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Redovisning av parkeringstillstånd
Perioden 2020-01-01 – 2019-05-31 har det beviljats åtta (8) stycken
parkeringstillstånd i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning punkt 8.7.

Robin Skoglund
Kommunsekreterare
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Planpriolista detaljplaner, 2020-06-01.
Prio och ev. datum Detaljplan

Detta har hänt

1

Hasslaröd 3:3, 2:24, 3:23 och
Kettil
del av Hasslaröd 2:120 samt del
av Osby 193:1 (slutet på
Hasslarödsvägen)
(Bostäder)

Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar.
Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. Pågående träffar hemma
hos villaägarna - klart 26/6. Samråd planprogram under semesterperioden, inkom 9 augusti 2019.
Planprogrammet antaget 191023 av SBN.
Förprojektering och geoteknik behöver genomföras samt avgränsning av detaljplanen för den
inledande etappen.

2

Del av Castor 17, 13 och del av
Osby 194:1 (Naturbruk, öppna
området vid Ängsgårdens
förskola)

Kettil

Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.
Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + Norra Skåne
180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog.
Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN.
Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder.
Omfattas inte av strandskyddet. Planuppdrag SBN 190919. Beslut om samråd SBN 191121.
Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om granskning. Granskning 4-24 mars.
Inkommen från granskning, fortsatt synpunkt från Länsstyrelsen om buller. Bullerutredning under
framtagande och klar 2020-04-17. Till SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 200624.
KF 200921.

3

Skola, förskola och sporthall
Killeberg 1:1 M.fl. (väster om
idrottsplatsen)

Kettil

Uppstart. Undersökning av ytor, ägandeskap, markförutsättningar m.m.
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.
Planuppdrag för Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40 tilldelat i SBN 190611.
Beslut om samråd SBN 191121. Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om
granskning. Granskning 4-24 mars. Framtagande av trafikutredning (med påverkan på boende) som
förberedelse inför ett överklagande av detaljplanen. Till SBN 200610 för vidare beslut om antagande.
KS 200624. KF 200921.

4 Förarbete

Loshult 3:13 (Mitt emot
Fornahässlevägen 16 (bostäder)

Kettil

Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen
har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt.
Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse
finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare.
Aktuell mark köptes in enligt beslut från SBN 20200219. I SBN för planuppdrag 2020-04-22.
Planarbete pågående.

5 Förarbete

Utvidgning av industriområde
NÖ (Industri) (Vid Vintervägen)

Kettil

Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023.
Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019.
Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15, mellan Vintervägen och
Gamleby. Dagvattenutredning och geoteknisk undersökning under framtagande av Tyréns parallellt
med planarbetet.

6 Förarbete

Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs
verkstad, vid Coop) (Bostäder)

Kettil

Ansökan om planbesked inkom 190318. Möte internt för att utreda behov. Beslut om att påbörja
planarbetet taget via delegation 190610. Inväntar utredningsmaterial på fastigheterna från ägaren krav som ställdes i planbeskedet. Beslut om planavtal i SBN 200325. Planavtalet överskickat till
byggherren för signering. Respons mottagen men inväntar besked.

7 Förarbete

Del av Osby 193:1 och del av Kettil
Kvadraten 1

Efterfrågan på mark för företagsetableringar. Undersökning pågår, avgränsning, avstånd till
befintliga bostäder, markförsäljning krävs då Kvadraten 1 ägs av Osbybostäder. Till SBN 200610 för

beslut om planuppdrag.
8 Förarbete

Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens Kettil
förskola)

Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar.
Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.
Undersöka vad som kan byggas genom förhandsbesked, bygglov. Osbybostäder söker förhandsbesked.

9 Förarbete

Osby 192:59 (bakom kyrkan, vid Kettil
parkeringen)

Osby pastorat har ansökte om planbesked för att kunna bygga en ny förvaltningsbyggnad på
fastigheten. Avstämning med kyrkan om byggnadens storlek i förhållande till planens storlek. Den
potentiella byggnaden utgör ca 0,0023% av stadsplanen.

10

Prästängen
(Bostäder)

Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014.
Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta. Inget arbete
utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation
mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte med SBVT.
Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222.
Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.
Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213.
Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!
Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Till beredningen SBN 200820 för uppdatering.

Kettil

(Ev.) kommande
planarbete
Förarbete

Sirius 3 (Naturbruksområdet-

Kettil

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder. Eventuell
bostadsrättsförening för elevhemmen. Omfattar strandskyddet.

Kettil

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra kommunal verksamhet eller bostäder.
Omfattar strandskyddet.

området vid elevbostäderna och
huvudbyggnaden)
Förarbete

Taurus 1 (Naturbruksområdet området vid Garvaregården)

Förarbete

Kyrkoherden 11 (mitt emot
kyrkan, vid Prästabacken)
(Förskola).

Kettil

Bevaka 181012. Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren.
Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén. Kyrkan har ett
skissförslag till hur planen kan ändras. Visades på SBN 190611. Kyrkan ska behandla vidare vad som
behöver göras. Kyrkan har beslutat att ansökan om planbesked ligger fast.

Förarbete

Chauffören 26 (driftens
placering)

Kettil

Sannolikt omvandla till bostäder när driften flyttar.

Förarbete

Fiskalen 11 (Esplanadgatan)

Kettil

Ansökan om planbesked inkom 191021. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar.
Efter samtal med byggherren vid SBN:s beredning 200518 ska byggherren räkna på
förutsättningarna att uppföra 6 våningar istället.

Kettil

Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.
Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.

Förarbete, utrednings- Ishallen
arbete påbörjat

Antagna planer
Antagen 200330 av
KF

Tandläkaren 1 (Briohuset)
(Bostäder. Komplettering med
bostäder)

Kettil

Komplettera gällande detaljplan med bostäder i hela eller delar av byggnaden.
Planuppdrag från SBNau 190502. Samråd 20190614 – 20190704. Länsstyrelsen menar att fastigheten
behöver utredas för buller och risk i förhållande till förslaget att bostäder ska inrättas. Komplettering av
riskutredningen. Beslut om granskning SBN 191121. Inkommen från granskning 191223.
I SBN 200219 för beslut om vidare gång för antagande. Antaganden i KF 2020-03-30.
Beräknad laga kraft 2020-04-29.

Påbörjad 2013-04
Antagen 180913
KF:s beslut upphävt
av MMD 190222.
Inget
prövningstillstånd
MÖD 190701.

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor,
verksamheter, besöksanläggningar
vägrestaurang)

Kettil

Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019.
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513.
Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på
Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.
Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923.
Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102.
På granskning nr 2 161104-161124.
Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424.
Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.
Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU
sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för
vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.
Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701
Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.
KF:s beslut upphävt av MMD 190222. Inget prövningstillstånd MÖD 190701.

Antagen & upphävd

Kv. Ventilen (Handel)

AG Plan

Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen.
Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.

Lagakraftvunna
planer 2015-16-1718-19
Laga kraft 190417

Stortorget Lönsboda
(Bostäder, vård, kontor, centrum,
handel)

Kettil

Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder)
Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i
Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. Samråd
avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921.
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127.
Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.
Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.
Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.
Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde 190220. I KS 190227. KF 190311.
Laga kraft 190417.

Laga kraft 160411

Gjutaren (BS i ca 4 vån).
(Bostäder, vård, centrum och

Kettil

Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med
Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF

skola)

160314. Laga kraft 2016-04-11.

Laga kraft 160427

Kv. Modisten
(Bostäder, centrum, handel)

AG Plan

Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16
mars till MÖD. Laga kraft 160427.

Laga kraft 170318

Bokhandlaren (Bostäder)

Kettil

(prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad
151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD.
Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.
Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.

Antagen 18-09-03
Laga kraft 181001.

Kv. Röret
(Bostäder)

Kettil

Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.
En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process.
Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.
Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.
Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.
Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande
skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. KF 180903.
Laga kraft 181001.

Antagen 190909
Laga kraft 191009

Nettoområdet (vid väg 15)
(Handel, kontor,
verksamheter)

Kettil

Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare.
I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras
fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning.
Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod
181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen. Beslut om granskning 2 SBN 190502.
Inkom 18/6-19. Antagen i KF 190909. Överklagandetidens utgång 191009. Laga kraft 191009.

Frisören 15 (bostäder)

Kettil

Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen.
Telefonsamtal med fastighetsägaren 190320. Fortfarande intresserad. Vissa frågor behöver utredas
först, b.la parkeringsplatser. Förslag till beslut SBN 190523. Träff bokad med fastighetsägaren 190620.
Fastighetsägaren meddelar 190701 att fastigheten är såld och planansökan inte länge aktuell.

Kettil

Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119.
Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509.

Kettil

Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat
i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte
151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet.
Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta.
Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314.

Avskrivna planer
Förarbete

2 (tidigare 3, påbörjad Del av Osby 193:1
2016-12-01)
(Vid Smittsgatan)

Översiktlig
planering m.m.
Påbörjad 2013-10
Godkänd av KF
180618

Centrumplan – vision 2030
(Framtidsutveckling av Osby
centrum till 2030)

Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv
återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!
Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i
visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409.
Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte
Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker
elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning
170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.
Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning
Lst=Länsstyrelsen i Skåne län
Trv=Trafikverket
MMD= Mark och miljödomstolen
MÖD=Mark och miljööverdomstolen
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS= kommunstyrelsen
KF= kommunfullmäktige
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete
ON=Osby Näringsliv

Pilen illustrerar i sammanfattande
drag planprocessen.
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om
ett projekt behöver redovisas extra tydligt i
starten. Härefter tas plan- och
genomförandebeskrivning fram tillsammans
med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd
(3 veckor). Härefter sammanställs
synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan
inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen
överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.
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Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Budgetuppföljning efter maj 2020
Dnr SBN/2020:1 041

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj
2020 för samhällsbyggnad exklusive VA samt för samhällsbyggnad VA.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag
Rapport, Budgetuppföljning maj 2020, Samhällsbyggnad exklusive VA
Rapport, Budgetuppföljning maj 2020, Samhällsbyggnad VA

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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UPPFÖLJNING
DRIFTREDOVISNING
Anvisning
Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget helår

Prognos helår

Avvikelse
helår

Verksamhet
Planering och
administration

1 310

1 185

125

3 179

3 119

60

22 508

23 642

-1 134

52 974

52 974

0

Kost

7 554

7 787

-233

18 763

19 041

-278

Lokalvård

7 148

7 054

94

17 361

17 143

218

533

573

-40

1 285

1 285

0

39 053

40 241

-1 188

93 562

93 562

0

Tekniska
enheten

Gemensam
service
Resultat

Kommentarer till helårsavvikelser
Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2020. Förklaringen till detta är bland annat att
kommunfullmäktige beslutat och tillfört 720 tkr för samhällsbyggnads kostnader för nämnden samt 600 tkr för
högre råvarukostnader till mat för äldre.

Förslag på åtgärder till avvikelser
Nyckeltal
Anvisning
Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller.

Uppföljning personalkostnader
Anvisning
Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön.
Kostnad arbetskraft konto 50-56
Kostnad för sjuklön konto 512

Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

juni

Kostnad
arbetskraft
2019

4 231

4 471

3 899

3 923

4 243

Kostnad
arbetskraft
2020

4 601

4 621

3 554

3 971

4 035

41

73

60

34

43

varav
kostnad för
sjuklön 2019

juli

aug

sep

okt

nov

dec

4 288

4 271

4 456

4 443

4 146

4 302

4 038

21

34

13

29

37

38

31
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Belopp i tkr

jan

varav
kostnad för
sjuklön 2020

feb
39

mars
54

april

58

maj

84

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

80

Tidplan för nämndens behandling
Samhällsbyggnadsämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 10 juni.

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING
Anvisning
Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då
projekt beräknas vara klart.
Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO

Projekt
nr

Namn

0080

Industrispår NO

0202

Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

2 220

26

2 220

0

20201231

AV-tekn, nätv, omdr fiber

400

0

0

400

20201231

0209

Inredning Kommunhus

930

1 142

1 142

-212

20201231

0210

Örkenedskolan

778

559

778

0

20201231

0212

Ny förskola Klockareskogs

2 400

0

2 400

0

20201231

0290

Ventanl nya Ekbackeskolan

4 500

0

4 500

0

20201231

0292

Laddstolpar vhtlokaler

1 300

0

1 300

0

20201231

0295

Utemiljö Rönnebacken

250

43

250

0

20201231

0296

Kommunövergr passagesyst

2 000

430

2 000

0

20201231

0297

Proj äldreboende Lönsboda

5 660

38

5 660

0

20201231

0801

Fastighetsbildning

150

32

150

0

20201231

0802

Nya planområden

0

167

0

0

0803

Centrumåtgärder

2 250

194

500

1 750

20201231

0804

Gatubelysning

9 750

2 633

9 750

0

20201231

0807

Centrumåtgärder visionsdo

2 000

0

3 750

-1 750

20201231

0808

GC-väg Rönnebacken-Försko

1 000

0

1 000

0

20201231

0809

Trafiksäkerh Lba skola ce

1 000

0

1 000

0

20201231

0810

Trafiksäk.främj. åtg.

300

0

300

0

20201231

0811

Exploater. Hasslaröd Syd

2 700

230

2 700

0

20201231

0812

Utveckling näringsverksamhet

0

35

0

0

0815

Utveckl. Naturbruksområde

7 500

1 009

7 500

0

20201231

0816

Förstudie GC-väg Näset-Ha

750

0

750

0

20201231

0817

Köp av fastigheter

2 000

0

2 000

0

20201231

0820

Nya planområden 2020

6 000

465

6 000

0

20201231

0831

Lekplatser

600

264

600

0

20201231

0832

Julbelysning

250

0

250

0

20201231
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Budget
helår, tkr

Redovisat
perioden, tk
r

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

1 000

0

20201231

0

1 470

0

20201231

10 000

95

10 000

0

20201231

0

38

0

0

20201231

350

0

350

0

20201231

8 550

2

8 550

0

20201231

Genomf Netto-området

0

21

0

0

20201231

0842

Genomf Tangovägen Osby

0

63

0

0

20201231

0843

Genomf Kråkeskogen Osby

0

2 138

0

0

20201231

0844

Genomf Hambov/Tenorv

0

775

0

0

20201231

0845

Genomf Marklundavägen

0

38

0

0

20201231

0850

Utveckl näringsverksamhet

1 550

0

1 550

0

0851

Utveckl NÖ Industriområde

0

2 054

0

0

20201231

0852

Utveckl Killeberg Norra

0

390

0

0

20201231

0853

Utveckl Lönsboda Ind omr1

0

250

0

0

20201231

0890

Maskiner lokalvård

235

20

235

0

20201231

1303

Proj. energisparåtgärder

250

8

250

0

20201231

1305

Säk.proj. larm

300

31

300

0

20201231

1307

Utbyte storköksutrustning

690

38

690

0

20201231

1309

Utemiljö Barn och skola

500

0

500

0

20201231

1310

Div. vht.förändr BoS

500

0

500

0

20201231

1312

Reinvesteringar komp.red.

6 500

853

6 500

0

20201231

1612

Örkened förskola

456

3 127

3 127

-2 671

20201231

1626

Säkerhetsproj riskinven

150

51

150

0

20201231

1627

Säkerhetsproj elsäkerhet

150

187

150

0

20201231

1630

Ny Ishall

3 500

276

3 500

0

20201231

1642

Killeberg, grundskola

20 300

2 132

20 300

0

20201231

1648

Killeberg fsk o matsal

21 940

0

21 940

0

20201231

1649

Brunn Lindvallen

1650

Förskolelokaler Visseltofta

1667

Projekt
nr

Namn

0833

Fordon driftenhet

1 000

416

0834

Byggn stamnät landsbygd

1 470

0835

Asfalt

0836

Gatukostn ersättn

0839

Pumpstationer

0840

Genomf bef planområden

0841

Prognos
helår, tkr

75

0

75

0

20201231

2 000

0

3 500

-1 500

20201231

Ny förskola Osby tätort

22 080

19 658

22 080

0

20201231

1673

Ekelund, förvärv o ombygg

11 540

8 233

11 540

0

20201231

1674

LSS-boende Skeingevägen

0

360

23

-23

20201231

1675

Badplats spegeldammen

1 278

58

1 278

0

20201231

1676

Hasslaröd inköp fastighet

10 760

10 767

10 767

-7

20201231

1701

Genomförande, energiproje

3 450

1 124

3 450

0

20201231

1752

Ny brandstation Osby

2 400

0

2 400

0

20201231

1793

Gemens nyckelsystem HoV

1 500

0

1 500

0

20201231

1794

Klimatkontr Rönneb o Lind

300

0

300

0

20201231

190 462

60 470

194 475

-4 013

Totalt

0209 Inredning Kommunhus Överskott kommer att omdisponeras.
0803 Centrumåtgärder Endast 500 tkr ska ligga på 0803. Resterande belopp flyttas till 0807.
1648 Killeberg fsk o matsal Detaljplanen dröjer, pengar flyttas till markköp 1676 Hasslaröd.
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1650 Förskolelokaler Visseltofta Enligt beslut SBN
1667 Ny förskola Osby tätort Billigare är budgeterat

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

UPPFÖLJNING PLANERING OCH ADMINISTRATION
DRIFTREDOVISNING PLANERING OCH ADMINISTRATION
Belopp i tkr

Budget
perioden

Intäkter

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget helår

Prognos helår

Avvikelse
helår

-667

-1 012

345

-1 600

-1 600

0

1 083

1 228

-145

2 632

2 672

-40

26

35

-9

63

63

0

553

619

-66

1 331

1 231

100

1 662

1 882

-220

4 026

3 966

60

Resultat exkl.
kapitalkostnad

995

870

125

2 426

2 366

60

Kapitalkostnader

315

315

0

753

753

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

1 310

1 185

125

3 179

3 119

60

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Kommentarer till helårsavvikelser
Planering och administration prognosticerar ett resultat inom budget. Detta delvis pga tilläggsbudget för nämndens
kostnader med 720 tkr.

UPPFÖLJNING TEKNISKA ENHETEN
DRIFTREDOVISNING TEKNISKA ENHETEN
Belopp i tkr
Intäkter

Personalkostnader
Lokalkostnader

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget helår

Prognos helår

Avvikelse
helår

-29 193

-29 080

-113

-70 057

-69 685

-372

5 894

5 703

191

14 340

14 194

146

24 520

25 304

-784

57 613

58 079

-466

Övriga kostnader

4 332

4 812

-480

10 556

9 864

692

Summa kostnader

34 746

35 819

-1 073

82 509

82 137

372

5 553

6 739

-1 186

12 452

12 452

0

Resultat exkl.
kapitalkostnad
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Kapitalkostnader

16 955

16 955

0

40 522

40 522

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

22 508

23 694

-1 186

52 974

52 974

0

Kommentarer till helårsavvikelser
Resultatet för Jan- Maj visar ett underskott med ca - 1 186 tkr vilket är en förbättring jämfört med uppföljningen för
april med 224 tkr. Underskottet förklaras huvudsakligen enligt nedanstående:
- Högre energikostnader (Periodiseras ej) - 920 tkr
- Högre bränslekostnad (uppfyllning av dieseltankar med anledning av Corona) - 211 tkr
- Intäkter för skog (ej periodiserat) - 273 tkr
- Offentlig belysning (Periodiseras ej) - 174 tkr
- Minskad snöröjning + 427 tkr
Energikostnaderna kommer ikapp runt juli/aug . Skogen kommer att avverkas och följa budget. Den minskade
snöröjningskostnaden ser positivt ut för resultatet.
Tekniska enheten prognosticerar ett resultat för 2020 inom budget.

UPPFÖLJNING SERVICE-ENHETEN
DRIFTREDOVISNING KOST
Belopp i tkr
Intäkter

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget helår

Prognos helår

Avvikelse
helår

-4 438

-4 276

-162

-10 650

-10 408

-242

7 826

7 352

474

18 992

18 312

680

13

14

-1

32

32

0

Övriga kostnader

3 957

4 501

-544

9 920

10 636

-716

Summa kostnader

11 796

11 867

-71

28 944

28 980

-36

7 358

7 591

-233

18 294

18 572

-278

Kapitalkostnader

196

196

0

469

469

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

7 554

7 787

-233

18 763

19 041

-278

Personalkostnader
Lokalkostnader

Resultat exkl.
kapitalkostnad

Kommentarer till helårsavvikelser
Kosten prognosticerar ett utfall på -278 tkr för 2020. Detta trots att verksamheten fått en tilläggsbudgetering på
600 tkr som delvis täcker ökade råvarukostnader för mat till äldre. Under våren har råvarukostnader för mat till
gymnasieelever varit lägre än normalt pga Covid-19 och distansundervisning.

