Planhandlingarna har fördjupats vad gäller dessa delar. 
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Upplysningar  
Planbestämmelsen B2CK bör ändras för genomförandet av planen och efter-
följande handläggning. Då stor del av området som berörs av användningen 
enligt planbeskrivningen ska avsättas för parkering och torgyta bör detta 
framgå även på plankartan. Bestämmelsen bör därför bytas till P eller liknande.  

In- och utfartsförbud bör införas på plankartan för att begränsa och leda trafi-
ken.  

Del av område för bostäder i södra delen av planområdet regleras både av 
högsta nockhöjd i meter och högsta byggnadshöjd. Plankartan ska förtydligas 
med vad som gäller.  

Beräkningar som gjorts för antalet parkeringsplatser som planen genererar ut-
går från en viss lägenhetsfördelning. Detaljplaner innehåller dock inga be-
stämmelser som reglerar detta. Behovet av parkeringsplatser bör därför grun-
das på den norm som finns för det antal bostäder som planen medger. Antalet 
parkeringsplatser är då högre än de som beskrivs i planen. Planbeskrivningen 
bör därför förtydliga att behovet av parkeringar sannolikt är högre.  

Markingrepp inom planområdet erfordrar tillstånd enligt 2 kap Kulturminnes-
lagen med hänsyn till fornlämningen Kalmar stadslager (RAÄ Kalmar 93:1).  

Utskrivningsformat saknas på plankartan  

Kommentar: Det förtydligas att förplatsen är avsedd för centrumverksamhet och kontor, samt 
vad gäller bostad för parkering. Parkering som självständig markanvändning är inte avsik-
ten med planen. 

In- och utfartsförbud kompletteras plankartan. 

Bestämmelse om byggnadshöjd ersätts av en bestämmelse om anpassad takfotslinje i förhål-
lande till grannhuset.   

Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att definitiv parkeringsefterfrågan avgörs 
i bygglovet, i enlighet med kommunens parkeringsriktlinjer. 

Plankartan innehåller tydlig upplysning om fornlämningen, men texten ändras till att det är 
Kulturmiljölagen som gäller. 

Utskriftsformat kompletteras plankartan. 

 

Lantmäterimyndigheten  
Plankarta med bestämmelser  

Ändamålsbestämmelserna (B1, B2, C och K) bör redovisas var för sig.  

För markreservat "g" bör avsett ändamål för gemensamhetsanläggningen också 
framgå, t. ex. med tillägget till nu redovisad text med " ... för parkering och 
uteplats".  
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Planbeskrivning 

 Texten om exploateringsavtal bör utvecklas inför granskningen med redovis-
ning av avtalets huvudsakliga innehåll. 

 

Kommentar: Boverket rekommenderar att ändamålsbestämmelser delas upp med 
hänsyn till digitala detaljplaner. Detta görs, liksom att g-bestämmelsen förtydligas 
vad gäller ändamål.  

Planbeskrivningen kompletteras vad gäller exploateringsavtalets huvudsakliga 
innehåll. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Brandvakten 7 omfattas av kulturhistoriska skyddsbestämmelser och har ett 
högt kulturhistoriskt värde, både exteriört och interiört. Vid om- och nybygg-
nation i aktuellt planområde förutsätts att dessa värden tas tillvara samt att de 
kulturhistoriska skyddsbestämmelserna efterföljs. 

Genom föreslagen bebyggelse påverkas landskapsrummet och kopplingen mot 
Sveaplan och Malmen blir starkare, och genom detta påverkas även kopplingen 
till kommande Kulturkvarteret. Om- och nybyggnation av planområdet fyller 
ut ett ödsligt och tomt område i stadskärnan, vilket i förlängningen innebär 
ökad trygghet för kommande besökare i Kulturkvarteret. 

 

Kommentar: Noteras.  

 
Kalmar Brandkår 
För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon 
komma så nära byggnadernas entréer att man inte behöver dra slang och trans-
portera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 m 
om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. 

Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräcklig åt-
komlighet för räddningsinsats eller för utrymning med räddningstjänstens 
stegutrustning. 

En räddningsväg: 

a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter. 

b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axeltryck av 
100 kN. 

c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller motsvarande. 
Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte. 

d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor. 
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e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall på 2 % och vertikalradien (kon-
kav eller konvex) minst 50 meter. 

f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör finnas sådan 
breddökning och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan så att 
stegfordon kan framföras. 

g. Ska markeras med standardiserad skylt. 

h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel av träd som 
kan hindra stegresning. 

i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress. 

För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med hjälp av 
räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och fönsterkarm överstiger 
11 m krävs maskinstege. I dessa fall ska uppställningsplats för stegfordon an-
ordnas enligt nedan. 