DRIFTREDOVISNING LOKALVÅRD
Belopp i tkr
Intäkter

Budget
perioden

Utfall
perioden
-109

Avvikelse
period
-63

Budget helår
-46
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Prognos helår
-195

Avvikelse
helår
-65
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Personalkostnader

6 896

6 527

369

16 743

16 127

616

9

14

-5

21

26

-5

314

538

-224

767

1 095

-328

Summa kostnader

7 219

7 079

140

17 531

17 248

283

Resultat exkl.
kapitalkostnad

7 110

7 016

94

17 271

17 053

218

Kapitalkostnader

38

38

0

90

90

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

7 148

7 054

94

17 361

17 143

218

Lokalkostnader
Övriga kostnader

Kommentarer till helårsavvikelser
Lokalvården prognosticerar ett överskott på 218 tkr. Vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader än
budgeterat.
COVID-19 Pandemin belastar materialåtgången , dels genom ökad användning men även pga att varan är
restnoterad hos ordinarie leverantör varvid vi tvingas att göra inköp hos andra leverantörer där prisnivån
mångdubbelt överstiger avtalsnivåerna

DRIFTREDOVISNING GEMENSAM SERVICE
Belopp i tkr

Budget
perioden

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget helår

Prognos helår

Avvikelse
helår

Intäkter

0

0

0

0

0

0

Personalkostnader

0

0

0

0

0

0

Lokalkostnader

0

15

-15

0

30

-30

Övriga kostnader

480

506

-26

1 160

1 130

30

Summa kostnader

480

521

-41

1 160

1 160

0

Resultat exkl.
kapitalkostnad

480

521

-41

1 160

1 160

0

Kapitalkostnader

52

52

0

125

125

0

Resultat inkl
kapitalkostnader

532

573

-41

1 285

1 285

0

Kommentarer till helårsavvikelser
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UPPFÖLJNING
DRIFTREDOVISNING
Anvisning
Alla belopp ska anges i tusentals kronor.

Budget
perioden

Belopp i tkr

Utfall
perioden

Avvikelse
period

Budget helår

Avvikelse
helår

Prognos helår

Verksamhet
Vatten- och
avloppsverksamhet

1

-2 432

2 433

0

0

0

Resultat

1

-2 432

2 433

0

0

0

Kommentarer till helårsavvikelser

Förslag på åtgärder till avvikelser
Nyckeltal
Anvisning
Här skrivs valfria nyckeltal. De nyckeltal som måste vara med är personalekonomisk uppföljning enligt tabeller.

Uppföljning personalkostnader
Anvisning
Kostnader tas fram i analysfråga DR3. Totalraden ger kostnad arbetskraft och rad 512 ger kostnad för sjuklön.
Kostnad arbetskraft konto 50-56
Kostnad för sjuklön konto 512

Belopp i tkr

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Kostnad
arbetskraft
2019
Kostnad
arbetskraft
2020
varav
kostnad för
sjuklön 2019
varav
kostnad för
sjuklön 2020

Osby kommun har ingen egen anställd personal inom VA-verksamheten. Dessa finns hos SBVT.
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Tidplan för nämndens behandling
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 10 juni.

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING
Anvisning
Samtliga projekt ska anges. Om budget och prognos överensstämmer ska avvikelse bli noll. Ange tidpunkt då
projekt beräknas vara klart.
Analysfråga i ekonomistystemet; INVPRO

Budget
helår, tkr

Projekt
nr

Namn

0323

VA-anslutningsavgifter

0904

Redovisat
perioden, tk
r

Prognos
helår, tkr

Avvikelse, tkr,
prognos
jämfört med
budget

Klart
(tidpunkt)

0

-532

-532

532

20201231

Bredbandsutbyggnad

540

0

540

0

20201231

0905

Åtgärder ledningsnät

13 380

4 881

13 380

0

20201231

0907

ARV, VV, pumpstationer

5 000

88

5 000

0

20201231

0908

Östra Genastorp-Östanå

240

0

240

0

20201231

0909

Hasslaröd (VA)

6 300

0

6 300

0

20201231

0910

Särsk dagvattensatsningar

3 190

0

3 190

0

20201231

0911

Övervakningssystem/PLC

6 075

208

6 075

0

20201231

0912

Vattenmätare

700

167

700

0

20201231

0913

Mindre nyanläggningar (VA

500

471

500

0

20201231

0914

Östra Genastorp §6 VA-utb

1 800

0

250

1 550

20201231

37 725

5 283

35 643

2 082

Totalt

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer
I nuläget beräknas merparten av investeringarna bli utförda under 2020.

UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET
UPPFÖLJNING VA-VERKSAMHET
Belopp i tkr
Intäkter

Budget
perioden

Utfall
perioden

-13 945

Avvikelse
period

-14 146

Budget helår
201

- varav avsättning
till
investeringsfond

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Prognos helår

Avvikelse
helår

-37 626

-35 000

-2 626

4 462

4 450

12

0

0

0

0

0

0

604

320

284

1 450

1 450

0

9 244

7 848

1 396

22 181

20 500

1 681
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Summa kostnader

9 848

8 168

1 680

23 631

21 950

1 681

-4 097

-5 978

1 881

-9 533

-8 600

-933

Kapitalkostnader

4 098

3 546

552

9 533

8 600

933

Resultat inkl
kapitalkostnader

1

-2 432

2 433

0

0

0

Resultat exkl.
kapitalkostnad

Kommentarer till helårsavvikelse
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(4)

2020-05-29
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Budget 2021
Dnr SBN/2020:124 041

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till driftbudgetram för
samhällsbyggnad exklusive va verksamheten samt samhällsbyggnad VA för 2021-2023
och översända det till kommunstyrelsen som underlag i budgetberedning.

Barnkonsekvensanalys
Dokumentet bedöms inte behöva konsekvens bedömas.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget till driftbudgetram för 2021-2023 för samhällsbyggnad exklusive va
verksamheten framgår av tabellen på sidan 2.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(4)

Förslag driftbudgetram 2021-2023, tkr
Ev. förändringar angivna i prioritetsordning konsekvensbeskrivningar,
påverkan på politiska mål, medarbetare/arbetsmiljö, medborgare.

Nämnd:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Prio

2021
50 307
50 307

2022
50 307
50 307

2023
50 307
50 307

1

740

740

740

1

600

600

600

1

700

700

700

1

170

170

170

1

770

770

770

2 980

2 980

2 980

53 287

53 287

53 287

Ingående budgetram 2020, årsbudget
Summa ingående budgetram, årsbudget 2020
Enhet/avdelning/område
(P,V)Kostnader för Samhällbyggnadsnämndens ledamöter
Nämndens kostnader under året. Eventuell utebliven budget
påverkar med motsvarande underskott.
Enhet/avdelning/område
(V,Pris)Finansiering av upparbetat underskott inom kosten
ÄO
(V,Pris)Finansiering av upparbetat underskott inom kosten
samt anpassning till nya måltidspolicyn
(V) Ökad råvarukostnad pga fler barn i förskola, och fler elever
i skola och gymnasium utifrån siffror från Barn- och
utbildning.
Kvaliten på kosten till barn och äldre påverkas negativt om
budgethöjning uteblir.
Enhet/avdelning/område
Chef/samordnare
Tjänsten behövs för att hantera ökade arbetsuppgifter.

Förutom ovanstående finns behov av 100 %
samhällsplanerartjänst, + 70 % ekolog samt 1 miljon för
dagvattenåtgärder.
Summa förändringar jämfört med 2020
Total budgetram
Förklaringar
O = Omvärldsförändring
P = Särskilt politiskt beslut
Pris = Prisförändring
Proj = Projekt med avgränsad start och sluttid
V = Volymförändring
Ö = Övrigt
Prio = Prioritetsordning

Förslaget till investeringsplan för samhällsbyggnad exklusive va framgår av tabellen på
sidan 3. I skrivande stund saknas kostnadsuppskattning på två objekt varför dessa
markeras med nollor i rött. Kostnad kommer att fås så snart konsultrapporten övre
Nordöstra industriområdet är klar.
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Investeringsplan (tkr)
Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden exkl VA

Investeringsprojekt
2021
Gatubelysning
200
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
500
Fastighetsbildning
150
Nya planområden (Planområden)
6 000
Genomförande av bef planområden
6 000
Centrumåtgärder
500
Centrumåtgärder, visionsdokumentet
2 000
Naturbruksområdets utveckling
7 750
Köp av fastigheter
2 000
Lekplatser
600
Julbelysning
250
Arbets-fordon
1 000
Asfaltering
10 000
Maskiner lokalvård
100
Pumpstationer
300
Ny väg Hasslaröd mellan Viadukt och Mossvägen
17 500
Dagvattenåtgärder nordöstra
500
Gator, VA, Fiber, El nordöstra
500
Utbyggnad fiber vita fläckar
3 000

2022
200
500
150
6 000
6 000
500
2 000
0
2 000
600
250
1 000
10 000
100
300
0
0
0
0

2023
200
500
150
6 000
6 000
500
0
0
2 000
600
250
1 000
10 000
100
300
0
0
0
0

2024
200
500
150
6 000
6 000
500
0
500
2 000
0
0
1 000
10 000
0
0
0
0
0
0

Besluts2025 Prio underlagsnr.
200
1
500
2
150
3
6 000
4
0
5
500
6
0
7
0
8
2 000
9
0
10
0
11
1 000
12
10 000
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19

Summa

29 600

27 600

26 850

20 350

58 850

Förslaget till driftbudgetram för 2021-2023 för samhällsbyggnad VA framgår av tabellen
på nästa sida. I budgeten föreslås inga förändringar gentemot driftbudgeten för 2020
vilket förklarar nollorna på summorna.
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Förslag driftbudgetram 2021-2023, tkr
Ev. förändringar angivna i prioritetsordning konsekvensbeskrivningar,
påverkan på politiska mål, medarbetare/arbetsmiljö, medborgare.

Nämnd:
VA-verksamheten, Samhällsbyggnadsnämnden
Ingående budgetram 2020, årsbudget
Summa ingående budgetram, årsbudget 2020

Prio

2021
0
0

2022
0
0

2023
0
0

Summa förändringar jämfört med 2020

0

0

0

Total budgetram

0

0

0

Enhet/avdelning/område

Enhet/avdelning/område

Summa förändring från resursfördelning

Förklaringar
O = Omvärldsförändring
P = Särskilt politiskt beslut
Pris = Prisförändring
Proj = Projekt med avgränsad start och sluttid
V = Volymförändring
Ö = Övrigt
Prio = Prioritetsordning

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Mathias Karlsson, Samhällsbyggnad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2020-05-29
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Revidering av VA-strategi och den långsiktiga
investeringsplanen
Dnr SBN/2020:123 040

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna revideringen av VA strategin och
revideringen investeringsplanen 2018-2042 för VA verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktiga att anta dokumenten.

Barnkonsekvensanalys
Revideringen av dokumenten bedöms inte beröra barn, varför konsekvensanalys inte
behövs i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande VA strategi beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-13 och
investeringsplanen 2018-2042,VA verksamheten antogs av kommunfullmäktige 2018-0226.
Förlaget till revidering av VA-strategin och investeringsplanen för VA motiveras av
behovet att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning till orterna Killeberg och Loshult.
Orterna får i dag sitt vatten från en grundvattentäkt i Killeberg. Uttagsmöjligheten ur
grundvattentäkten är begränsad och klarar knappt dagens behov och tillåter inte
utveckling av samhällena. I den reviderade VA strategin föreslås därför att orterna istället
ska få sitt dricksvatten från vattenverket i Maglaröd via en överföringsledning, se kartan
på sidan 2. Kapaciteten i vattenverket i Maglaröd är god vilket innebär att
dricksvattenförsörjningen för orterna är tryggad. Samtidigt som överföringsledningen för
dricksvatten byggs föreslås en överföringsledning för avloppsvatten byggas från Killeberg
till avloppsreningsverket i Osby. Resultatet blir att både vattenverket och
avloppsreningsverket i Killeberg kan avvecklas.
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Förslag innebär vidare att de tidigare planerade överföringsledningarna som skulle byggas
längs sträckningen av den eventuellt framtida utbyggnaden av väg 15 – (tvärleden) mellan
Osby och Lönsboda ersätts av överföringsledningar från Osby via Killeberg, och Hökön
till Lönsboda, se kartan nedan.

Finansiering
Förslagen till förändringar i VA strategin finansieras genom investeringsplanen 20182042, VA verksamheten, se bilaga. Investeringsplanen behöver utökas med 45 miljoner
kronor för att finansiera de föreslagna förändringarna i VA strategin. De första
kostnaderna tas enligt förslaget under år 2020 för projektering m.m. och ledningarna
mellan Osby och Killeberg beräknas sedan vara klara år 2023. Den avslutande etappen
mellan Killeberg och Lönsboda på börjas enligt investeringsplanen år 2027 och beräknas
var klar år 2031. Investeringskostnaderna i planen finansieras via VA-taxan. En positiv
konsekvens av förslaget är att driftkostnaderna för VA-kollektivet kommer att minska
med 1075 tkr/år då vattenverket (425 tkr/år) och avloppsreningsverket i Killeberg (650
tkr/år) avvecklas. Då även vattenverket och avloppsreningsverket i Hökön avvecklas när
ledningen dras vidare från Killeberg till Lönsboda sänks driftkostnaden med ytterligare
500 tkr/år. Totalt blir alltså driftskostnaden 1575 tkr lägre när ledningarna är utbyggda.
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Beslutsunderlag
Förslag till reviderad VA strategi
Förslag till reviderad Investeringsplan 2018-2042

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

Förslag till revidering 2020
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VA- STRATEGI FÖR OSBY KOMMUN
Vi gör det alla, använder vatten på ett eller annat sätt – dricker, duschar, vattnar, bara blickar ut över det, finner ro och fascineras av livet i det. Listan kan
göras lång och frågorna är många men hur fungerar det och hur hänger det ihop?
Vad vi vet är att vattnet är livsviktigt och att det cirkulerar i ett kretslopp. Det vill säga att vattnet vi idag dricker och nyttjar är samma som dinosaurierna en
gång i tiden drack. Samma vatten som framtida kommuninvånare ska dricka, bada och fiska i.
Kommunen har ansvar i att förvalta och säkerställa att det i Osby kommun finns tillgång till dricksvatten och att hanteringen av avloppsvatten och dagvatten
sker på ett ansvarsfullt sätt, för att påverka våra sjöar och vattendrag så lite som möjligt. Det vatten som tidigare generationer nyttjat för att bygga våra orter
och driva vår utveckling är det nu vår tur att förvalta. Framtidens vattenkvalité styrs av hur vi agerar här och nu.
Denna strategi pekar ut riktningen för hur vi tar ansvar och bygger en hållbar VA-försörjning där vi förvaltar och utvecklar VA-försörjningen utifrån den framtida kommuninvånarens behov. Strategin är framtagen med en medvetenhet om att Osby kommun är del i ett stort vattensystem och att vattnet är gränslöst. Vi
är medvetna om att dagens VA struktur står inför utmaningar såsom sårbarhet avseende dricksvattenförsörjning och vår påverkan på sjöar och vattendrag. De
verkliga frågorna är, ska vi vara trygga och få rent dricksvatten i kranen och ska vi kunna bada i våra vatten? För mig är svaret, självklart! För att lyckas med
det här hos oss och i vår region måste kommunerna hjälpas åt och jobba gemensamt. Var och en har inte förutsättningar att långsiktigt klara det på egen hand.
Idag samverkar Osby kommun inte inom regional VA-försörjning, vi är som en isolerad ö. Omställningsarbetet från isolerad ö till regional samverkan innebär
stora investeringar men som jag ser det finns inget val. Osby kommun ska vara en del i ett hållbart samhälle med en robust dricksvattenförsörjning och ansvar
för påverkan på våra sjöar och vattendrag.
Frågorna som diskuterats och väckts är många och alla svaren har vi inte här och nu men vad jag vet är att vi tillsammans behöver tänka nytt, tänka utanför
vår kommungräns och utmana oss själva. Vi måste vara modiga i Osby kommun och komma till handling. Vi kan inte bara prata om och identifiera hot utan vi
måste hantera dem. Denna strategi syftar att ta oss till handling – skapa en medvetenhet om vad vi behöver göra och i vilken riktning vi ska gå.
Det är tillsammans vi bygger ett hållbart och livskraftigt samhälle och för detta krävs samverkan. Så låt oss samverka så mycket det går!

Marika Bjerstedt Hansen
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BAKGRUND
Vatten följer inte de kommunala geografiska gränserna utan delas av regioner
och kommuner. För att hitta hållbara vatten- och avlopps (VA) lösningar
måste man se till helheten både lokalt och regionalt samt samverka kring
vattenanvändningen och påverkan. För att nå en hållbar VA-försörjning
krävs en långsiktig planering med tydliga beslut om vilken utveckling
kommunen strävar efter samt kunskap om de dricksvattentillgångar samt
sjöar och vattendrag som blir berörda. Med en strategi för utvecklingen
av VA skapas förutsättningar för en bättre vattenkvalité och en robust
dricksvattenförsörjning. Behovet av att ta fram övergripande planer för
VA har accelererat under de senaste åren, dels genom att det är ett av
kommunernas ansvar i vattendirektivets och miljömålens åtgärdsprogram
och dels av att vikten i att planera för hur både enskilt och kommunalt VA
ska hanteras och utvecklas har synliggjorts. Miljökraven inom området har
under de senaste åren ökat och förväntas öka ytterligare för att Sverige och
EU ska kunna uppfylla bland annat vattendirektivet och miljömålen. Med
kommunernas ansvar för mark- och vattenförvaltning, fysisk planering,
dricksvattenförsörjning, avloppsrening samt tillsyn har de en betydande roll i
arbetet med genomförandet av vattendirektivet och miljömålen.

SYFTE OCH MÅL
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En strategi behandlar en fråga eller ett område på en övergripande nivå
med avsikt att få en gemensam bild i politik och förvaltning att arbeta efter.
VA-strategin för Osby kommun syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur
VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Arbetet
tar avstamp i beslutade ställningstagande i översiktplan antagen år 2010.
Planeringshorisonten för genomförandet är år 2040 med hänsyn tagen till de
stora infrastrukturprojekt som strategin fastställer. Målet är att på ett hållbart
sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska
påverkan från VA i våra vattenförekomster. Strategin ska vidare fungera som
en vägvisare i ekonomiska investeringar samt fungera som ett underlag vid
beställningar till det kommunala driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT). Strategin är avgränsad till att behandla kommunal VA-försörjning
angående dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad

bebyggelse. Strategin behandlar inte enskilda anläggningar eller vattnets
påverkan på samhället vid översvämning, skyfall och torka. Utbyggnad
för exploatering av bostäder, verksamhetsområde eller handel hanteras ej i
strategin utan i översiktplan och detaljplan.

VA FÖRSÖRJNING
VA-försörjning delas in i tre områden, dricksvatten, avloppsvatten samt
dagvatten och för varje område finns ett ledningsnät. I Osby kommun finns
det verksamhetsområde för VA i Osby tätort, Lönsboda, Killeberg - Loshult,
Hökön och Visseltofta. Inom verksamhetsområdena ansvarar kommunen
för försörjningen av dricksvatten samt omhändertagande av avloppsvatten
och i de flesta fall även dagvatten. Utanför verksamhetsområdena ansvarar
den enskilda fastighetsägaren alternativt samfälligheter för sin försörjning
av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten genom enskilda
anläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har
kommunen ansvar att bygga ut VA där det behövs i ett större sammanhang
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och/eller miljön. Områden där
framtida utbyggnad av kommunalt VA krävs enligt lag behandlas i strategin
och benämns som samlad bebyggelse.
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UTMANINGAR, FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH OMVÄRLD
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UTMANINGAR
Osby kommun står inför utmaningar i sin VA-försörjning både vad gäller
struktur och befintliga anläggningar. De stora utmaningarna ligger i sårbarhet
i dricksvattenförsörjningen, ledningsnät med bristande funktion samt
ålderstigna anläggningar som behöver moderniseras alternativt byggas om.
Även dagvattnets påverkan och förväntat framtida ansvar för områden med
samlad bebyggelse skapar en osäkerhet inför prioriteringar och investeringar.
För att möta framtidens krav på VA-försörjning och för att uppnå en hållbar
VA-försörjning behöver förändringar genomföras. VA-försörjningens
infrastruktur kan liknas vid strukturerna för trafik och el, de är nödvändiga
för samhällets funktion, har stora anläggningskostnader samt ska fungera och
driftas under många år. Därför är det viktigt att studera utmaningarna i ett
långsiktigt gränslöst perspektiv det vill säga en hållbar VA-försörjning 25-50
år framåt i tiden. En hållbar VA-försörjning innebär ur ett socialt perspektiv
att vi har tillgång till dricksvatten och att våra ytvatten går att använda till
rekreation. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär detta att vi minskar vår
belastning på miljön, både vad gäller påverkan genom utsläpp men även
genom uttag av resurser. En ekonomiskt hållbar VA-försörjning ser främst
till ovanstående värden med insikten att vi planerar och driver en viktig
samhällsfunktion ur ett långsiktigt perspektiv där kortsiktiga ekonomiska
vinster står åt sidan för långsiktiga korrekta investeringar.

FÖRUTSÄTTNINGAR
INRIKTNINGAR
Antagna politiska inriktningar som berör strategin finns i Översiktsplanen
antagen år 2010.
• Osby kommun ska agera och verka för att grundvattentillgångarna i kommunen skyddas och att vattentillgången är långsiktig och hållbar.
• Avloppsvatten och dagvatten ska tas om hand och hanteras på ett sådant sätt
att det inte förorenar grundvattnet.
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• I Osby kommun ska alla invånare tillförsäkras tillgång på dricksvatten av
god kvalité.
• Osby kommun söker samarbetspartners där det finns gemensamma frågor att
lösa och där samarbetet ökar förutsättningen för en framgångsrik lösning.
LAGSTIFTNING
Det är ett flertal lagstiftningar som har betydelse för VA. De olika lagarna har
inte stiftas utifrån en gemensam bakomliggande tanke, utan har tillkommit
och reviderats var för sig under olika tidsperioder. Detta gör att de ibland är
motstridiga, att det finns luckor i lagstiftningen och att vissa bestämmelser
överlappar varandra. Lagstiftning av störst betydelse är:
Miljöbalken; reglerar utsläpp av avloppsvatten. Även vattendirektivet är
implementerat i Miljöbalken och vattentäkter omfattas av balken.
Plan – och bygglagen; innehåller bestämmelser om planering av mark och
vatten och om byggande.
Lagen om allmänna vattentjänster; innehåller bestämmelser inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten- och avlopp inkluderande om och när
verksamhetsområde ska inrättas.
Livsmedelverkets författningssamling; ställer krav på dricksvatten.
MILJÖMÅL
Det finns 16 stycken nationella miljömål i Sverige med syftet att belysa den
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Av miljömålen är det
fem stycken som berör strategin.
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• God bebyggd miljö
• Grundvatten av god kvalitet
Utifrån de nationella miljömålen utformas regionala mål av länsstyrelserna
och lokala mål av kommunerna. I Osby kommun finns lokala miljömål
antagna 2009.
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OMVÄRLD
Osby kommun är på inget sätt en unik kommun i att stå inför stora utmaningar
inom VA. Utmaningarnas storlek skiljer sig åt mellan kommunerna beroende
på kommunernas olika förutsättningar. I stort handlar det för alla om att ha
en trygg och robust framställning och distribution av dricksvatten och att
hantera hot avseende föroreningar och vattenbrist. Ledningsnäten ska vara
säkra från in- och utläckage. Avlopps- och dagvatten ska påverka våra hav,
sjöar, vattendrag och grundvatten så lite som möjligt och VA ska byggas ut
till områden med samlad bebyggelse. Utmaningarna är stora och kostsamma.
För att hitta hållbara lösningar är det viktigt att lyfta perspektivet från de
geografiskt satta kommunala gränserna och istället lokalisera potentiella
möjligheter till samarbete kring VA-frågor med närliggande kommuner
både avseende dricksvatten samt utbyggnad och rening av avloppsvatten.
Traditionellt sett har varje kommun löst VA-försörjning inom sitt geografiska
område, men med de framtida utmaningar vi ser är det av stor betydelse att se
VA-frågan ur ett regionalt perspektiv. Ensam är inte alltid stark och för Osby
kommun är det nödvändigt att samarbeta och samverka i stort och smått, dels
för att säkra regionens dricksvattenförsörjning och dels för att kommunerna
ska kunna uppnå uppsatta direktiv och mål för VA-försörjningen.

VA FÖRSÖRJNING - NULÄGE
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VA FÖRSÖRJNING – NULÄGE
I kommunen ligger orterna Osby, Lönsboda, Killeberg, Loshult, Hökön
och Visseltofta inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.
Här distribuerar kommunen dricksvatten, avleder och renar spillvatten
samt avleder dagvatten. Inom Osby kommun är ca 3400 abonnenter
anslutna till kommunalt VA. Kartan illustrerar dagens VA-försörjning samt
grannkommunernas närliggande anläggningar. Osby kommun framställer
och renar dricksvatten från fem vattentäkter inom kommunen, den största
utgörs av Skeingesjön. Avloppsvatten renas i fem kommunala reningsverk
och dagvatten inom verksamhetsområde leds i huvudsak bort till närliggande
sjöar och vattendrag. Störst påverkan från VA är det på Osbysjön och
Ekeshultsån. För att sörja för att dricksvatten levereras och avloppsvatten och
dagvatten leds bort finns ca 36 mil ledningar. Ledningsnätet för avloppsvatten
och dagvatten är i stort ett utbyggt duplikatsystem, vilket innebär att det är
separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten. Dagens VA-försörjning
sker generellt i mindre anläggningar i orterna. Dricksvattenproduktionen
är sårbar, ledningsnätens funktion visar stora brister, sjöar och vattendrag
påverkas och kunskapen om dagvattnets påverkan är låg.

DRICKSVATTEN
Osby kommun har fem vattenverk där det framställs dricksvatten Maglaröd
för Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön och Visseltofta. Varje verk har
en vattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden knutet till sig. Maglaröd
vattenverk tar vatten från Skeingesjön och förser Osby tätort med dricksvatten.
Skeingesjön ligger i Osby och Hässleholm kommun, dock är det endast Osby
kommun som använder sjön som dricksvattentäkt. Lönsboda, Killeberg,
Hökön och Visseltofta får sitt dricksvatten från lokala grundvattenförekomster.
Av tabellen framgår att Osby kommuns totala dricksvattenbehov är ca
800 000 m3/år. Tabellen synliggör att samtliga grundvattentäkter saknar
vattendom. Ingen dricksvattentäkt har reservtäkt och lagringskapaciteten är
delvis bristfällig. I Visseltofta och Lönsboda finns föroreningar i grundvattnet,
vilka renas bort med aktivt kol. Lönsboda har även begränsad tillgång på
bra grundvatten vilket innebär att vattentäkten i Lönsboda, ur ett långsiktigt
perspektiv, ej bör tjäna som vattentäkt.
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Ort

Behov
(m3/år)

Skydd
Vattendom/Vattenskyddsområde (år)

Reservoar
(m3/år)

Osby tätort

600 000

1996/2003

2 800

Helhetsyn avseende skydd av Skeingesjön saknas.

Lönsboda

130 000

Nej/2006

1 200

Begränsad tillgång på grundvatten.
Grundvattent delvis förorenat.

KillebergLoshult

50 000

Nej/1974

60

Begränsad tillgång på grundvatten.

Hökön

10 000

Nej/1974

40

Nya skyddsföreskrifter arbetas fram.

Visseltofta

8 000

Nej/1980

40

Detta innebär att distributionen och framställandet av dricksvatten är sårbart.
Det högst prioriterade avseende dricksvattnet är att kommunen säkerställer
en robust infrastruktur och trygg distribution av dricksvatten till kommunens
medborgare och verksamheter. Kommunen har goda förutsättningar
avseende mängd dricksvatten att distribuera från Maglaröd. Dock är
stukturen i ledningssystem ej sådan idag att Maglaröd kan distribuera mer
än till Osby tätort. Skeingesjön med Maglaröd vattenverk har kapacitet att
utgöra en regionalt viktig dricksvattenförekomst och därav är det mycket
viktigt att redan idag arbeta långsiktigt med skydd och föreskrifter för hela
Skeingesjön. Beslut är fattat av kommunfullmäktige att bygga ut kommunalt
avlopp i Brunkelstorp med syfte att minska påverkan från enskilda avlopp i
Skeingesjön.
Huvudsakliga brister i dagens dricksvattenproduktion:
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• Begränsad tillgång till vatten i Lönsboda, Killeberg och Visseltofta.

Kommentar

Begränsad tillgång på grundvatten
Grundvattnet förorenat.

• Förorenade områden som påverkar grundvatten för dricksvattenproduktion i
Lönsboda, Visseltofta och vid Skansen, Sibbarp.
• Hög sårbarhet.
• Inga reservvattentäkter.
• Få uttag har tillstånd.
• Skydden för vattentäkterna är ålderdomliga och otillräckliga.
• För låg reservoarkapacitet.

AVLOPPSVATTEN
Avloppsvattnet utgörs av avloppsvatten från hushåll och verksamheter. Det
finns fem lokala reningsverk Osby tätort, Lönsboda, Killeberg, Hökön,
Visseltofta och flertal pumpstationer vid våra orter. Reningsverken har
utsläppspunkt i Helgeås avrinningsområde undantagsvis Lönsbodas
reningsverk som har utsläpp i Skräbeåns avrinningsområde. Det viktigaste
avseende omhändertagandet av avloppsvatten är att detta påverkar våra sjöar
och vattendrag i så begränsad omfattning som möjligt.
Huvudsakliga brister i dagens omhändertagande av avloppsvatten:
• Reningsverken påverkar flera sjöar och vattendrag.
• Flera reningsverk har uppnått sin tekniska livslängd och kräver
modernisering.
• Reningsverket till Osby tätort är beläget på en plats som är attraktiv att
exploatera.
• Ytterliggare exploatering av Visseltofta kräver ett nytt reningsverk.

DAGVATTEN
Dagvatten är tillfälliga flöden som regn och smältvatten. Kommunen har
ansvaret för dagvattenhanteringen inom flertalet av VA-försörjningens
verksamhetsområde. Dagvattnet i Osby kommun leds orenat till recipienter,
det vill säga till diken, åar och sjöar. Detta är ett problem främst för Osbysjön,
eftersom sjön tar emot mycket dagvatten från Osby tätort samtidigt som sjön
är väldigt grund. Osbysjön har dessutom ett stort värde för kommunen med
flera badplatser som används av både invånare och turister. För att mängden
utsläpp av orenat vatten ska minska i Osbysjön är det viktigt att vattnet renas
innan det når recipienten. Dagvatten ska inte ha en negativ påverkan på
människors hälsa och miljön utan fungera som en resurs i vattnets kretslopp.
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Huvudsakliga brister i dagens hantering av dagvatten:

SAMLAD BEBYGGELSE

• Det finns låg kännedom om dagvattnets innehåll och hur det påverkar våra
sjöar och vattendrag.

I Osby kommun finns ca 1800 hushåll med egna alternativt samägda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar. Inventerings- och åtgärdsarbete har
sedan år 2010 varit prioriterat och majoriteten av de enskilda avloppen är idag
inventerade. Flertalet av de enskilda avlopp som inventerats är undermåliga
och kräver åtgärd. En viktig del i att skapa förutsättningar för bättre vattenkvalité är att detta arbete även fortsättningsvis prioriteras. Majoriteten av de
enskilda avloppen omfattas inte av framtida kommunalt VA utan måste åtgärdas av de enskilda fastighetsägarna.
Det finns områden som idag har enskild VA-försörjning men där kommunen
kan antas ha ett ansvar att lösa VA-försörjningen enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Ansvaret innebär att det krävs allmänna VA-anläggningar om
VA-försörjningen av hälso- och/eller miljöskäl måste lösas i ett större sammanhang. Hälso- och/eller miljöskäl innebär en sammanvägning av flera faktorer,
exempelvis problem med vattenförsörjning och var området är placerat med
tanke på recipient, känslig eller skyddsvärd miljö och offentliga bad. För att
avgöra om ett område ingår i det kommunala ansvaret gällande samlad bebyggelse har en analys genomförts av Osby kommun, där man konstaterat att
kommunen har tre område som omfattas av det kommunala ansvaret, Östra
Genastorp, Hasslaröd samt Sibbarp skansen.

• Dagvatten omhändertas på traditionellt sätt i ledningsnät som ej utgör någon
resurs i kretsloppet.
• Osbysjön är en stor mottagare av orenat dagvatten.
• Lönsboda och Killeberg har särskilt stora problem med dagvatten som
tränger in i ledningsnäten för avlopp.

LEDNINGSNÄT
För att distribuera dricksvatten samt leda bort avlopps- och dagvatten inom
våra verksamhetsområden har kommunen totalt ca 36 mil ledningar fördelat
på tre olika ledningnät; dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten med
tillhörande distributionssystem. Överlag är ledningsnätet föråldrat, uppvisar
stora brister och har ett stort förnyelsebehov. Det är viktigt att ledningsnätet
förnyas i takt med behovet. Ett bra ledningsnät säkerställer distribution av
vatten, förorenar inte samt hushåller med naturresurser.
Huvudsakliga brister i dagens ledningsnät:
• Det saknas kunskap om ledningsnätens status för att kunna prioritera rätt
investeringar avseende underhåll och förnyelse.
• Ledningsnätet har betydande in- och utläckage.
• Ledningsnätet är generellt sett ålderdomligt och reinvesteringsbehovet stort.
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VA FÖRSÖRJNING - FRAMTID
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STÄLLNINGSTAGANDE
• Vår dricksvattenförsörjning präglas av kvalité, kvantitet och leveranssäkerhet.
• Vi verkar för en regionalt robust VA-försörjning där långsiktighet och säkerhet
värderas högre än pris.
• Vårt omhändertagande av avloppsvatten ska vara driftsäkert och modernt. Vi ska
rena avloppsvatten med utgångspunkt att påverkan på recipient ska vara så låg som
möjligt. Långsiktighet ska prägla processen snarare än kortsiktiga ekonomiska
besparingar.
• Vårt dagvatten berikar oss istället för att belasta miljön.
• Kommunens VA-anläggningar ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt med hänsyn
till både miljö och ekonomi.
• Vår VA-försörjning genomsyras av en medvetenhet om samhällets förutsättningar,
förändringar och sårbarhet. Arbetet säkerställs genom riskbedömningar och
krisplaner.
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VA FÖRSÖRJNING – FRAMTID
Kartan på framtidens VA-försörjning visar hur Osby kommun långsiktigt ska
säkra tillgången på dricksvatten för Osby tätort och Lönsboda, men även med
Skeingesjön bidra till en regionalt robust dricksvattenförsörjning. Strategin
lyfter perspektivet från det enskilda kommunala till en större regional bild.
Målet är att bygga en VA-försörjning med trygg och robust framställning,
distribution av dricksvatten och ett bra omhändertagande av avloppsvatten
från reningsverk och dagvatten från tätort. Handlingsplanen utgår från det
lokala men med perspektiv på att sätta in de delar man kan i ett större regionalt
perspektiv. Handlingsplanen stärker både den lokala och regionala VA-försörjningen. Samverkan är nyckeln.

HANDLINGSPLAN
ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR
Den stora förändringen från nuläge till framtid är föreslagna överföringsledningar. För en kommun med flera mindre orter är det en utmaning att i varje
ort ha reningsverk, vattentäkt och reservvattentäkt. Systemet är inte heller
hållbart ur ett ekonomiskt driftperspektiv. Överföringsledningarna syftar till att
minska sårbarheten för varje enskild ort och minska antal anläggningar. Överföringsledningarna Osby tätort (Skeingesjön) - Broby samt Vilshult - Osby
tätort är även viktiga ur ett regionalt perspektiv avseende dricksvattenförsörjning.
Framtida överföringsledningar innebär ledning både för dricksvatten och
avloppsvatten. Överföringsledningarna kommer att utgöra verksamhetsområden vilket innebär att fastigheter längs med överföringsledningarna kan ingå i
VA-kollektivet. Överföringsledningarna utgörs av nedanstående stråk:
Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby
Vilshult - Lönsboda - Hökön - Killeberg- Osby tätort
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Osby tätort - Ö Genastorp - Östanå - Glimminge - Broby

DRICKSVATTEN

Ledningen minskar kommunens sårbarhet genom att säkerställa reservvatten
till Osby tätort från Kristianstad via Östra Göinge. Ledningen ansluter till befintlig överföringsledning mellan Broby - Knislinge - Hanaskog - Kristianstad.
Reservoarkapaciteten behöver förstärkas för distributions- och underhållsuppehåll. Avloppsvatten kan överföras från Osby tätort till Knislinge reningsverk
och Osbys reningsverk kan då avvecklas. Ledningen är mycket viktig för Östra Göinge kommuns dricksvattenförsörjning då ledningen möjliggör tillgång
till vatten från Skeingesjön via Osby kommun. Östra Genastorp kopplas in vid
byggnation av denna överföringsledning alternativt byggs Östra Genastorp
och Östanå ihop som ett första steg. Skeingesjön har i gällande
vattendom utrymme att bidra till Östra Göinges behov. Ur ett långsiktigt perspektiv behöver större uttag säkras genom utökad vattendom för att Skeingesjön ska utgöra en regional dricksvattentillgång.

Osby kommuns högsta prioritet i försörjning av dricksvatten är att koppla
ihop sitt lokala distributionssystem med ett regionalt för att försäkra sig om en
långsiktigt robust och trygg distribution av dricksvatten. Att koppla ihop systemen regionalt är en nödvändighet för att Osby kommun ska kunna säkerställa tillgång samt reservvatten. Ytterligare en utmaning är att långsiktigt skydda
sin största och mest betydelsefulla dricksvattentillgång, Skeingesjön.

Vilshult - Lönsboda - Hökön - Killeberg - Osby tätort

• Bygg ut kommunalt VA till Brunkelstorp enligt beslut.

Denna överföringsledning är en viktig regional åtgärd genom att koppla samman de regionalt stora tillgångarna avseende dricksvatten i stråket BromöllaOsby- Kristianstad. För Osby kommun skulle överföringsledningen innebära
att vattenverket och reningsverket i Lönsboda, Hökön och Killeberg kan
läggas ner. Avloppsvattnet från Lönsboda reningsverk kan då antingen ledas
till Jämshögs reningsverk alternativ till Osby tätorts reningsverk och i sin
förlängning till Knislinge reningsverk.

• Holma vattenskyddsområde upphävs.

Åtgärder för dricksvatten:
• Förstärka och utveckla Skeingesjön till en regional dricksvattentillgång,
avseende vattenskydd med helhetssyn och vattendom.
• Maglaröds vattenverk byggs ut för att möta strategins behov.

• Dricksvattenledning till Sibbarp, Skansen permanentas.
• Lönsboda, Hökön och Killeberg vattenverk läggs ner när
vattendistributionen är säkrad via överföringsledning. Övriga verk rustas och
underhålls för att möta upp strategins behov.
• Nya reservoarer planeras utifrån strategins behov.
• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka
med Hallaryd, Älmhults kommun.
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AVLOPPSVATTEN
Då överföringsledningar för vatten är prioriterade är det naturligt att avloppsvatten också följer de föreslagna stråken. Genom föreslagna överföringsledningar kan avloppsvatten överföras mellan orterna och antal verk inom Osby
kommun minska. Konsekvensen blir färre utsläppspunkter och
förutsättningarna för en god vattenkvalité i sjöar och vattendrag förstärks.
Åtgärder för avloppsvatten:
• Lönsboda, Hökön, Killeberg och Osby reningsverk läggs ner efterhand som
överföringsledningar byggs ut.
• Vid eventuell exploatering av Visseltofta utreds möjligheten att samverka med
Hallaryd, Älmhults kommun.

DAGVATTEN
Dagvatten påverkar våra sjöar och vattendrag samt kan orsaka översvämningar.
Alla kommuner har utmaningar vad gäller dagvatten och dess påverkan. För att
Osby kommun ska vara väl rustat för framtida utmaningar och krav på dagvattenutsläpp är det viktigt att öka kunskapen om dess innehåll. Vid ombyggnad
och nyanläggning ska dagvatten utgöra en resurs i vattnets kretslopp istället
för att vara en belastning för recipient. För att säkerställa Osbysjöns framtida
vattenkvalité och tillgång avseende rekreation måste utsläpp av förorenat dagvatten upphöra.
Åtgärder för dagvatten:
• Öka kunskapen om dagvattnets innehåll för att kunna minska dess påverkan
där behov föreligger.
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• Vid nyanläggning eller när befintliga ledningar renoveras undersöks möjligheten till öppna dagvattenlösningar.
• Vid fysisk planering av och i våra orter utreds och säkerställs ytor för omhändertagande av dagvatten.