En uppställningsplats för stegfordon: 

a. Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning. 

b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna nås med ma-
skinstege, dock högst 9 meter från husväggen. 

c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång. 

d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen. 

e. Ha samma bärighet som räddningsvägen. 

 

Kommentar: Noteras. Brandkrav kontrolleras och ska uppfyllas i bygglovsskedet. 
Planförslagets högst belägna bostäder har förutsättningar för att klara utrymnings-
kraven mot Larmgatan. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
Ksrr har tagit del av ovanstående detaljplan. Vid fortsatt planering för eventuell 
ombyggnation och förändring av området förutsättes att planering sker för 
framtida avfallshantering. Detta gäller för såväl tillgänglighet och utformning 
av miljörum, uppställningsplatser för avfallskärl eller dylikt i enlighet med 
Ksrr:s renhållningsförskrifter. Förslag om underjords behållare har nämnts 
som alternativ, Ksrr är gärna med och bidrar med råd och rekommendationer. 

                                                                                                                                           

Kommentar: Noteras.  

 

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. 
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Intresseorganisationer och övriga 

Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland 

Hyresgästföreningen anser att området fått en bra gestaltning i detaljplaneför-
slaget, men vill lämna följande synpunkter.  

Vår största invändning mot det presenterade förslaget gäller antalet parke-
ringsplatser. Enligt kommunens norm ska fastighetsägaren anordna 65 bilpar-
keringsplatser till det antal lägenheter och den verksamhet som möjliggörs i 
detaljplanen. Om t.ex. kollektivtrafiken har god tillgänglighet, bilpooler kan 
komma till stånd och om cykeltrafik erbjuds goda möjligheter kan reduktion av 
antalet p-platser medges. Enligt gjord parkeringsutredning (Ramböll) medges 
reduktion till 31 platser plus 4–5 bilpoolplatser. Detaljplaneförslaget innehåller, 
vad vi kan se, endast 23 platser plus bilpoolplatser. Således ett underskott på 
12– 13 parkeringsplatser efter reduktion.  

Enligt boende vi talat med är bristen på p-platser i detta område redan i dag 
skriande. Reduktionen ser vi bara som ett teoretiskt exempel med ringa bäring 
på verkligheten. Vår slutsats är att bristen kommer att bli än mer skriande. Fas-
tighetsägaren måste helt enkelt få fram fler parkeringsplatser. Ett möjligt alter-
nativ är kanske att använda Stagneliusskolans gård på tider utanför skolverk-
samhet.  

Vi anser vidare att området bör förses med laddningsstolpar för elbilar.  

 Enligt detaljplanen är det väl försörjt med cykelparkering utomhus, men för 
boende borde det skapas möjlighet att ha cyklarna lättåtkomligt förvarade in-
omhus.  

Vi noterar att flera lägenheter enligt tidigare bullernormer utsätts för höga vär-
den, men i och med de nya normerna (2015) krävs inga åtgärder. Frågan vi 
ställer oss är om bullernivåerna är så höga att åtgärder ändå bör vidtas. Här 
skulle ytterligare analyser och bedömningar vara på sin plats. 

Hyresgästföreningen är medveten om att man i detaljplan inte kan kräva att 
hyresrätter byggs. Men eftersom behovet av hyresrätter i Kalmar är mycket 
stort ser vi helst att samtliga lägenheter blir hyresrätter.  

 

Kommentar: Illustrationsplanen redovisar cirka 30 bilparkeringsplatser vilket är i linje med 
den bedömda efterfrågan efter reduktioner. Bilpoolplatser får anordnas utanför fastigheten. 
Exakt lokalisering och utformning av både bil- och cykelparkering prövas i bygglovet.  
Kommunen kan inte i en detaljplan tvinga fram laddstolpar för parkeringsplatser, men för-
slaget är framfört till fastighetsägaren. 

De föreslagna bostäderna klarar de riktvärden som gäller idag och det är dessa som kommu-
nen tillämpar i sin planering.  

Avsikten från byggherren är att uppföra hyresrätter. 
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Kalmar läns museum 
Syftet med detaljplanen är att "möjliggöra omvandling till kontor och verksam-
heter på bottenplan och bostäder från våning två och uppåt. Byggnadens kul-
turhistoriska värden ska bevaras och den nya byggnationen bidra till en attrak-
tiv stadsbild särskilt i mötet med Sveaplan och bron till Malmen. En frilig-
gande, utåtriktad paviljong ska vitalisera stadsrummet där Malmbron landar på 
Kvarnholmen."  