LEDNINGSNÄT
Utan ett fungerande ledningsnät med tillhörande distributionssystem har det
ingen betydelse att vi har god tillgång på dricksvatten och målsättning att
minska vår påverkan på recipient. Distributionen av dricksvattnet måste vara
säker mot föroreningar och fri från läckor för att hushålla med resurserna och
trygga leveranssäkerheten. Omvänt behöver ledningsnäten för avloppsvattnet
vara täta för att förhindra att föroreningar läcker ut på vägen till reningsverken
men även för att reningsverken ej ska belastas med inläckande grundvatten.
Ledningsnäten har en begränsad teknisk livslängd. Det är viktigt att de underhålls och förnyas med utgångspunkt från denna så att underhållsbehov inte
ackumuleras och därmed riskerar ekonomi och robusthet. Även klimatförändringen har inverkan på ledningssystemen genom att vissa ledningssystem inte
längre klarar de flöden som uppkommer utan att uppgraderas. Kunskap om
ledningsnätens status är avgörande för att arbeta förebyggande och långsiktigt
och för att prioritera rätt insatser i arbetet för att motverka in- och utläckage
samt säkerställa distributionen av dricksvattnet.

SAMLAD BEBYGGELSE
I Osby kommun finns tre område med samlad bebyggelse som idag inte är
anslutet till kommunalt VA, Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen.
Möjlighet finns att ansluta Östra Genastorp till Östanå vattenverk respektive
reningsverk som en första del på överföringsledningen mellan Osby tätort
- Östra Genastorp - Östanå - Broby - Knislinge. Hasslaröd byggs ut i samband med utbyggnad av nytt bostadsområde och Sibbarp Skansen byggs ut i
samband med att dricksvattenledningen dit görs permanent. Enskilda avlopp
i områden i väntan på utbyggnad av kommunalt VA hanteras av Tillsyn- och
tillståndsnämnden.
Åtgärder för samlad bebyggelse:
• För Östra Genastorp, Hasslaröd och Sibbarp Skansen ska utredning och tidsplan för inrättande av kommunalt VA område beslutas.

Åtgärder för ledningsnäten:
• En ledningsförnyelseplan arbetas fram för att säkerställa ledningsnätens
långsiktiga funktion.
• Kontinuerligt arbeta med att säkerställa ledningsnätens långsiktiga funktion.
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GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE
Framtidens VA-försörjning ställer krav på en process med flera steg beroende
av varandra. För att lyckas i arbetet krävs att beslut inom VA-försörjningen
fattas med utgångspunkt i denna strategi och kommande tillhörande utredningar och beslut. Strategin fastställer i handlingsplanen en rad åtgärder för
dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad bebyggelse.
Åtgärderna är i strategin inte rangordnade eller prioriterade på grund av att de
samtliga är av stor vikt för en framtida hållbar VA-försörjning. Prioritering och
tidsplan framgår av investeringsplanen för VA. Det viktiga vid genomförandet
är att se helheten i VA-försörjningen och ha insikten och förståelsen för att
flera av åtgärderna är beroende av varandra. Strategin arbetas in i kommande
översiktplan. Framtida mål och budgetar ska utgå från strategin.
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INVESTERINGSPLAN 2018‐2042, VA‐verksamheten
Investering (belopp tkr)
Osby Arv, Ombyggnad slamhantering
Lönsboda Arv, tillståndsansökan
Lönsboda Arv, ombyggnad till pumpstation
Osby Arv, Ombyggnad till pumpstation
Prästängen PST 203
Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv
Ny Högreservoar ‐ Klinten
Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning
Killeberg VV, Ny reservoar
Killeberg och Hökön ARV, ombyggnation till pumpstation
Lönsboda VV, Optimering
Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och koml. Industriborran
Skydd av grundvatten
Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby
Östra Genastorp, §6
Östra Genatstorp‐Östanå
Osby‐Östra Genastorp
Hasslaröd
Sibbarp skans, §6
Osby‐Killeberg‐Hökön‐Lönsboda‐Vilshult
Ledningsnät
Särskilda dagvatten satsningar
Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar)
Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar
Vattenmätare
Mindre nyanläggningar
Investeringsbehov per år (trk)
Investeringsbehov för respektive 5‐års period (tkr)
Årlgit genomsnitt (tkr)

2018

2019

2020

2021

2022

0,500

0,500

2023

0,500

2024

2025

3,000

3,000

2026
5,000

2027
9,000

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0,500

8,000

4,000

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

0,500

12,000

15,000

2041

2042

0,500
10,000
10,000
2,500

10,000
2,000
4,000

1,000

0,500

1,300

0,500
3,000

10,000
1,500
5,000
2,550
0,700
0,500
23,750

0,500
12,500
3,200
2,500
0,500

1,500
0,500
0,500
12,500
4,000
2,500
0,500

2,000

4,000

3,000

3,000

0,500

0,500

0,500

50,000

60,000

2,000

20,000

10,000

10,000
1,500
2,000

10,000
1,500
2,000

10,000
1,500
2,000

0,700
0,500
43,700

0,700
0,500
41,700

0,700
0,500
19,700

3,500

10,000
0,850
5,000
2,450
0,700
0,500
23,500

0,750
10,000
1,500
5,000
1,500
0,700
0,500
21,250

0,750
10,000
2,150
5,000
0,700
0,700
0,500
53,000

0,500
35,000
10,000
1,500
2,000
0,700
0,700
0,500
85,900
207,400

6,500
35,000
10,000
1,500
2,000
0,700
0,700
0,500
59,400

0,750
7,000
1,500
2,000

0,750
7,000

50,000
7,000

50,000
7,000

30,000
7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0,700
0,500
21,450
185,950

0,700
0,500
10,950

0,700
0,500
60,200

0,700
0,500
60,200

0,700
0,500
40,700

0,700
0,500
21,200
193,250

0,700
0,500
17,200

0,700
0,500
10,200

0,700
0,500
10,200

0,700
0,500
10,700

0,700
0,500
10,700
59,000

0,700
0,500
11,200

0,700
0,500
22,200

0,700
0,500
75,200

0,700
0,500
70,200

0,700
0,500
10,200
189,000

Överföringsledning Osby‐Killeberg‐Hökön‐Lönsboda‐Vilshult ökning med ca 45 Mkr jmf tidigare dragning pga. längre sträcka samt kostnader för åtgärder vid nedläggning av vatten‐ och reningsverk i Killeberg och Hökön.

7,000

Totalt
14,000
1,000
12,500
27,500
6,500
0,500
10,000
131,500
4,500
14,000
2,500
4,500
1,000
25,000
9,000
5,500
31,000
6,500
7,000
203,000
202,000
15,000
62,000
8,600
17,500
12,500
834,600
834,600
33,384
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Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Renhållningsordning Osby kommun, beslut om godkännande
Dnr SBN/2020:75 450

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ny renhållningsordning,
bestående av avfallsplan (med bilaga A-C) och föreskrifter för avfallshantering Osby
kommun, daterad 2020-06-02 samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta renhållningsordningen.
Förslaget till ny renhållningsordning har varit utställt för granskning 2020-04-20 – 202005-18. Inkomna yttranden och kommentarer till dessa framgår av bifogad
samrådsredogörelse. Förslag till justeringar i dokumenten framgår av skrivelsen, Förslag
till komplettering av text efter inkomna yttranden avseende Avfallsplan och
Renhållningsföreskrifter, daterad 2020-06-01.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet om ny renhållningsordning bedöms beröra barn och barnkonsekvensanalys har
gjorts, se bilaga till beslutet om utställning.

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning, bestående av
en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde
år.
Förslaget till ny renhållningsordning har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från Osby och Östra Göinge kommuner samt ÖGRAB (Östra Göinge
renhållnings AB) Den nya renhållningsordningen föreslås gälla för perioden 2020- 2030.
Renhållningsordningens syfte är att:


Utgöra ett långsiktigt styrinstrument inom avfallsområdet

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Ange mål och åtgärder för att minska avfall och öka återvinning



Minska miljöbelastningen från kommunens egna verksamheter



Utgöra informationskälla för allmänheten och andra som berörs

Synpunkter under utställningen:
Renhållningsordningen har varit utställd 2020-04-20-2020-05-18. Inkomna yttranden
redovisas i bilagan Samrådsredogörelse, Avfallsplanen sammanställning 2020, daterad
2020-06-01.
Förändringar i föreskrifterna för avfallshantering i Osby kommun är markerade med gult i
dokumentet och redogörs för i bifogat dokument ”Förslag till komplettering av text efter
inkomna yttranden avseende Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter, daterad 2020-0601.”

Beslutsunderlag
Avfallsplanen 2020 sammanställning, daterad 2020-06-01
Förslag till komplettering av text efter inkomna yttranden avseende Avfallsplan och
Renhållningsföreskrifter, daterad 2020-06-01
Avfallsplan, 2020-06-02
Bilaga A till avfallsplanen, nulägesbeskrivning
Bilaga B till avfallsplanen, uppföljning av avfallsplan 2015 - 2018
Bilaga C till avfallsplanen, nedlagda deponier
Föreskrifter för avfallshantering i Osby kommun, 2020-06-02.
Barnkonsekvensanalys

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

Avfallsplan 2020 Sammanställning inkomna yttanden ver 2020-06-01a PE
Yttrande ställt till
Osby kommun

Från
Stig-Arne Kristensson

Datum
2020-05-15

Sammanfattning
Nuvarande hantering med fyr facks behållare
fungerar bra. Mitt förslag för att uppfylla
flertal av målen är: Införa vägning av kärlen

Bedömning
Rekommenderas ej i nuläget. Vägning av individuella kärl
ingår ej i upphandlad insamlingsentreprenad 2019-2026
(2028). Ingen vågutrustning i nuvarande bilar. Kan övervägas
vid nästa upphandling.

Osby kommun

Stig-Arne Kristensson

2020-05-16

Införa vägning av kärlen med TAXA baserat
på mängden

Rekommenderas ej. Se ovan angående vägning av kärl. Ilegala
flöden av avfall riskerar att öka, avfall i skogen, på rastplatser,
i grannens kärl etc.

Osby kommn

Leena Kossila

2020-05-08

Se bilagor 5+22 sidor. En mängd olika förslag Bearbetas vidare genom möte med förslagsställaren. Flera
och frågeställningar.
förslag är omfattande och resurskrävande som också innebär
ambitionshöjningar. Flera förslag kan efter bearbetning bli
aktuella för senare uppdateringar inom och utom
renhållningsordningen.

Osby kommun

Länsstyrelsen Skåne

2020-05-26

Länsstyrelsen Skåne har tagit emot förslag till Noteras
ny avfallsplan och nya renhållningsföreskrifter
för Osby kommun. Länsstyrelsen avstår från
att yttra sig i ärendet.

Osby kommun

SBVT

2020-04-20

1) Önskar uppdaterad informativ text.
Önskar förtydligande om fettavskiljare

Övrig input
Justera
renhållningföreskrifterna till
att använda en mer explicit
formulering avseende
fastighetsägares
betalningsansvar
Avvakta med justeringar avseende producentansvar för returpapper och förpackningar pga osäkert läge

2)

Text uppdateras i avfallsplan och förtydligas 15 §.

Fastighetsägarens avgiftsskyldighet förtydligas i 6 §.

2020-06-01/PE

Förslag till komplettering av text efter inkomna yttranden avseende
Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter.
Avfallsplan, bilaga A, sid 8, Slam
Ursprunglig text:
Den kommunala VA-verksamheten i Osby och Östra Göinge kommun drivs av Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). SBVT ägs gemensamt av Osby, Östra Göinge, Olofström och Bromölla kommuner.
SBVT arbetar för att kvalitetssäkra slam i de kommunala ledningsnäten genom att minska påverkan
på slammet från olika verksamheter. Det avloppsslam som uppstår som en restprodukt i de
kommunala reningsverken transporteras vidare till anläggningar för förädling till gödningsmedel och
jordförbättringsmedel för att kunna återföras i kretsloppet.
Ersätts med:
Den kommunala VA-verksamheten i Osby och Östra Göinge kommun drivs av Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT). SBVT är ett driftbolag som ägs gemensamt av VA-huvudmännen i Osby, Östra
Göinge, Olofström och Bromölla kommuner. SBVT arbetar för att kvalitetssäkra slam från de
kommunala reningsverken genom att minska påverkan på slammet från olika verksamheter. Det
avloppsslam som uppstår som en restprodukt i de kommunala reningsverken transporteras för
närvarande vidare till anläggningar för förädling till gödningsmedel och jordförbättringsmedel för att
kunna återföras i kretsloppet.

Renhållningsföreskrifter
Ursprunglig text:
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall och för
att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom kommunens
försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4§
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga abonnemang
enligt kommunens avfallstaxa.
Ersätts med:
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall och för
att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering som utförs genom kommunens
försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4§
miljöbalken. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för avgifter enligt avfallstaxan. Avgiften skall
erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga
abonnemang enligt kommunens avfallstaxa. Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om
abonnemang.

Ursprunglig text:
15 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa sluttömning av
renhållaren.
Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning av renhållaren.
Ersätts med:
15 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa sluttömning av
renhållaren.
Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.

Ursprunglig text:
37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om
minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.
Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan
medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12)
månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) månad före
uppehåll i hämtning av slam.
Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt två (2) år per ansökningstillfälle.
Ersätts med:
37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om
minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.
Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan
medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12)
månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1) månad före
uppehåll i hämtning av slam.
Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.

Föreskrifter om avfallshantering för
Osby kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Antagen av kommunfullmäktige i Osby kommun den
XX september 2020, att gälla från 2020-10-01
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Osby kommun

Datum

Sida

2020-06-02

2(18)

Innehåll
1

Inledande bestämmelser ...................................................1
Definitioner ...........................................................................................................1

2

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn ......3
Betalning och information ............................................................................3

3

Hushållsavfall .....................................................................3
Sortering av avfall........................................................................................3
Skyldighet att överlämna hushållsavfall.......................................................4
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt....................................4
Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning.....................................................................................................5
Behållarplats, drag- och transportvägar samt förberedelser före hämtning
av avfall .......................................................................................................7
Hämtningsområde och hämtningsintervall ..................................................8
Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs ...................10

4

Annat avfall än hushållsavfall .........................................11
Uppgiftsskyldighet .....................................................................................11

5

Undantag...........................................................................11
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden............................11
Eget omhändertagande av hushållsavfall..................................................11
Utsträckt hämtningsintervall ......................................................................12
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus ...................................................................12
Uppehåll i hämtning...................................................................................13

6

Ikraftträdande ...................................................................14

7

Övergångsbestämmelser ................................................14

Osby kommun

Datum

Sida

2020-06-02

1(18)

1 Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 38,39 och 41 §§ MB och §§ 74-75, avfallsförordningen
(2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i
Osby kommun.
Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som
här anges:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill
säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.
2. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är

markerat med en * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
3. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller

har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller
kärl. Avfall från omfattande bygg-, renoverings- och rivningsarbeten klassas ej
som hushållsavfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.
4. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som normalt läggs

i kärl, inklusive matavfall, förpackningar och tidningar, men exklusive
trädgårdsavfall. I begreppet inkluderas även liknande avfall som lämnas i
andra insamlingssystem, t.ex. i underjordsbehållare.
5. Med brännbart avfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar,
returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har
sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.
6. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och

med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och
liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och
som utgör hushållsavfall. I termen matavfall ingår också avfall som hälls ut i
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur
förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår
också skal, ben etc. som visserligen inte är mat men ändå är intimt förknippat
med det.
7. Med deponi avses föremål av porslin, keramik, glas och metall, exempelvis

tallrikar, krukor, dricksglas, bestick.
8. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om

producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall.
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9. Med animaliska biprodukter avses hela kroppar eller delar av kroppar från

djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur
och inte är avsedda som livsmedel.
Med fastighet menas ett avgränsat markområde med egen
fastighetsbeteckning, inklusive de byggnader och tillbehör som finns på
marken. Med fastighet jämställs permanentbostad och annan bostad som utgör
ett eget hushåll och en självständig del av en fastighet.
10.

Med permanentbostad menas den bostad där någon är eller skall anses
vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481).
11.

Med annan bostad menas en fastighet där ingen person är folkbokförd
enligt folkbokföringslagen (1991:481).
12.

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
ägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
13.

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis
arrendator och ägare på ofri grund.
14.

Med små avloppsanläggningar avses konstruktion där någon av följande
komponenter ingår: slutna tankar, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk
eller annan motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare innefattas inte i
detta begrepp.
15.

Med behållare avses exempelvis kärl av plast, säck, container,
underjordsbehållare, tank för matavfall, latrinbehållare eller någon annan
anordning för uppsamling av hushållsavfall utom avfall från små
avloppsanläggningar.
16.

17. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter

hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
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2 Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Östra Göinge
Renhållnings AB (ÖGRAB), nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs miljö- och byggnämnden (Osby
kommun)/tillsyns- och tillståndsnämnden (Östra Göinge kommun), eller motsvarande.

Betalning och information
5 § Renhållaren informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar, returpapper
och elavfall som finns tillgängliga i kommunen.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för
avgifter enligt avfallstaxan. Avgiften skall erläggas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren
är skyldig att för fastigheten teckna erforderliga abonnemang enligt kommunens
avfallstaxa. Avgiftsskyldighet föreligger oavsett om avtal träffats om abonnemang.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.

3 Hushållsavfall
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och
hålla det skilt från annat avfall:

Avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från
bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten)


Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar



Matavfall



Grovavfall sorterat i fraktioner enligt renhållarens anvisningar



Trädgårdsavfall



Latrin



Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar



Fett från fettavskiljare



Matfetter och frityroljor



Glödande avfall



Kanyler
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Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt 
Andra animaliska biprodukter
För att regelverken om animaliska biprodukter inte ska bli tillämpliga på allt
matavfall från butiker, krävs att butiksavfall som inte utgör före detta livsmedel hålls
skiljt från butiksavfall som utgör före detta livsmedel.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag,
som omfattas av producentansvar och hålla det skilt från annat hushållsavfall:


Förpackningar (av papper, glas, metall, plast och wellpapp)



Returpapper (tidningar, broschyrer och liknande)



Bilbatterier (blybatterier)


Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller lösa
bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten
hanteras den som elavfall.


Övrigt elavfall



Däck



Läkemedel



Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar

9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut
och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till
renhållaren för borttransport.
Fastighetsinnehavare, som inte använder fyrfackskärl, ska säkerställa att abonnemang tecknas
för hämtning av brännbart avfall, matavfall, förpackningar av papper, färgat glas, ofärgat glas,
metall och plast samt tidningar.
Den del i detta stycke som avser förpackningar och tidningar gäller från det datum kommunen
ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i
dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt §
18 eller lämnas på plats som anvisas i § 25. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från
fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så
att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.
Hämtning av löst avfall från golv eller mark ingår inte i kommunens åtaganden så länge det
inte är fråga om grovavfall.
Brännbart avfall ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det
paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.
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Matavfall som samlas in i kärl eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild påse, som
tillhandahålls av renhållaren. Alternativt får matavfall köras i kvarn och därefter förvaras i
tank som är ansluten till kvarnen.
Deponi för separat borttransport av renhållaren ska läggas i därför avsedd behållare, utan
emballage.
Förpackningar och tidningar som läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i avsett fack,
eller kärl enligt anvisning från renhållaren.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas i uppmärkt
behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på anvisad,
uppmärkt, plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av (t.ex. kyl- och frysskåp,
impregnerat trä och asbest). Olika typer av farligt avfall får inte blandas.
Grovavfall för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt, buntas eller
förpackas i lämpligt emballage. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt från annat
grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.
Trädgårdsavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska läggas löst i kärl
och inte packas så hårt att tömningen försvåras.
Latrinbehållare ska rengöras på utsidan och förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren.
Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på
ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran.
Matfetter och frityroljor ska förvaras i flaska eller dunk med tätslutande lock eller kork.
Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas
från Apotek enligt anvisning från renhållaren.
12 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara så tung
att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och
annan utrustning
13 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom avfallstaxan och
som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. Typ,
antal och storlek på behållare för användning vid fastigheten avgörs av renhållaren i samråd
med fastighetsinnehavaren.
Vid alla en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt
§ 36b, ska fyrfackskärl användas.
14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av renhållaren, ägs och
tillhandahålls av renhållaren.
Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.
Container får ägas av renhållaren, entreprenör, fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren.
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Underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas
och installeras av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får endast ledas till
sluten tank, ej till avloppsnät eller små avloppsanläggningar.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar dimensionering,
installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshanteringen. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande
anordningar och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven
på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Vid installation av underjordsbehållare som töms med kran ska anläggningen utformas så att
den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat med kran. Den fria höjden ska vara minst sju
meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren.
Borttransport av avfall i underjordsbehållare utförs inte såvida den inte är försedd med av
renhållaren godkänd och fungerande tömningsanordning.
För små avloppsanläggningar fettavskiljare eller tank för matavfall kan avgift enligt
avfallstaxan debiteras om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt
för tömning överstiger tjugo (20) meter. Detsamma gäller om höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen överstiger fem (5) meter.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger fem (5) meter, om inte
särskilda skäl föreligger. Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram. Avstånd
upp till tio (10) meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram.
15 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa
sluttömning av renhållaren.
Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.
16 § Fastighetsägare har ansvar för renhållning och tillsyn av behållare. Vid brist på
rengöring av kärl, skall Chauffören tömma kärlet, och påtala bristen på rengöring till
renhållaren som tar dialogen med abonnenten, så felet/bristen inte uppstår igen. Behållare
skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll för att förebygga
driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Fastighetsinnehavaren
kan bli ersättningsskyldig om skada beror på oaktsamhet.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas renhållaren.
17 § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara tillgängliga
för tömning. Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som
används. Anslutning för slang ska passa renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
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Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas
genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 40 kilogram. Tömningshålet ska vara
minst 400 mm i diameter.
Renhållaren kan bevilja undantag från den årliga slamtömningen om tömning har skett som
längst två månader innan kampanjtömning samt flytta fram kampanjtömningen upp till två
månader
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av små avloppsanläggningar ska
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i
direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga
åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Renhållaren är ansvarig och
ersättningsskyldig för skada som denna vållar genom försumlighet eller ovarsamhet i
samband med tömning.
När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger
till vilken fastighet anläggningen tillhör.

Behållarplats, drag- och transportvägar samt förberedelser före
hämtning av avfall
18 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt
eller

-

vid en med renhållaren överenskommen plats eller

-

vid en av kommunen anvisad plats, inom rimligt avstånd.

Vid en- och tvåbostadshus och fritidshus, som inte ingår i gemensam avfallslösning enligt §
36b, ska kärl, vid tömningstillfället, vara placerat inom tio(10) meter från uppställningsplats
för renhållningsfordon. Dragväg utöver det är inte tillåten för en- och tvåbostadshus och
fritidshus, om det inte finns särskilda skäl.
Vid flerbostadshus och fastigheter med gemensam avfallslösning är maximalt tillåtna
dragavstånd 50 meter. Avgift för gångavstånd debiteras enligt kommunens taxa.
19a § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som
renhållaren ska tömma, ska senast kl 06.00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på
ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts.
19b § Kärl ska placeras och vändas så att kärlets draghandtag är placerat utåt mot
hämtningspersonalen.
19c§ Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället
placera storsäck, kolli som utgörs av grovavfall, filterkassett eller annan behållare, som ska
tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 14.
20 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att dragväg
mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav:
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Dragväg, både vid tömning av kärl och vid dragning av slang till små avloppsanläggningar,
fettavskiljare och tankar för matavfall ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas
halkfri.
Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord med till exempel packad
grus, asfalt eller betongplattor.
21 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg från allmän
väg och fram till hämtningsfordonets uppställningsplats vid hämtning, hålls i farbart skick.
Transportvägen ska ha fri sikt, den ska röjas från snö och hållas halkfri samt röjas från grenar
över vägområdet och liknande. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se
till att vändmöjlighet för hämtningsfordonet finns om uppställningsplatsen inte är i direkt
anslutning till allmän väg.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som
normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt § 18.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
22 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
23a § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa.
23b § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt §
36b och verksamheter gäller följande:
Tömning av behållare för brännbart avfall ska ske minst en gång var fjärde
vecka. Tömning sker inte oftare än en gång per vecka.
Tömning av behållare för matavfall ska ske minst en gång varannan vecka.
Tömning sker inte oftare än en gång per vecka.
Tömning av behållare för returpapper respektive förpackningar av papper,
plast, glas och metall ska ske minst en gång var fjärde vecka. Tömning sker inte
oftare än en gång per vecka. Denna punkt gäller från det datum kommunen ansvarar
för insamling av förpackningar och tidningar och som renhållaren bestämmer.
23c § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende och för fritidshus gäller följande:
Insamling av matavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall,
returpapper och brännbart avfall sker i två (2) st fyrfackskärl, Kärl 1 och Kärl 2.
Tömning av Kärl 1 sker var fjärde vecka. Tömning av Kärl 2 sker en gång varannan
vecka.
Smått elavfall, glödlampor och batterier får läggas i påhängsbehållare, som hör
till fyrfackskärl. Tömning sker i samband med ordinarie tömning av fyrfackskärl.
Från fritidshus sker hämtning av avfall under perioden från och med vecka 20
till och med vecka 39. Möjlighet finns att beställa extra tömningar under övriga delen
av året.
-

Om latrin uppstår ska detta hämtas varannan vecka.
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23d § För små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande:
Tömning av slutna tankar och slamavskiljare anslutna till WC ska tömmas med
lämplig intervall, dock minst en gång per år.
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker efter
fastighetsinnehavarens beställning. Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla
en god funktion i avskiljaren.
Tömning av fettavskiljare ska ske efter behov för att upprätthålla en god
funktion, dock minst fyra gånger per år.
Fosforfällor och mindre avloppsanläggning ska tömmas i enlighet med det
tillstånd som getts av tillsyns- och tillståndsnämnden för enskilda
avloppsanläggningar och leverantörens anvisningar ska följas.
24 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:
-

Elavfall och batterier

-

Övrigt farligt avfall

-

Trädgårdsavfall

-

Övrigt grovavfall

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Osby och
Östra Göinge kommuner.
25 § Anvisningar om sortering och överlämnande på annan plats än vid fastigheten för de
avfallsslag som omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska
sorteras enligt § 8 och får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, men som inte avser
anvisad eller överenskommen plats enligt § 18.
Hushåll får lämna följande avfallsslag vid återvinningscentral, under förutsättning att avfall
lämnas enligt renhållarens anvisningar:
-

Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning

-

Textilier.

-

Elavfall

Övrigt farligt avfall, utom smittförande avfall eller läkemedel, under
förutsättning att avfallet omfattas av renhållarens och mottagningstillstånd
-

Trädgårdsavfall

-

Deponi

-

Övrigt grovavfall

-

Matfetter och frityroljor

Elavfall från hushåll kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation.
Förpackningar och tidningar, som inte lämnas i fyrfackskärl, i enfackade kärl eller annan
behållare avsedda för sådant sorterat avfall inom eller nära fastigheten, får lämnas vid plats
som renhållaren informerar om.
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Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek
som kommunen har avtal med.

Åtgärder om vid utebliven tömning och då föreskrift inte följs
26
§ I de fall renhållaren inte tömt enligt gällande taxa och hämtningsintervall
skall extra tömning utföras inom 3 dagar från påtalande av fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare, förutsatt att tömning inte kan bero till nästa ordinarie
tömningstillfälle utan olägenhet för fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren.
Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskriften inte följs, exempelvis
vid överfull eller för tung behållare, alternativt felsortering. Chauffören skall dock endast i
undantagsfall, t.ex. felsortering, avstå ifrån att tömma kärlet och istället påtala felet/bristen till
renhållaren som tar dialogen med abonnenten så felet/bristen inte uppstår igen. I det fall
ordinarie hämtning inte skett p.g.a. t.ex. felsortering, skall efter rättelseåtgärder hämtning ske
antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, eller efter beställning om extrahämtning och
då mot avgift vid fel av abonnenten, och utan avgift vid fel hos renhållaren.
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4 Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
27
§ Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av tillsyns- och tillståndsnämnden lämna de uppgifter i fråga
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.
28
§ Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning
eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska efter begäran från tillsyns- och
tillståndsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning,
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

5 Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. För ansökan
som avser fastighet med bostadsbyggnad som inte är möjlig att bo eller nyttja, görs
bedömning av ansvarig nämnd i varje enskilt fall. Ansökan eller anmälan ska göras till
beslutande nämnd, om inte annat framgår av §§ 30-37, senast en månad före undantaget
önskas träda i kraft.
För att handlägga anmälan eller ansökan kan beslutande nämnd ta ut en handläggningsavgift
enligt gällande taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten, om förutsättningarna för
undantaget förändras eller efter fem år eller annan tidsperiod som framgår av §§ 30-37.
När beslutande nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska
tillsyns- och tillståndsnämnden översända kopia till renhållaren.

Eget omhändertagande av hushållsavfall
30
33.

§ Avfall får tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i §§ 31-

31
anmälan.

§ Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild

32
§ Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att
kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen.
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare med tät botten
och regntätt lock. Kompostering och spridning ska ske på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposteringen ska ske under minst 6 månader
efter avslutad påfyllning. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna
komposten. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november och får inte ske i
närheten av vattentäkt. Anmälan ska lämnas till beslutande nämnd.
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33
§ Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera,
får, efter anmälan, komposteras på fastigheten för att användas som jordförbättringsmedel
på fastigheten. Separerad urin från torrtoa ska samlas upp och spridas på den egna
fastigheten.

Eget omhändertagande av avfall från små avloppsanläggningar får, efter anmälan till
beslutande nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, genom
exempelvis kompostering för användning av näringsämnen på fastigheten.
1. Fekalier ska komposteras under minst 6 månader innan spridningen
2. Kompost och lagring av urin ska vara tät och skadedjurssäker.
3. Komposten ska placeras minst 20 meter från vattentäkt och ytvatten.
4. Spridning får endast ske under tiden 1 mars-30 november.
5. Spridning får inte ske inom 6 meter från ytvatten och inom 25 meter från vattentäkt.
6. Hanteringen av fekalier och urin får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Beslutande nämnds beslut med anledning av anmälan gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Utsträckt hämtningsintervall
34 § Fastighetsinnehavare kan medges att hämtning sker vartannat år för avfall från små
avloppsanläggningar, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att
Beslutande nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall. Det är
fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska lämnas till Beslutande nämnds.
Dispensen gäller tills det sker en förändring av förhållandena på fastigheten.
35 § Fastighetsinnehavare kan medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från
fettavskiljare, efter ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att beslutande
nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan
bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie intervall.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska lämnas till beslutande nämnd.
Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus
36a § Delat abonnemang. Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma
abonnemangstyp kan, efter anmälan dela fyrfackskärl under förutsättning att:
1.
Fastighetsinnehavarna har gemensamma behållare för både Kärl 1 och Kärl 2
av fyrfackskärlen.
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2.
Avstånd mellan ordinarie uppställningsplats för behållare, vid egna
abonnemang, för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt
område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område.
3.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.

4.
En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för behållarna och
uppställningsplats för behållarna.
5.

Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

36b § Gemensam avfallslösning. Fler än tre fastighetsinnehavare kan efter ansökan använda
en gemensam avfallslösning1 under förutsättning att:
1.
Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för brännbart avfall,
matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat
glas.
2.
Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna
abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt
område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område.
3.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.

4.
En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att
ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna.
5.

Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

36c § Fastighetsinnehavare av fritidshus kan, efter ansökan dela abonnemang med en- och
tvåbostadshus under förutsättning att:
1.

Samma fastighetsinnehavare äger båda fastigheterna.

2.

Båda fastigheterna är belägna inom samma kommun.

3.
Avfallet från fritidshuset ska avlämnas genom det abonnemang som ska finnas
för en- och tvåbostadshuset.
4.
Fastigheterna ska huvudsakligen brukas av fastighetsinnehavaren och får inte
hyras ut till någon annan.
5.

Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

36d § Anmälan eller ansökan ska, i samtliga fall enligt § 36, undertecknas av samtliga
fastighetsinnehavare och lämnas till beslutande nämnd.
Beslutande nämnds beslut med anledning av ansökan gäller tills det sker en förändring i
förhållandena på fastigheten. Beslutande nämnd kan besluta om ytterligare villkor som
behövs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Uppehåll i hämtning
37 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från permanentbostad kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
1

En gemensam avfallslösning kan även kräva bygglov enligt plan- och bygglagen.

Osby kommun

Datum

Sida

2020-06-02
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sammanhängande tid om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per
ansökningstillfälle.
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid
om minst tolv (12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.
Uppehåll i hämtning av latrin och slam från permanentbostad och fritidshus kan efter ansökan
medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv
(12) månader och maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Tömning ska ske senast en (1)
månad före uppehåll i hämtning av slam.
Ansökan ska, i samtliga fall enligt § 37, lämnas till beslutande nämnd.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle.

6 Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-10-01.
Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör kommunens föreskrifter om avfallshantering
antagna av kommunfullmäktige i Osby 2018-01-01, att gälla.

7 Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av eller i enlighet med tidigare föreskrifter och där
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslutet.

Osby kommun

Datum

Sida

2020-06-02
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Inledning
Bakgrund

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla
en avfallsplan och de föreskrifter som gäller för hantering av avfall. Avfallsplanen riktar sig till politiker
och tjänstemän som arbetar med avfallsfrågor men
även till allmänheten, entreprenörer, företag, organisationer och studerande. Avfallsplanen ska vara vägledande i kommunens avfallsarbete och i frågor som
rör avfallshantering. Avfallsplanen ska bland annat
redovisa mål och åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet. Vägledande för planen är även
en strävan att stärka socioekonomiskt utsatta områden samt att harmoniera med Barnkonventionen.
2017 beslutade Naturvårdsverket om nya föreskrifter
(NFS 2017:2)för kommunala avfallsplaner. De nya föreskrifterna lägger större vikt vid avfallsförebyggande åtgärder och hanteringen av avfall. Avfallsplanen
ska ha ett tydligt definierat syfte.
Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts av begreppet ”avfall som kommunen ansvarar för”. Detta för
att tydliggöra kommunens ansvar för det avfall som
uppkommer i kommunens egna verksamheter. Krav
på mål och åtgärder för att förebygga och begränsa
nedskräpning har tillkommit. Vidare läggs större vikt
vid samråd och samverkan i arbetet med avfallsplanen - inom kommunen såväl som med andra aktörer för att utveckla avfallsarbetet och kunna nå uppsatta
mål.
Denna avfallsplan är gemensam för Osby och Östra
Göinge kommuner. Kommunerna äger tillsammans
och till lika delar renhållningsbolaget Östra Göinge
Renhållnings AB (ÖGRAB). Renhållningsbolaget
svarar för insamling och behandling av avfallet.
ÖGRAB:s anläggning i Kattarp utgör administrativ
och operativ bas för renhållningsarbetet i kommunerna. ÖGRAB ska verka och samverka på marknaden för avfall och sluta avtal med andra aktörer om
omhändertagande av avfall. Regional samverkan
ska eftersträvas för att hitta rationella och effektiva
former för avfallshantering.
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Syfte

Syftet med denna avfallsplan är att långsiktigt styra
avfallshanteringen i Osby och Östra Göinge kommuner mot ett hållbart samhälle genom att ange mål
och strategier för att minska avfallet och bidra till
ökad återvinning. Planen ska vara ett styrdokument
för kommunens agerande inom avfallsområdet och
ska också utgöra en informationskälla och vägledning för allmänheten.
Avfallsplanen är framtagen i linje med EU:s avfallshierarki, vars prioritering innebär att vi i första hand
ska förebygga avfall, i andra hand förbereda det för
återanvändning och i tredje hand återvinna material.
I sista hand ska deponering väljas.
Planens syfte är att:
•

utgöra ett långsiktigt styrinstrument
inom avfallsområdet

•

ange mål och åtgärder för att minska avfall
och öka återvinning

•

minska miljöbelastningen från kommunens
egna verksamheter

•

utgöra informationskälla för allmänheten
och andra som berörs
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Avfallsplanens framtagande

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan och föreskrifter om hantering av avfall påbörjades i september månad 2019. Arbetet har bedrivits i projektform
i samverkan mellan Osby och Östra Göinge kommuner och ÖGRAB. Arbetet har i hög grad utgått ifrån
tidigare avfallsplan och föreskrifter. Förändringar och
tillägg har gjorts bland annat utifrån Naturvårdsverkets nya föreskrifter.

Styrgrupp

Projektets arbetsgrupp har med utgångspunkt från
analys av tidigare plan och förmågan att uppfylla
dess mål under arbetets gång bollat idéer och förslag
med nyckelpersoner i kommunala förvaltningarna,
kommunala bolag och externa organisationer. Detta
samråd har lagt en grund för formulering av förslag
till vision och mål för den nya avfallsplanen. Förslagen har förankrats i dialog med projektets styrgrupp
och referensgrupper. Samråd med allmänheten har
till största del skett genom remiss- och utställningsförfarande.

Kenneth Liedman, projektledare
Malin Mattsson, miljöinspektör Osby kommun
Rasmus Åhs, miljöinspektör Osby kommun
Anders Edwall, teknisk chef Osby kommun
Andrea Raivander, miljöchef Östra Göinge kommun
Jonas Juhlin, miljöinspektör Östra Göinge kommun
Henrik Arvidsson, mark- och exploateringschef
Östra Göinge kommun
Madeleine Broddén, jurist Östra Göinge kommun
Per Erlandsson, Vd ÖGRAB
Kim Siöland, ansvarig insamlingsentreprenad/kundtjänst ÖGRAB

Avfallsplanen gäller för perioden 2020-2029
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Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef
Osby kommun
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef
Östra Göinge kommun
Per Erlandsson, Vd, Ögrab

Projektgrupp

Referensgrupp

Osby kommun
Presidium samhällsbyggnadsnämnd
Presidium miljö- och byggnämnd
Förvaltningsledningsgrupp
Östra Göinge kommun
Kommunstyrelsens planeringsutskott
Förvaltningsledningsgrupp

Samråd och utställning

Under arbetet med avfallsplanen har samråd och
förankring skett genom utbyte av tankar och idéer
med tjänstemän i olika verksamheter. Samråd har
genomförts med följande personer:
Mathias Karlsson, samhällbyggnadschef
Osby kommun
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef
Östra Göinge kommun
Daniel Oredsson, upphandlingschef Osby och
Östra Göinge kommun
Helena Ståhl, chef hälsa och välfärd Osby kommun
Kim Olsen, servicechef Osby kommun
Eva Andersson, skolchef Osby kommun
Agne Andersson, kommunekolog Osby kommun
Kent Lundén, VD Osbybostäder
Per Fremark, VD Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Tomas Wijk, fastighetschef Östra Göinge kommun
Jenny Skagerholm, kostchef Östra Göinge kommun
Anders Siversson, samhällsbyggnadschef
Östra Göinge kommun
Ulla Wram, skolchef Östra Göinge kommun
Henrik Loveby, VD Göingehem
Anders Gunnarsson, ansvarig Fritidsbanken
Östra Göinge

Inkomna yttranden och synpunkter har besvarats
och beaktats i det slutliga förslag till ny renhållningsordning som förelagts kommunfullmäktige i Osby
och Östra Göinge kommuner för beslut.

Föregående avfallsplan

Avfallsplan 2015-2018 hade följande vision: ”I Osby
och Östra Göinge är avfall som sorteras på rätt sätt
en resurs som kan återanvändas eller återvinnas.”
Tre huvudsakliga inriktningar identifierades som
viktiga att kontinuerligt arbete med:
•

Öka kunskapen om förutsättningar för
avfallshantering hos kommuninvånare och
verksamhetsutövare

•

Utveckla insamlingssystem som är
ändamålsenliga och lättförståeliga

•

Skapa acceptans för att miljönytta har högre
prioritet än enskilda särintressen

Planen hade tre målområden:
•
•
•

Förebygg uppkomst av avfall
Ta tillvara avfallet som resurs
Sörj för säker hantering av farligt avfall.

Ett förslag till avfallsplan och föreskrifter har varit
utställt för allmänhetens information och yttrande
under tiden 2020-04-20-2020-05-18. Utställningen
kungjordes i Allt om Göinge xx mars 2020 och i Allt
om Osby xx mars 2020. Information om utställningen
har också lämnats på kommunernas och ÖGRAB:s
hemsidor. Förslag till avfallsplan och föreskrifter har
funnits tillgängliga via hemsidor och kommunala
bibliotek under utställningstiden.
Berörda myndigheter, nämnder, föreningar, företag
och kommunala bolag har genom remissförfarande
getts möjligheter att lämna synpunkter på förslagen.
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Mål och aktiviteter
Avfallstrappan utgör grunden för avfallsarbetet. Vår
målsättning är hög och samtidigt ganska självklar.
Våra kommuner ska bidra till att uppfylla nationella,
regionala och lokala mål inom avfallsområdet och
ska rankas bland de bästa i landet avseende avfallshantering. En nyckel till framgång är att genomsyra
kommunernas agerande och arbete med ett miljötänkt som kan utgöra förebild för dess invånare.
Alla måste dra sitt strå till stacken! Därför är information och kunskapsspridning om förutsättningar
för ett framtida hållbart samhälle avgörande för
att resultat ska nås. I slutändan är resultatet i hög
grad beroende av den enskilda kommuninvånarens
hantering av sitt eget avfall. Det måste vara lätt att
göra rätt!