 

Angående den äldsta delen av brandstationen uppförd 1905 

KLM ser det som mycket positivt att detaljplanens syfte anger att de kulturhi-
storiska värdena ska bevaras och att den bebyggelsehistoriska utredningen för 
Brandvakten 7 från 2012 ingår i planhandlingama och tydligt hänvisas till i 
planbeskrivningen.  

Byggnaden ges planbestämmelsen q 1 med förklaring på plankartan; "Byggnad 
får ej förvanskas exteriört” samt r med förklaring "Rivningsförbud". KLM ber 
kommunen kontrollera att hänvisning görs till rätt paragrafer i PBL. Bör det 
inte vara 4 kap 16§ 2 gällande q? och gärna komplettering med hänvisning till 8 
kap 13 §. Gällande r bör det väl hänvisas till 4 kap 16§ 3?  

KLM föreslår att planbeskrivningen kompletteras med ett antal punkter som 
tydliggör viktiga exteriöra karaktärsdrag att värna och att hänvisning till planbe-
skrivningen görs på plankartan. Denna komplettering kan ske under rubriken 
Natur och kultur. Följande punkter föreslås: 

• Den välbevarade norra och östra fasaden (mot Södra Kanalgatan respektive 
Kaggensgatan) med omsorgsfull gestaltning och fina stenarbeten. 

• Hela takarkitekturen med takkupomas utförande och plåtarbetena lagda med 
skivtäckning. 

• Fönster och portar av trä i originalutförande. 

I planbestämmelserna anges inget interiört skydd. I planbeskrivningen hänvisas 
dock till de punkter som lyfts fram i den bebyggelsehistoriska utredningen gäl-
lande interiören och till att Planoch bygglagen säger att "interiöra kulturhisto-
riska värden" ska "beaktas vid ombyggnation även om dessa inte omfattas av 
ett förvanskningsförbud." Att detta finns med i planbeskrivningen uppfattar 
KLM som positivt.  

I planbeskrivningen kan med fördel upplysas om att "bebyggelsen har sådana 
kulturvärden att det inför beslut om kontrollplan bör finnas ett underlag som 
visar hur byggnadens kulturvärden påverkas av den föreslagna åtgärden och att 
det kan krävas certifierad sakkunnig avseende kulturvärden om inte byggher-
rens egenkontroll innehåller tillräcklig kompetens med avseende på den 
aspekten". Detta enligt Boverkets råd.  

 

Kommentar: Paragrafhänvisningarna för förvansknings- och rivningsförbud är kontrollerade 
och korrekta. Planbeskrivningen förtydliugas vad gäller bebyggelsens exteriöra värden. 
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Angående nybyggnadsplaner på fd brandstationens baksida och mot 

Larmgatan 

KLM befarar att detaljplanen möjliggör nybyggnad av alltför höga hus. På 
Kvarnholmen finns en lång tradition av relativt låg bebyggelse. Utifrån riksin-
tresset för kulturmiljövården H48 och Kvarnholmens bebyggelsetradition är 
det viktigt att hålla nere höjden på nya byggnader för att inte påverka Kvarn-
holmens siluett på ett negativt sätt. Höjden på de föreslagna nybyggnaderna i 
hörnet av kvarteret, Södra Kanalgatan/Larmgatan bör därför begränsas till 
befintlig höjd på intilliggande högsta hus; "gamla Atlantic-huset" inom kv 
Brandvakten 5. Långtidskonsekvensen av att släppa upp byggnader i alltför 
många våningar är att man riskerar att urholka det som är ett viktigt värde i 
riksintresset, nämligen helhetsintrycket av en stad med låg stadssiluett - stadens 
"relativt låga och jämnhöga bebyggelse".  

 

Kommentar: Gestaltningsmässigt är önskan att markera hörnläget med en nybyggnad med 
arkitektoniska pretentioner som står ut i stadsbilden. Föreslagna höjder är under de nivåer 
som finns i grannfastigheten Brandvakten 10 där en nybyggnad för bostäder gjordes för ett 
tiotal år sedan. Nockhöjden för detta hus är ungefär 19,5 meter över nollplanet. Höjden är 
ungefär i nivå med det äldre mittpartiet på brandstationen ochklart under tornpartiet som 
sticker upp i stadssilluetten. Den högsta delen är också genom planbestämmelsernas utform-
ning reglerad till att vara indragen i förhållande till gatulivet. Kvarterets befintliga bebyggelse 
är så hög att den nya bebyggelsen inte påverkar siktlinjer mot domkyrkan. 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Kalmar Vatten 

 

Alla sakägare och likställda har fått sina synpunkter tillgodo-
sedda. 
 

 

Emil Stille 

Planarkitekt 