Vår vision

Vår ambition är att sakta men säkert arbeta oss
uppåt på avfallstrappans steg. Vi ska bli bättre på
att förebygga att avfall uppstår genom att ställa om
till smartare konsumtion. Vi ska öka möjligheterna
att återanvända och återvinna genom att utveckla
våra system. För att främja en cirkulär ekonomi med
återanvändning av material och produkter måste vi
också vara duktiga på att avskilja det avfall som inte
hör hemma i ett cirkulärt system. Farligt avfall ska
sorteras ut och tas om hand på ett säkert sätt.
Materialåtervinning är en viktig komponent i det klimatsmarta samhället. Men, det är också av avgörande betydelse att det finns en efterfrågan på produkter av återvunnet material. Här kan kommunerna vara
ett föredöme och en drivkraft.
Vår vision ska utgöra en ledstjärna för det långsiktiga
arbetet mot en hållbar avfallshantering.
Vår vision för planperioden 2020-2029:

Avfall som resurs för ett hållbart samhälle.
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AVFALLSHIERARKIN
avfallstrappan

MINIMERING

LOPPIS

ÅTERBRUK
MATERIALÅTERVINNING
ENERGIUTVINNING
DEPONERING

Mål för avfallshantering
Avfallsplanen ska enligt avfallsförordningen bland
annat innehålla mål och åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet. Målen ska också styra
mot återbruk och ökad återvinning. Avfallsplanen
innehåller fyra övergripande målområden som täcker
in dessa syften.
Avfallsplanens fyra övergripande målområden:
•
•
•
•

Förebygg uppkomst av avfall
Ta tillvara avfallet som resurs
Minska nedskräpningen
Utgå från invånarnas behov

De fyra övergripande målområdena har brutits ned
till mer detaljerade delmål och åtgärder med syfte att
bidra till att målen uppnås. Avfallsplanen ska följas
upp och aktualiseras minst vart fjärde år. I samband
med sådan uppföljning kan delmål och åtgärder komma att revideras med hänsyn till uppnådda resultat.

Mål och aktiviteter

Målområde 1: Förebygg uppkomsten av avfall
För att kliva upp på avfallstrappans översta steg
krävs att vi lyckas med att förebygga uppkomst av
avfall. Den största miljönyttan uppstår om en produkt aldrig tillverkas. Vårt perspektiv inom målområdet är att sträva mot ett hållbart samhälle med en
cirkulär ekonomi, där material används om och om
igen.

Vi ska påverka attityder och mönster mot smartare
konsumtionsval och se till att olika produkter och
varor återbrukas i den mån det är möjligt. I livsmedelskedjan kan resursslöseri motverkas genom att
minska på matsvinnet.

Delmål 1 - Mängden insamlat hushållsavfall, exkl slam och trädgårdsavfall, ska minska med 5 procent, d v s 20 kg per
invånare till år 2025. (2018 var avfallsmängden 396 kg per invånare.)
Åtgärd

Ansvar

Upprätta en kommunikationsplan och genomför kommunikationsinsatser för att
skapa ökad medvetenhet, påverka attityder och beteenden i linje med kretsloppstänkande och en cirkulär ekonomi.

ÖGRAB och resp
samhällsbyggnadsavd

Besök och informera årligen minst 95 procent av alla klasser i grundskolans årskurser F-6 om avfallshantering enligt framtaget lektionspaket. Stärk elever i deras roll
som budbärare till sina föräldrar.

ÖGRAB

Genomför årliga studiebesök på avfallsanläggningen i Kattarp för grundskolans
årskurs 3.

ÖGRAB

Utveckla ett lektionspaket och utred möjligheter att utöka informationen i grundskolan till årskurs 7-9 till år 2024.

ÖGRAB

Utveckla ett lektionspaket och genomför årlig information i SFI-undervisningen.

ÖGRAB

Uppföljning

Genomför mätning av total mängd hushållsavfall som kommunen ansvarar för
minst en gång per år.
Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Delmål 2 - Verka för att minska avfallsmängden i kommunala verksamheter.
Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Ta fram metod för att mäta avfallsmängden i kommunala verksamheter. Kvantifiera
senast under 2021 ett rimligt mål för minskning av avfallet under planperioden

ÖGRAB och resp
samhällsbyggnadsavd

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).
Genomför årliga mätningar av matsvinnet.

Kartlägg faktorer som påverkar matsvinnet. Minska matsvinnet i kommunala verksamheter som serverar måltider. Utveckla pedagogisk modell för dialog om matsvinn
och resultat av mätningar.

Respektive måltidsverksamhet

Alla kommunala fastighetsanknutna verksamheter ska senast år 2024 ha tillgång till
fullständig källsortering av avfall enligt renhållningsförordningen.

Fastighetsenhet
och ÖGRAB

Alla kommunala verksamhetsområden (ÖG) resp förvaltningsområden (Osby) ska
senast under 2021 redovisa hur de arbetar med minimering av avfall.

Förvaltningsledning

Utrangerade möbler och inventarier i kommunala verksamheter ska exponeras för
återbruk – internt och/eller externt.

Fastighetsenhet

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Delmål 3 - Verka för att minska avfallsmängden i övriga verksamheter.
Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Ta upp avfallshantering vid tillsynsbesök i verksamheter. Kontrollera att arbete med
avfallsfrågor finns i egenkontrollprogram.

Miljöenhet

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG) resp
samhällsbyggnadsnämnd (Osby).
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MålMål
ochoch
prioriteringar
aktiviteter

Målområde 2: Ta tillvara avfallet som resurs
Återbruk och återvinning motsvarar det näst högsta och det tredje högsta steget på avfallstrappan.
Genom att återanvända och återvinna varor och
material kan vi också bidra till att begränsa klimatpåverkan. Det bör finnas en stor potential i att
utveckla lokala system för återbruk i samverkan med
till exempel ideella organisationer.
Materialåtervinning gör att mängden jungfruligt material i produktionen kan minskas såväl som energi

åtgången. Detta målområde berör i hög grad även
det avfall som kallas för ”producentansvarsmaterial”, till exempel förpackningar, tidningar och el-artiklar. Vårt sätt att hantera matavfallet är också av
stor betydelse. En hög andel av hushållen i Osby och
Östra Göinge har hemkomposterat sitt matavfall. För
att bättre ta tillvara det som en resurs ska vi sträva
efter att använda matavfallet till produktion av biogas och biogödsel.

Delmål 1 - Andel hushållsavfall (inkl trädgårdsavfall men exkl slam) som samlas in för materialåtervinning inkl biologisk
behandling ska utgöra 60 procent år 2025.
Åtgärd

Ansvar

Mät andelen hushållsavfall som går till återvinning och biologisk behandling.

ÖGRAB

Utred möjlighet att skapa återbrukscentraler för återanvändning av konsumentprodukter och inventarier. Utveckla samverkan med ideella organisationer.

ÖGRAB

Fördjupa samverkan med hyresvärdar för att utveckla sorteringssystem och förbättra
utsortering av sopor i flerfamiljshus.

ÖGRAB

Medverka till utveckling av konceptet ”Fritidsbanken” för utlåning av fritidsartiklar
och leksaker.

ÖGRAB och Arbetsmarknadsenheten

Erbjud insamling av kläder och textilier i tätorterna genom samverkan med etablerade insamlingsorganisationer.

ÖGRAB och resp
samhällsbyggnadsavd

Uppföljning

Rapporteras i årlig uppföljning av
avfallsplanen till kommunstyrelsen
(ÖG) resp samhällsbyggnadsnämnd
(Osby).

Delmål 2 - Andelen matavfall som sorteras ut ska vara minst 90 procent år 2025. Allt insamlat matavfall ska gå till
produktion av biogas och biogödsel.
Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Påverka/utmana för bättre sortering av matavfall.

ÖGRAB

Genomför mätning av insamlat matavfall minst 1 gång per år.

Säkerställ att rätt hantering av matavfall sker i verksamheter som restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i samband med livsmedelstillsyn.

Miljöenhet och
ÖGRAB

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Delmål 3 - Öka användning av produkter av återvunnet material och förebygg uppkomst av avfall och i kommunala
verksamheter.
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Åtgärd

Ansvar

Anställ en ”hållbarhetsspecialist” inom upphandlingsverksamheten under år 2020
med syfte att utveckla och främja hållbarhetsperspektivet i inköp och upphandlingar.

Upphandlingshet

Öka användning av produkter av återvunnet material i kommunala verksamheter för
att främja efterfrågan på återvunnet material.

Förvaltningsledning

Uppföljning
Följ upp antal upphandlingar med krav
på återvunnet material.
Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Mål och aktiviteter

Målområde 3: Minska nedskräpning
En del av avfallsplanens syfte är att verka i riktning
mot ett hållbart samhälle. Det inbegriper i högsta
grad även det offentliga rummet - våra tätorter och
naturen. Nedskräpning och dumpning av avfall är ett
växande problem med både miljömässiga, sociala
och ekonomiska konsekvenser. Nedskräpning medför negativa effekter för handel, turism, företagande
och friluftsliv. Skräp som hamnar i naturen skadar
både tamboskap och vilda djur. Vi ska påverka attityder och beteenden för att förebygga nedskräpning

och dumping i både urban miljö och i naturen. Målet
är rena och snygga kommuner där invånare kan känna sig trygga.

Delmål - Öka kommuninvånares engagemang för minskad nedskräpning. Synliggör effekter av nedskräpning.
Åtgärd

Ansvar

Inför ”skräpmätning” i offentliga miljöer under år 2021 enligt metod av Håll Sverige
Rent för att kunna kvantifiera mål för minskad nedskräpning.

Resp samhällsbyggnadsavd

Utveckla arbetet med Skräpplockardagarna. Engagera grundskolor och SFI.

Resp samhällsbyggnadsavd

Integrera frågor om nedskräpning i lektionspaket för åk 7-9 samt SFI.

ÖGRAB

Uppföljning

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).
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Mål och aktiviteter

Målområde 4: Avfallshantering ska utgå ifrån kundens behov
En förutsättning för att nå goda resultat inom avfallshanteringen är att de system och tjänster som
erbjuds ger god service och motsvarar hushållens
och andra avfallslämnares behov. System och tjänster måste vara funktionella och lätta att förstå. Därtill
måste miljönytta och ekonomisk rationalitet vägas in
och balansera med kundnyttan. Det är en utmaning
att utveckla sådan tjänster – att avfallshanteringen
ska utgå ifrån kundens behov inom ramen för vad

som är bra för miljön och vad som är ekonomiskt
möjligt - att skapa acceptans för att miljönyttan har
högre prioritet än enskilda abonnenters behov och
särintressen. Även här är kommunikation och information en grundläggande byggsten.

Delmål - Minst 85 procent av kunderna ska uppleva att de får god service och en väl fungerande avfallshantering som
motsvarar deras behov.
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Åtgärd

Ansvar

Uppföljning

Erbjud alla hushåll fastighetsnära insamling av hushållsavfall och förpackningar.

ÖGRAB

Ge alla abonnenter tillgång till återvinningscentraler och insamling av grovavfall.

ÖGRAB

Gör enkätundersökning för att följa
upp kundnöjdhet och skapa grund för
förbättringar.

Erbjud företag och verksamheter tjänster inom avfallshantering som ett komplement till
andra aktörer.

ÖGRAB

Rapporteras i årlig uppföljning av avfallsplanen till kommunstyrelsen (ÖG)
resp samhällsbyggnadsnämnd (Osby).

Styrmedel
Styrmedel är de verktyg som kommunen kan använda för att sprida kunskap om avfallsplanens mål och
visioner samt för att påverka attityder och beteenden
så att de harmonierar med och bidrar till uppfyllanden av miljömålen. Det är viktigt att styrmedlen
samordnas så att de verkar i samma riktning. ”Nudging” är ett begrepp som används för att beskriva
ett sätt att påverka människors beteenden. Nudging
kan översättas med ”en liten knuff i rätt riktning”.
Det kan till exempel handla om att göra det lätt att
följa regler och att agera på ett miljöriktigt sätt. Våra
styrmedel ska helst ge en liten knuff mot ett hållbart
samhälle.
Styrmedlen för att nå avfallsplanens mål är i första
hand följande:
•
•
•
•
•
•
•

Information - kommunikation
Insamlingssystem och sorteringsanvisningar
Renhållningstaxa – avgifter
Lokala föreskrifter om avfallshantering
Fysisk planering och utformning
Tillsyn
Upphandling

Insamlingssystem och sorteringsanvisningar

Systemen för insamling av avfall är jämte sorteringsanvisningar i sig ett aktivt styrmedel som påverkar
resultatet av avfallsarbetet. Insamlingssystemen
måste vara ändamålsenliga och lätta att förstå och
så långt som möjligt anpassade efter olika hushålls
och verksamheters behov. Vår filosofi är att sortering av avfall ska ske så nära källan som möjligt för
att främja en ökad miljömedvetenhet. Därför ska
insamlingssystemet bygga på grindhämtning av
sorterade avfallsfraktioner. Införande av så kallat
Fyrfackssystem under år 2017 har lett till goda resultat genom högre utsorteringsgrad och renare fraktioner. Abonnenter i småhus är överlag mycket nöjda
med systemet. En utmaning under den kommande
planperioden är att utveckla insamlings- och sorteringssystemet för flerfamiljshus, så att motsvarande
utsortering och resultat kan nås för dessa hushåll.

Det krävs ett effektivt och kontinuerligt informationsoch kommunikationsarbete för att öka kunskapen
om avfallshantering och miljöarbete som en grund
för ett förändrat beteende, som i sin tur kan leda
till bättre hushållning med resurserna. Utan en hög
medvetenhet, ambition och kunskap hos kommunens medarbetare, allmänheten och verksamhetsutövare kan högt satta miljömål inte nås. En gemensam syn och delad uppfattning om nyttan med ett
strukturerat avfallsarbete är en förutsättning för att
nå goda resultat.

För att ge bra förutsättningar för ökat återbruk och
materialåtervinning av hushållens avfall behövs
återvinningsanläggningar för avfall. Tidigare erfarenheter i Osby och Östra Göinge är att obemannade
återvinningsstationer leder till mycket dåliga insamlingsresultat. Paralleller kan dras med gamla ”soptippar” där allt möjligt och omöjligt dumpades i en salig
röra. De ledde till mycket omfattande nedskräpning
och orena fraktioner utan egentligt marknadsvärde.
Återvinningsanläggningar i Osby och Östra Göinge
ska därför vara bemannade (återvinningscentraler)
och ska ta emot både hushållsavfall och producentansvarsmaterial. Obemannade ”singelstationer”
för en till två fraktioner bör inte heller tillåtas, med
undantag för textilinsamlingsbehållare, som kan ställas upp på kommunal mark av företag/organisation
som tecknat markupplåtningsavtal med respektive
kommun.

En särskild kommunikationsplan ska utgöra grund
för det fortsatta arbetet med att sprida kunskap och
medvetenhet om avfallshantering i riktning mot ett
hållbart samhälle. Information om renhållningsarbetet ska anpassas efter olika målgruppers behov. Det
är viktigt att utveckla information och kommunikation så det är lätt för alla invånare att förstå. Det är
också viktigt att följa upp effekterna av informationsinsatser genom till exempel enkätundersökningar
och andra mätningar som visar effekter och om ord
leder till handling.

I renhållningsbolagets sorteringsanvisningar finns
detaljerade anvisningar om sortering och omhändertagande av olika avfallsslag samt om uppsamlingskärlen och dess funktioner. Sorteringsanvisningarna
omfattar också information om insamling och hantering av avfallsfraktioner som inte omfattas av det
kommunala renhållningsansvaret som till exempel
förpackningar, tidningar, elavfall och läkemedel.
ÖGRAB à jour-håller och reviderar på kommunernas
uppdrag kontinuerligt sorteringsanvisningarna vid
behov.

Information och kommunikation
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Styrmedel

Renhållningstaxa – avgifter

Avfallstaxan kan användas miljöstyrande för att stimulera till minskad belastning på miljön från avfall
och uppmuntra till ökad återvinning. Miljöbalken ger
kommunen utrymme att ta ut avgifter på ett sådant
sätt att återanvändning, återvinning eller annan
miljöanpassad avfallshantering stimuleras. Taxan
är också ett medel att styra avfallshanteringen mot
bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetare. Kommunerna ska använda taxan för att premiera en mer
miljöanpassad avfallshantering.
Renhållningstaxan är uppdelad i fasta avgifter bestående av grund- respektive miljöavgift samt en rörlig
del utgörande hämtnings- och behandlingsavgift,
vilken varierar utifrån ingående avfallsfraktioner
och avfallsvolymer. En fastighet kan bestå av flera
hushåll/lägenheter. De fasta avgifterna tas ut för varje hushåll/lägenhet. För flerbostadshus på samma
fastighet tas dock endast en grundavgift ut, medan
miljöavgift utgår per lägenhet.

Lokala föreskrifter om avfallshantering

De lokala föreskrifterna är kommunens verktyg för att
styra och utveckla avfallshanteringen. De innehåller
information om kommunens och fastighetsägarnas
ansvar för avfallshantering, definitioner av olika
begrepp, förutsättningar för uppställning, hämtning,
transport av hushållsavfall samt undantag och dispenser från föreskrifterna. I Osby har miljö- och byggnämnden och i Östra Göinge tillsyn- och tillståndsnämnden ansvar för beslut om tillsyn samt dispenser
och undantag utifrån de lokala föreskrifterna.

Fysisk planering

Samhällets fysiska planering är en faktor som är av
stor betydelse för avfallshanteringen. Det måste ges
plats för anläggningar, lokaler och transporter för avfall i detaljplaner och vid exploatering av nya områden. En god estetisk utformning av anläggningar för
avfallshantering är också viktig för att höja status för
avfallshantering och påverka människors beteenden.
Närhet och god tillgänglighet är viktig, särskilt för
rörelsehindrade och de som inte har tillgång till bil.

14

Tillsyn

Tillsynen av avfallsanläggningar är uppdelat mellan
kommun och länsstyrelse. Tillsynsmyndigheter ställer krav på åtgärder och egenkontroll vid tillståndsgivning och tillsyn. Tillsynen ger också vägledning
för att främja en hållbar utveckling. Tillsyn är ett
effektivt styrmedel för påverkan av företag och verksamheter.

Upphandling

Upphandling kan utgöra ett styrmedel genom att
ställa krav på avfallsminimerande åtgärder vid
upphandling av varor, tjänster och entreprenader.
Kommunerna kan till exempel bidra till ökad efterfrågan på återvunnet material vid upphandling av varor.
Genom hållbarhetskrav kan upphandlingar bidra till
skapande av cirkulära system och hållbara konsumtionsmönster.

Uppföljning av avfallsplanen
Avfallsplanen ska bland annat utgöra ett långsiktigt
styrinstrument inom avfallsområdet. Det kräver att
avfallsplanen hålls levande och att dess mål och
åtgärder regelbundet följs upp, återrapporteras och
kommuniceras med alla berörda – det vill säga politiker, kommunala medarbetare, kommuninvånare,
företag och organisationer.

En mera övergripande översyn av avfallsplanen ska
göras minst vart fjärde år i enlighet med Avfallsförordningen (2011:927). Översynen ska samordnas
och göras gemensamt av kommunerna och ÖGRAB.
Eventuella förändringar i avfallsplanen ska beslutas
av kommunfullmäktige och rapporteras till länsstyrelsen.

Hur åtgärder inom planens olika målområden ska
följas upp anges specifikt inom respektive målområde. Uppföljning och analys kan leda till revideringar
som löpande förs in i verksamhetsplaneringen. En
årlig uppföljning av avfallsplanens mål och aktiviteter ska sammanställas och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden i Osby och kommunstyrelsen i Östra
Göinge av respektive samhällsbyggnadsavdelning
under kalenderårets första kvartal från och med år
2022.
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Miljökonsekvensbedömning
En kommun som upprättar eller ändrar en plan som
krävs i lag eller annan författning ska enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kapitlet 5§ undersöka om genomförandet av planen eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Avfallsplanen för 2020–2030 omfattar inga nya
avfallsanläggningar, inga väsentliga förändringar av
befintliga avfallsanläggningar eller andra tillståndspliktiga verksamheter. Avfallsplanen anger inte
förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter
eller vidta sådana åtgärder som anges i Miljöbedömningsförordning (2017:966) 6§ eller i dess bilaga.
De mål och åtgärder som planen beskriver syftar till
att främja en hållbar utveckling med positiva miljöeffekter utan risker för människors hälsa och miljön.
Inriktningen för de mål som finns angivna i avfalls-
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planen är att förebygga uppkomsten av avfall och
att ta tillvara det avfall som trots allt uppstår som
en resurs. Avfallsplanens inriktning handlar i hög
grad om att genom information och dialog påverka
och förändra attityder och beteendemönster för att
förebygga uppkomst av avfall och att öka mängden
avfall till återanvändning och återvinning. Det är ett
långsiktigt arbete som ska leda till positiv miljöpåverkan. Planen i sig har ingen betydande negativ
miljöpåverkan.
Osby och Östra Göinge kommuners samlade bedömning är mot bakgrund av ovanstående att avfallsplanen för 2020-2030 inte medför någon betydande
miljöpåverkan, varför någon fullständig miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas.

Ekonomiska konsekvenser
Princip för avfallsplanens genomförande är att
kostnader preciseras i årliga verksamhetsplaner och
budgetar för de kommunala förvaltningarna och för
renhållningsbolaget. De ekonomiska konsekvenserna bedöms därför enbart övergripande i avfallsplanen. En ambition är att utveckling av system
och metoder sammantaget ska leda till effektivare
avfallshantering. Om den totala mängden avfall per
person minskar och det avfall som uppstår sorteras bättre och i högre grad kan återvinnas, kan det
långsiktig ge en positiv påverkan på kostnader och
ekonomi för både utförare och kunder. Initialt kan
utveckling av återbruksverksamhet dock medföra
vissa kostnader för anläggningar och system.

Initialt kommer genomförande av avfallsplanen
också att kräva en viss omfördelning av befintliga
kommunala resurser till arbetet med avfallsfrågor.
Planens åtgärder och aktiviteter utgörs till stor del av
olika informationsinsatser. I första hand ska redan
befintliga informationsvägar och publikationer inom
kommunernas och renhållningsbolagets verksamheter användas. Resurser måste tas i anspråk för informationsarbetet. En del aktiviteter kräver resurser för
utredning. Vidare måste uppföljning av avfallsplanen
prioriteras, vilket i sin tur ställer krav på ett förtydligande av roll- och ansvarsfördelning för avfallsfrågor
i förvaltningsorganisationerna.

Insamling och behandling av hushållsavfall finansieras med avgifter enligt avfallstaxan. Kommunfullmäktige beslutar om taxans avgifter och fördelning.
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Organisation
I Osby kommun fullgör samhällsbyggnadsnämnden och i Östra Göinge kommun kommunstyrelsen
uppgifter som avser det lagstadgade kommunala
avfalls- och renhållningsansvaret. Avfallshanteringen i de båda kommunerna utförs av ÖGRAB, som
är ett helägt kommunalt renhållningsbolag, till lika
delar ägt av de båda kommunerna. ÖGRAB svarar
för ledning, administration och kundtjänst i egen
regi. Renhållningsbolaget har sin hemvist i Kattarp i
Östra Göinge. Där finns utöver byggnader för administration och personalutrymmen en anläggning för
mottagning, sortering och omlastning av avfall samt
en återvinningscentral för abonnenter och kunder.
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Ansvaret för avfalls- och renhållningsfrågor i den
kommunala förvaltningen ligger i Osby kommun
under samhällbyggnadsförvaltningen och i Östra
Göinge kommun under verksamhetsområde samhällsutveckling.

Framtida avfallshantering och
avfallsflöden
Under planperioden förutses inga omvälvande
förändringar av mängder eller slag av avfall. Utvecklingen av framtida avfallsflöden bedöms följa
samhällsutvecklingen i Sverige i stort de senaste
åren med till exempel en minskad mängd tidningspapper som en följd av att digitala medier tar större
marknadsandelar och en större mängd pappers- och
plastförpackningar som delvis beror på den ökande
distanshandeln.
Mängden totalt matavfall förväntas öka i takt med
ökad befolkning och ambitioner i minskad mängd
matavfall bör uttryckas som mängd per capita. I
första hand bör matavfall behandlas genom rötning
så att såväl energi- som näringsinnehåll tas tillvara. Kapacitet för rötning av matavfall bedöms som
tillräcklig i regionen.
Mängd avfall för energiåtervinning bedöms kunna
minska med ökad utsortering av förpackningar och
annat material. Kapacitet för energiåtervinning av
avfall bedöms som tillräcklig i regionen.
Mängd avfall för deponering har minskat kraftigt och
förväntas fortsätta minska. Fortsatt och utvecklad
fastighetsnära sortering och insamling bedöms vara
en nyckelförutsättning för ett fortsatt bra utfall.
Kapaciteten för deponi bedöms vara tillräcklig i
regionen.
Den största osäkerheten bedöms ligga i hur det från
2021 förändrade regelverket avseende producentansvar för förpackningar kommer att påverka avfallssektorn. Kvalitetspåverkan på sorterade fraktioner, ekonomi, serviceutbud och därmed kundnöjdhet
behöver bevakas.

Hushållsavfall

Ett fortsatt sammanhållet system för insamling av
matavfall, förpackningar med mera genom fastighetsnära sortering och insamling drar ekonomisk
nytta av gjorda investeringar i så väl infrastruktur
som kundbeteende. Nuvarande system med insamling vid enfamiljsbostäder i 4-fackbehållare bibehålls
och nuvarande system med fastighetsnära insamling
i hyresbostäder bibehålls. En förutsättning är att
upplägget med tillståndspliktiga insamlingssystem
för producentansvar (TIS) blir funktionsdugligt i samverkan med kommunerna. Nuvarande system med
återvinningscentraler bibehålls och några återvinningsstationer etableras inte.

Verksamhetsavfall

Hushållsliknande avfall från verksamheter faller
inom kommunernas ansvarsområde, medan annat verksamhetsspecifikt avfall kan avhämtas och
hanteras av även andra aktörer med tillstånd. Fler
verksamheter har potential att källsortera sitt avfall
och detta bör tas med som en punkt vid myndighetstillsyn av verksamheterna.
Verksamhetsavfall ska behandlas enligt avfallshierarkin. Balansen mellan efterfrågan och utbud på
återvunna produkter och material behöver förskjutas
till att öka efterfrågan på återvunnet material genom
till exempel kravställning i såväl offentlig som privat
upphandling.

Avfallsanläggningar

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas behov
av några ytterligare avfallsbehandlingsanläggningar
inom området under den närmsta 10-årsperioden.

Slam från enskilda avlopp

Framtida mottagning av behandling av slam är knutet
till den större frågan om hur VA-anläggningarna
inklusive reningsverk i kommunerna ska utvecklas
inom respektive kommun eller genom samverkan
med andra. Denna fråga behandlas inte i denna
avfallsplan.

Bilagor
(separata dokument)
A.
B.
C.

Nulägesbeskrivning
Uppföljning avfallsplan 2015-2018
Nedlagda deponier - under bearbetning
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Foto: ÖGRAB, Östra Göinge kommun, Osby kommun.

www.osby.se

www.ostragoinge.se
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Avfallsplan 2020-2029

Bilaga A
Nulägesbeskrivning
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Två landsbygdskommuner i
nordöstra Skåne
Osby och Östra Göinge är två landsbygdskommuner i
nordöstra Skåne med stora naturvärden. Landskapet
övergår sakta från ett öppet och ganska slätt jordbrukslandskap till ett mera kuperat blandskogsområde med allt större inslag av barrskog ju länge norrut
man färdas genom kommunerna. Kommunerna har
likartade strukturer med mindre tätorter och en
omfattande bebyggelse av permanentbostäder och
fritidshus på landsbygden.

Osby kommun

Osby kommun gränsar i norr mot Småland och i
öster mot Blekinge. Kommunen har en landareal av
579 km2, vilket innebär att Osby är Skånes till ytan
tredje största kommun. I kommunen ﬁnns ett stort
antal sjöar och vattendrag och 75 procent av ytan
utgörs av skogsmark. Kommunen genomkorsas av
två järnvägar: Södra Stambanan samt banan Älmhult
– Olofström. Den sistnämnda traﬁkeras endast med
godståg. Riksväg 19/23 löper genom kommunen i
nordsydlig riktning strax öster om Osby tätort.
Mer än 500 aktiva småföretag på drygt 13 250 invånare gör Osby till en av landets mest företagstäta
kommuner. Företagsandan går långt tillbaka i tiden
där nästan varje familjeled har en företagare. Osby
har stora logistiska fördelar med sin strategiska placering vid södra stambanan såväl som den nybyggda
tvärleden och riksväg 23. De goda kommunikationerna ger företagen ett brett utbud av duktig personal.
Pendlingen förenklas genom den utökade lokaltågtrafiken. Hela området förutspås en stark tillväxt i
takt med IKEA:s pågående expansion.
Osby kommun hade vid årsskiftet 2018/2019 13.267
invånare fördelade på 6.068 hushåll. Osby är den dominerande centralorten med 7.741 invånare. Övriga
tätorter är Lönsboda och Killeberg. Befolkningen har
ökat med 543 invånare under åren 2010-2018. Befolkningsökningen beror i hög grad på ökad invandring.
Antalet utrikes födda personer har under samma period ökat med 856 personer. Andelen utrikes födda
personer var cirka 17 procent 2018-12-31.
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Östra Göinge kommun

Östra Göinge värnar om en attraktiv småskalighet,
en närhet och en trygghet i de små byarnas gemenskap. Samhällsplaneringen ska ytterligare förstärka
och utveckla dessa värden. Boendet är fördelat på
många byar av olika storlek. De två största - Broby
och Knislinge - har vardera cirka 3.000 invånare.
Byarna har många kvaliteter och ger goda förutsättningar till attraktiva boendemiljöer med närhet till
ett varierat utbud av arbetstillfällen och olika mer
specialiserade servicefunktioner i kringliggande
kommuner och städer.
Östra Göinge räknades under många år till kategorin
varuproducerande kommuner. Men under senare år
har det skett en omvandling av kommunens branschstruktur. Sedan 2007/2008 har andelen sysselsatta i
tillverkningsindustrin i kommunen minskat från cirka
40 till drygt 20 procent. Totalt har cirka 800 arbetstillfällen försvunnit. Men trots att antalet arbetstillfällen minskat har arbetslösheten i kommunen inte
ökat i samma omfattning. En viktig förklaring är att
en stor del av den yrkesverksamma befolkningen
pendlar till arbete i kringliggande kommuner. Särskilt
arbetsmarknaden i Kristianstad är viktig för kommuninvånarnas försörjning, cirka 1.400 pendlar dagligen
till arbete i Kristianstads kommun.
Östra Göinge kommun hade vid årsskiftet 2018/2019
14.915 invånare fördelade på 6.499 hushåll. Befolkningen har ökat med 1.325 invånare under åren 20102018. Befolkningsökningen beror i hög grad på ökad
invandring. Antalet utrikes födda personer har under
samma period ökat med 1.838 personer. Andelen utrikes födda personer var cirka 20 procent 2018-12-31.

Statistikuppgifter befolkning-näringsgren
Befolkning 2018-12-31

Antal hushull efter hushållstyp och boendeform 2018

Östra Göinge kommun
Ort

Osby kommun
Antal

Ort

Broby

3 255

Osby

Glimåkra

1 569

Killeberg

Hanaskog

1 467

Lönsboda

Antal

Hushållstyp/boendeform

Östra Göinge

Osby

7 741

Småhus, äganderätt

4 219

3 730

627

Småhus, bostadsrätt

47

301

184

135

68

286

1 498

1 335

2 013

Småhus, hyresrätt

Hjärsås

208

Flerbostadshus, bostadsrätt

Immeln

299

Flerbostadshus, hyresrätt

Knislinge

3 282

Specialbostad

122

115

Sibbhult

1 496

Övrigt boende

101

52

Boende utanför tätort

3 339

260

114

6 499

6 068

Hela kommunen

14 915

Boende utanför tätort

2 886

Uppgift saknas

Hela kommunen

13 267

Samtliga boendeformer

Östra Göinge kommun
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske

2017

2018

Osby kommun
2017

2018

273

258

222

233

1017

1032

940

943

Byggverksamhet

463

455

342

325

Handel

340

319

799

771

Transport och magasinering

312

231

111

119

Hotell- och restaurangverksamhet

71

77

62

66

Information och kommunikation

10

9

19

16

Finans- och försäkringsverksamhet

20

21

23

20

Fastighetsverksamhet

56

54

88

62

Företagstjänster

196

202

205

221

Offentlig förvaltning och försvar

184

203

134

159

Utbildning

667

710

656

630

Vård och omsorg; sociala tjänster

876

849

803

798

Kulturella och personliga tjänster m.m.

219

211

183

183

Okänd verksamhet

62

113

91

80

Alla näringsgrenar

4766

4744

4678

4626

Tillverkning och utvinning, energi o miljö
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Avfallsmängder
Total insamlingsvolym under 2018 var ca 13 800 ton,
inklusive verksamhetavfall från företag. Redovisningen nedan omfattar ej verksamhetsavfall, som 2018
uppgick till ca 1 500 ton. Avfallsmängderna har från
2015 till 2018 ökat med totalt 405 ton, vilket innebär
en minskning per innevånare med 3,4 ton då antalet
År
Enhet: Ton

År

innevånare har ökat med 1 126 personer. Hushållsavfall har ökat med 1,4 kg/inv och producentansvar har
minskat med 4,6 kg/inv.

Inv 27 056

Inv 28 182

Förändring

Förändring

Förändring

2015

2018

2015

2015

2015/2018

2015/2018

2015/2018

Antal ton

Antal ton

kg/inv

kg/inv

Antal ton

%

kg/inv

Brännbart

3 266

2 909

120,7

103,2

-357

-10,9

-17,5

Matavfall

1 460

1 831

54,0

65,0

371

25,4

11,0

253

98

9,4

3,5

-155

-61,3

-5,9

Träavfall

1 506

1 926

55,7

68,3

420

27,9

12,7

Trädgård

1 415

1 569

52,3

55,7

154

10,9

3,4

608

664

22,5

23,6

56

9,2

1,1

87

134

3,2

4,8

47

54,0

1,5

Farligt avfall

245

222

9,1

7,9

-23

-9,6

-1,2

Grovavfall

174

76

6,4

2,7

-98

-56,3

-3,7

9 014

9 429

333

335

415

4,6

1,4

Inv 27 056

Inv 28 182

Förändring

Förändring

Hushållsavfall

Deponi/PVC

Skrot
Gips

Totalt hushåll

Enhet: Ton

Förändring

2015

2018

2015

2015

2015/2018

2015/2018

2015/2018

Antal ton

Antal ton

kg/inv

kg/inv

Antal ton

%

kg/inv

1 081

865

40,0

30,7

-216

-20,0

-9,3

Well

160

165

5,9

5,9

5

3,1

-0,1

Pappersfp

298

369

11,0

13,1

71

23,8

2,1

Plastfp

287

433

10,6

15,4

146

50,9

4,8

Glasfp

540

523

20,0

18,6

-17

-3,1

-1,4

Metallfp

102

111

3,8

3,9

9

8,8

0,2

Elavfall

375

364

13,9

12,9

-11

-2,9

-0,9

Bärbara batterier

8,42

11,7

0,3

0,4

3

39,0

0,1

Bilbatterier

18,3

18,9

0,7

0,7

1

3,3

0,0

11 884

12 289

439

436

405

3,4

-3,2

Producentansvar
Tidningar

Totalt prod.ansv.

Tabell (egen källa).
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Nedanstående diagram/tabell visar en jämförelse mellan hela Sverige och Osby & Östra Göinge kommuner.

Energiåtervinning, här ingår restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall), grovavfall, trädgårdsavfall samt impregnerat trä till förbränning. Volymerna
har minskat som en följd av att bl a möjligheten till
sortering till materialåtervinning har förbättrats. Det
finns fortfarande potential att sortera ut mer till materialåtervinning. Volymen per person ligger på 69%
av medelvärdet för Sverige.
Materialåtervinning, här ingår förpackningar och
tidningar, elavfall, batterier, metallavfall, wellpapp
samt däck, utsorterat gips, planglas, plast, textilavfall och övrigt grovavfall insamlat ämnat för materialåtervinning. Volymerna har minskat under planperioden och det finns potential att öka volymerna genom
att mer material sorteras ut från restavfall som går
till energiåtervinning. Volymen per person ligger 14%
över medelvärdet för Sverige.

Biologisk återvinning, här ingår matavfall till central
biologisk behandling (rötning vid samrötning, rötning
vid reningsverk och kompostering). Insamlat matavfall rötas till produktion av biometan och biogödsel
vilket ger ett bra resursutnyttjande. Volym insamlat matavfall är nästan dubbel så högt per person
jämfört med medelvärdet för Sverige. Potentialen för
att ytterligare öka mängd matavfall per person är begränsat och här bör fokus vara att hålla bra kvalitet
på insamlat matavfall och att minska matsvinnet i
tidigare led.
Deponering, här ingår grovavfall till deponi. Genom
tidigare åtgärder har volymen per person minskat
kraftigt och ligger idag på 30% av medelvärdet för
Sverige.
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Avfallsanläggningar
I kommunal verksamhet Inom Osby och Östra Göinge
kommun finns en central avfallsanläggning som är
belägen i Kattarp mellan Broby och Osby nära väg
23. Verksamheten utgörs av drift av återvinningscentral, omlastningsplats för brännbart avfall med
neddelning av större brännbart avfall, depå för deponirest från hushåll och verksamhet samt organiskt
hushållsavfall. Farligt avfall insamlas och tas emot

på anläggningens återvinningscentral (ÅVC) för mellanlagring innan vidaretransport. Deponin är stängd
sedan 2004.
Inom området finns sex återvinningscentraler och
inga återvinningsstationer. Återvinningscentralerna
finns i Killeberg, Lönsboda, Osby, Sibbhult, Kattarp
och Knislinge.

Insamlingssystem
Nuvarande insamlingssystem är uppbyggt av fastighetsnära sortering och insamling som tillsammans
med återvinningscentraler utgör en helhet för avfall
från hushållen.

Slam
Den kommunala VA-verksamheten i Osby och Östra
Göinge kommun drivs av Skåne Blekinge Vattentjänst
AB (SBVT). SBVT är ett driftbolag som ägs gemensamt av VA-huvudmännen i Osby, Östra Göinge,
Olofström och Bromölla kommuner. SBVT arbetar för
att kvalitetssäkra slam i de kommunala ledningsnäten genom att minska påverkan på slammet från
olika verksamheter. Det avloppsslam som uppstår
som en restprodukt i de kommunala reningsverken
transporteras för närvarande vidare till anläggningar
för förädling till gödningsmedel och jordförbättringsmedel för att kunna återföras i kretsloppet.
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Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) administrerar
och sköter tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar. Normalt hämtas slam från enskilda
avloppsanläggningar minst en gång per år. Slammet
lämnas på avloppsreningsverken i Hasslaröd (Osby
kommun) och Broby (Östra Göinge kommun), där
det finns särskilda anläggningar för mottagning av
externt slam. Principen för denna hantering är att
SBVT ska ha full kostnadstäckning från ÖGRAB för
sin hantering av slam från enskilda anläggningar, då
denna kostnad inte får belasta VA-kollektivet.

Avfall utanför kommunalt ansvar
Del av avfall som faller utanför det kommunala
ansvaret hanteras av ÖGRAB som ett komplement till
de kommersiella aktörer som finns på marknaden.
Några av de kommersiella aktörer som är verksamma
inom avfallsområdet är t ex Suez, Ragnsells, Malmberg miljöhantering, Ohlssons, Stena Recycling, Stålbolaget, Timsfors Bil & traktortjänst, Flexilast m fl.
Under 2015 till 2018 har verksamhetsavfall till

ÖGRAB ökat från 915 till 1 546 ton. Ökningen domineras av trädgårdsavfall och träavfall.
Någon översikt av totala mängder verksamhetsavfall
inom området föreligger ej.

Återbruk av produkter
Verksamhet avseende återbruk av produkter, främst
konsumentprodukter, utförs av en mängd olika
aktörer och även i samverkan. Några av de aktörer
som är verksamma inom återbruksområdet är till
exempel: Canville Secondhand, Röda Korset, Osby
förmedlingscentral, Edemas Loppis och Retrobutik,
Fillipos Second hand, Ambo Återvinning – daglig
verksamhet, Garagehuset, AlltMöjligt Verkstaden,
Föreningen Tuff, Second Hand Hörnan, ÖGRAB m fl.
Flera idrottsföreningar driver också loppisverksamheter. Även aktivister via annonser i dagspress och
nätet, till exempel Blocket bedöms ha en betydande
omfattning.

ÖGRAB startade upp en återbruksverksamhet i mindre skala 2015. Mängd produkter lämnat till återbruk
från ÖGRAB’s ÅVC har ökat med 35% från 0,30 till
0,41 kg/inv.
Någon total bild av återbruksverksamhetens omfattning i form av mängder eller ekonomisk volym
föreligger inte.
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Avfallsplan 2015-2018
Avfallsplan 2015-2018 hade följande vision: ”I Osby och Östra Göinge är avfall som sorteras på rätt sätt en
resurs som kan återanvändas eller återvinnas.” Tre huvudsakliga inriktningar identifierades som viktiga att
kontinuerligt arbete med:
•

Öka kunskapen om förutsättningar för avfalls
hantering hos kommuninvånare och verksam		
hetsutövare

•

Utveckla insamlingssystem som är
ändamålsenliga och lättförståeliga

•

Skapa acceptans för att miljönytta har högre 		
prioritet än enskilda särintressen

Planen hade tre målområden:
•
•
•

Förebygg uppkomst av avfall
Ta tillvara avfallet som resurs
Sörj för säker hantering av farligt avfall.

Inom varje målområde angavs ett antal
inriktningsmål.

4

Uppföljning
En övergripande bedömning är att flera av målen i
avfallsplan 2015-2018 har uppnåtts. Införande av
4-fackssystem för insamling av hushållsavfall har
bidragit till förbättrad sortering och en ökad miljömedvetenhet hos abonnenter som ur ett generellt
perspektiv också lett till förbättrad avfallshantering.

Målområde 1
– Förebygg uppkomst av avfall
Inriktningsmål: Medborgarna bidrar till en bättre
miljö genom medveten konsumtion och hushållning
med resurser, vilket påverkar marknaden och leder
till en minskad avfallsmängd.
Övergripande bedömning: Medborgarna bidrar genom en mängd olika aktiviteter där t ex 93% uppger
att de källsorterar och pantar.
Resultatmål
1. Minska mängden avfall med 20% per
abonnent till 2019.
Statistik avfallsmängder 2015-2018:
Insamlad mängd hushållsavfall (deponi,
brännbart, grovavfall) har minskat med 25%
från 104 till 78 kg/inv.
Bedömning: Resultatmålet uppnått.
2. Medborgarens medvetenhet om hur den 		
egna konsumtionen påverkar miljön ska öka
Enkätundersökning 2017 visade att 73% 		
instämmer i att den privata konsumtionen 		
påverkar kommunens avfallsmängd.
3. Andelen medborgare som uppger att de 		
utnyttjar återbruk ska öka
Enkätundersökning 2017 visade att 52% 		
lagar och reparerar, 40% byter och ger bort 		
samt att 33% köper och säljer begagnat.

Målområde 2
– Ta tillvara avfallet som en resurs
Inriktningsmål: Medborgaren sorterar avfallet rätt så
att det kan återvinnas enligt marknadens förutsättningar och leda till en miljömässigt hållbar utveckling.
Övergripande bedömning: Sorteringen uppvisar över-

lag ett bra resultat med god kvalitet på fraktioner för
återvinning. Insamlad mängd osorterat grovavfall
från hushåll som klassas som deponi har minskat
dramatiskt.
Resultatmål
1. Andelen rätt sorterat avfall ska öka till 100%
Plockanalyser 2014 (Matavfall, Brännbart, 		
Deponi) och 2018 (Matavfall, Restavfall)
Matavfall 2014 Flerfamiljshus 90%, 2018 		
91%, 2014 Villor 95% 2018 98%.
Brännbart 2014 Flerfamiljshus 51%, Villor 		
tätort 40%, Villor landsbygd 36%
Deponi 2014 Flerfamiljshus 43%, Villor tätort 		
58%, Villor landsbygd 68%
Restavfall 2018 Flerfamiljshus 43% Villor 50%
Bedömning: För matavfall har en liten 			
förbättring skett. Avseende övriga fraktioner 		
är det svårt att dra några tydliga slutsatser, 		
men en förbättring bedöms ha skett.
Målet 100% rätt sorterat avfall är ej uppnått.
2. Mängden ej återvinningsbart avfall ska
minska med 10%
Statistik avfallsmängder 2015-2018:
Insamlad mängd grovavfall från hushåll till 		
deponi har minskat med 76% från 7,3 till 1,7 		
kg/inv.
Bedömning: Resultatmålet uppnått.

Målområde 3
– Sörj för säker hantering av farligt
avfall
Inriktningsmål: Medborgaren bidrar till ett säkert och
miljömässigt bra omhändertagande genom att lämna
material som klassas som farligt avfall på anvisad
plats och i enlighet med gällande regler.
Övergripande bedömning: Mottagningen av farligt
avfall bedöms fungera väl med en god medvetenhet
hos de flesta medborgare.
Resultatmål
1. Öka mängden omhändertaget farligt avfall 		
med 10 %
Statistik avfallsmängder 2015-2018:
Mängden farligt avfall exkl asbest och tryck		
impregnerat trä men inklusive vattenbaserad
färg har minskat med 9% från 3,0 till 2,7 kg/inv.
Bedömning: Målet är inte uppnått.
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Inledning
Inom Osby och Östra Göinge kommun finns ett antal
gamla avfallsupplag nedan redogörs för dessa kommunvis samt vilka inventeringar, provtagningar och
riskbedömningar som genomförts.
Upplagen har bedömts och indelats i grupper/riskklasser enligt Naturvårdsverkets rekommendation
enligt följande:

Grupp 1

Mycket stor risk

Efterbehandling eller andra
skyddsåtgärder behövs

Grupp 2

Stor risk

Skyddsåtgärder kan
behövas

Grupp 3

Måttlig risk

Upplag där relativt enkla
åtgärder behövs

Grupp 4

Låg risk

Åtgärder bedöms inte som
nödvändiga

Osby kommun
Under första delen av 80-talet genomfördes en
översiktlig inventering av Osby kommuns gamla
avfallsupplag. I Osby kommun finns det 7 avfallsupplag som kan betraktas som avslutade. Genomförd
inventering och undersökning har kompletterats med
senare utförda vattenprovtagningar. Syftet med provtagningarna var att ge en bättre bild över vilka risker
de gamla avfallsupplagen i kommunen ger upphov
till för närboendes hälsa och omgivande miljö samt
att fungera som ett underlag för att undanröja eventuella risker. Utifrån de nya provtagningarna har det
sedan gjort en omprövning av de gamla klassificeringarna.

Material till undersökningen erhölls ursprungligen
från länsstyrelsens avfallsinventering 1972-1973,
vars huvudsyfte var att sammanställa uppgifter om
kommunala avfallsanläggningar i drift samt från
dåvarande hälsovårdsnämndens industriinventering
från 1973 och kartering av äldre avfallsupplag från
1984. Utöver detta material har miljö- och byggförvaltningen gjort besök på samtliga tippar, och vid
några platser även tagit vattenprov på lakvattnet.
Till inventeringen har också fogats resultat av länsstyrelsens bedömningar enligt metodik för inventering av förorenade områden (MIFO-metodiken).

Inventerade avfallsupplag
Osby kommun
Visseltoftatippen, Visseltofta 3:62
Visseltoftatippen är en mindre bytipp, som tidigare
har betjänat ca 200 personer. Deponin är belägen i
anslutning till en mosse. I huvudsak ska endast hushållsavfall ha lagts på tippen. Av industriinventering
från mitten på 1970-talet kan man utläsa att ingen
tippning av industriavfall eller miljöfarligt avfall har
förekommit på deponin. Verksamheten pågick mellan
1920-1975. Tippen har återställts. Vid inspektionen
kunde inga synliga spår från den nedlagda deponin
konstateras. På ett område nordost om tippen finns
en nyare granplantering. Utdikning har gjorts mellan
planteringen och den gamla tippen. Lakvattenläckage har ej konstaterats från tippen. Osby kommun gör
bedömningen att Visseltoftatippen tillhör grupp 4.
4

Killebergstippen, Lilla Stockhult 1:44
(tidigare Karhult 1:30)
Killebergstippen ligger 1 km söder om Killeberg, intill
riksväg 23. Tippen är placerad på sankmark med
omgivande isälvsavlagringar. Närmaste bebyggelse
ligger cirka 50 m från tippen. På Killebergstippen har
det deponerats hushålls- och trädgårdsavfall från
omkring 500 invånare. Deponeringsverksamheten
pågick fram till 1975. Området har täckts med grus och
jord och slänterna har blivit utjämnade. Lakvatten från
tippen har ej konstaterats i området. Tillfartsvägen är
avstängd och skyltar om tippning förbjuden har satts
upp. Osby kommun gör bedömningen att Killebergstippen tillhör grupp 4.

Lönsbodatippen, Lönsboda 1:348

Vattenprover

Inom Lönsboda Gjuteris fabriksområde har gjuterisand och slagg deponerats och mellanlagrats, före
transport till avfallsanläggningen i Kattarp. Verksamheten upphörde under 1992. Deponiområdet ligger
inom skyddszonen för Lönsboda grundvattentäkt,
som togs i bruk under 1992. Vattentäkten försörjer
större delen av Lönsboda tätort med vatten. Resultatet av vattenanalyser har inte visat på någon påverkan från deponin. Osby kommun gör bedömningen
att industritippen tillhör grupp 4.

Vattenprover har även tagits 2000-10-10 från en
representativ punkt nedströms Marklundatippen, där
ytvatten från det tidigare deponiområdet uppsamlas
och avleds vidare i riktning mot Drivån. 2001-04-24
togs ett vattenprov i ett dike nedströms Lönsbodatippen.

Marklundatippen, Osby 180:1
(tidigare Marklunda 180:1)
Söder om Marklunda i utkanten av Osby har stora
mängder avfall av de flesta typer deponerats från
ca 7000 invånare. Slamtömningar har skett i en
grop mitt på deponin. Deponin var i bruk mellan
1950-1975. Området har återställts och är till stor del
skogbevuxet. Avskärmande diken finns i områdets
södra och västra delar med en uppsamlingsdamm
för lakvatten i skärningspunkten. Lakvatten bör inte
vidaretransporteras i diken, som står i förbindelse
med Drivån. Vattenprov som har tagits i dike som
står i förbindelse med Drivån samt i det avskärmande diket visar inte på någon påverkan från deponin.
Ytterligare utredning bedöms inte vara nödvändig.
Osby kommun gör bedömningen att Marklundatippen tillhör grupp 3.

Osbytippen, Barnvagnen 1
Under 1950-talet och ca 10 år framåt tog man i anspråk ett granbevuxet kärrområde strax söder om
idrottsplatsen för sophantering. Området är idag bebyggt av ishallen och Klöverhallen. Även Klövervägen
går delvis fram över den gamla deponin.
Osbytippen har tilldelats riskklass 3 av länsstyrelsen
efter en MIFO fas 2-utredning (markundersökning).
Vid byggnation på området krävs emellertid en geoteknisk utredning, en fördjupad riskbedömning samt
lämpliga avhjälpandeåtgärder.

Analyser har utförts med avseende på följande parametrar: biokemisk syreförbrukning (BOD7), kemisk
syreförbrukning (COD-CR), totalfosfor, totalkväve,
pH, klorid, arsenik, bly, kadmium, koppar, krom,
nickel, zink och kvicksilver. Halterna för samtliga
analyserade parametrar var låga, oftast under detektionsgränsen. Vattenflödet vid provtagningarna var
lågt till måttligt. Den kompletterande översiktliga
ytvattenundersökningen vid Marklundatippen och
Lönsbodatippen har inte bedömts föranleda några
ytterligare undersökningar.

1992-11-19

CODCR
mg/l

Kond

pH

BOD 7

Kväve

Fosfor

Västermyr
1:1

150

20

3,7

<3

2,0

0,17

Lönsboda
1:324

110

106

7,2

<3

5,0

0,096

Marklunda
180:1

110

28

6,4

<3

6,1

0,029

Barnvagnen 1

51

21

6,7

<3

1,8

0,039

1992-12-14

CODCR
mg/l

Kond

pH

BOD 7

Kväve

Fosfor

Lönsboda,
uppströms

87

13,4

4,7

<3

2,1

0,050

Lönsboda,
nedströms

90

124

7,6

<3

5,4

0,083

Marklunda

57

30,1

7,1

<3

0,79

0,039
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Östra Göinge kommun
I Östra Göinge genomfördes 1984 en inventering
av gamla avfallsupplag, totalt 20 stycken. År 2005
gjordes på 13 av dessa en kontroll avseende vattenprov (ett på var och en av de utvalda) syftet med
undersökningarna var att karakterisera lakvattnet
samt utvärdera och bedöma lakvattnets föroreningsnivå vid respektive deponi. I rapporten 2005 påpekas att förhållandena kring en deponi kan variera

betydligt beroende på årstid, grundvattennivå och
avrinning/nederbörd. Resultaten kan också påverkas
av störningar i marken vid provtagning på grund av
den tekniska utrustningen och provtagningen. Därav
blir ett vattenprov ej tillräckligt för att riskbedöma
de olika avfallsupplagen utan en induktion på status
just vid det provtillfället.

Inventerade avfallsupplag
Östra Göinge kommun
(Ordförklaring till förkortningar: vt=vattentäkt, gv=grundvatten, ytv=ytvatten )

1. Tipp Kattarp,
fastighet Kattarp 9:1, 10:1
Användare: Kommun och allmänhet
Deponeringstid: 1975-2004
Typ av avfall: Hushåll - Industri
Markanvändning - hydrologi: Pågående avfallshantering, återvinningsstation, moränmark, ej vt, ej gv
2012: Länsstyrelsen överlämnade tillsynsansvaret
till kommunen 2011 eftersom tillståndsplikten för
anläggningen upphört. Deponin är sluttäckt och på
anläggningen bedrivs nu mellanlagring och bearbetning av avfall. Egenkontrollen innehåller olika rutiner
för provtagning av lakvatten med mera

2. Tipp Hemlinge,
fastighet Kilinge 7:3
Deponeringstid: ca 1961-1975
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll – Industri
Markanvändning - hydrologi: Ridhus -ridbana, moränmark, ej vt, ej gv.
Glimån tangerar deponiområdets östra sida. Latrindeponering har förekommit. Området disponeras sedan
1984 som ridbana. Vid den tidpunkten användes
tippen fortfarande som sidotipp för otjänliga schaktmassor med enstaka inslag av ”byggskräp”.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.
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3. Tipp Armaturen,
fastighet: Glimåkra 4:4
(Nu Glimåkra 4:178 och Skölden 7)
Deponeringstid ca 1955- 1961
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall. Hushåll – Industri
Markanvändning – hydrologi: moränmark, ej vt, ej gv
Vattenförande dike i tippkant. Latrindeponering har
förekommit. Fram till 90-talet användes marken delvis som ridbana, hästhage. I dagsläget finns industribyggnader på området.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara
tydligt förorenat av deponin.

4. Tipp Rektangeln,
fastighet: Kv. Montören
Deponeringstid: ca 1950-1960
Användare: kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll – Industri
Markanvändning - hydrologi: grus, ej vt, ej gv, ej ytv,
Tippmassorna har urschaktats och forslats till annan
tipp, Tipp Hemlinge. I dagsläget villa bebyggelse.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

5. Tipp Norup,
fastighet: Hjärsåslilla 4:91 och 4:125

8. Tipp Grips backe,
fastighet Hjärsås 32:1 (nu Hjärsås 4:8)

Deponeringstid: före 1940 till ca 1965

Deponeringstid: ca 1950 till 1974

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall. Hushåll-Industri
Markanvändning - hydrologi: utfyllda sankmarkshålor

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall. Hushåll – Industri, Miljöfarligt avfall i
form av läderavfall och reningsverksslam
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt, ej gv, ej ytv

1984: Tippen är mycket väl övertäckt med jord. Numera föreligger ingen urlakningsrisk vid högvatten
i ån, såvida ej erosion eller markbrott uppstår, men
tippen har gått ända fram till Helge Å. I nuläget används marken som betesmark.
2005: Prov på lakvatten togs och bedöms vara tydligt
påverkat av deponin.

6. Tipp Hanaskogstippen, fastighet:
Hanaskog 1:1 – 12:1 (samfälld mark)
Deponeringstid: avslutad ca 1975
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll-Industri
Markanvändnng - hydrologi: kalkbrott, ej vt, ej ytv,
ej gv
1984: Tippen används fortfarande som schaktmassetipp samt smygtippning av skräp. Förhållandena kan
anses tillfredställande eftersom markbeskaffenheten
utgörs av tätt material (kalkbrott).
2005: Prov på lakvatten togs och bedöms vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

7. Tipp Tarkett,
fastighet: Hanaskog 1:1-12:1
( samfälld mark)
Deponerings tid: före 1950 ej avslutad 1984
Användare: Tarkett
Typ av avfall: Industri
Markanvändning - hydrologi: kalkbrott, ej vt, ej gv,
ej, ytv

1984. I tippkanten kan man fortfarande se sopor,
men i stort sett är tippen täckt.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

9. Tipp Toarp, fastighet Hjärsås 3:16
(nu Hjärsås 3:78)
Deponeringstid: 1960 talet
Användare: Kommunen och allmänhet
Typ av avfall: Hushållsavfall
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse, ej vt,
ej gv
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

10. Tipp Ekmans,
fastighet: Värestorp 2:50
Deponeringstid: ca 1950 till 1960
Användare. Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushållsavfall
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt, ej gv, ej ytv
1984: Ev. kan någon uppstädning eller täckning behöva utföras för att skydda djurfötter.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt påverkat av deponin.

1984: Enligt uppgift(och vad man kan se) utgörs tippmassorna av träavfall och emballage från Tarketts
trägolvstilverkning (laminater). Förhållandena kan
anses tillfredsställande eftersom markbeskaffenheten utgörs av tätt material(kalkbrott)
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11. Tipp Sydväst reningsverket,
fastighet: Simmastorp 1:1 (nu
Angseröd 1:3)

14. Tipp Broby soptipp
(Hässleholmsvägen),
fastighet: Broby 7:4 (nu Broby 59:1)

Deponeringstid: ca 1945 till 1955

Deponeringstid: ca 1950 till 1975

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll – Industri
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, vt, ej gv, ej ytv

Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll - Industri, Avfall från plastfabrik (brändes), avfall från Östanå pappersfabrik
Markanvändning - hydrologi: Motorkrossbana,
morän, ej vt, ytv?, gv?

1984: Tippen som utgörs av ett lågområde i anslutning till och strax söder om Sibbhultsån, kan vid ett
extremt högvatten delvis översvämmas.
2005: Lakvattenprov togs och bedömdes som ej eller
obetydligt förorenat av deponin.

12. Tipp Broestorp Sibbhultsdeponin,
fastighet: Broestorp 1:23
Deponeringstid: ca 1955 till 1975
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll - Industri, reningsverksslam,
gjuterisand
Markanvändning - hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt, ytv, gv?
1984: Länsstyrelsens beslut 83 02 07. Deponering av
gjuterisand
2018 blev deponin sluttäckt. Det beslutades om
provtagningsprogram och tillsynen överlämnades till
Östra Göinge kommun.

13. Tipp SAAB,
fastighet: Sibbhult 1:138
(nu Färe 3, ev. Sibbhult 1:101)
Deponeringstid: ca 1957 till 2000
Användare: Saab-Scania
Typ av avfall: Industri, gjuterisand + slagg
Markanvändning – hydrologi: Ingen bebyggelse,
morän, ej vt men intill, ej ytv
1984: Området avvattnas av en liten bäck där prover
regelbundet tas för kontroll av bl.a. fenol. Vid genomgång av området uppmärksammades även avrinning
genom kärrmark norrut, mot brandstationen.
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1984: Tippen har de senaste åren endast fungerat
som schaktmassetipp. Massorna har använts för bl.
a bullervall då tippområdet numera används som
motocrossbana.
2005: prov togs på lakvatten och bedömdes vara
troligen ej eller obetydligt förorenat av deponin.

15. Tipp Angeldorfsgatan,
fastighet: Slöjdaren 13, 10, 9
Deponeringstid: före 1960 till ca 1975
Användare: Kommunen
Typ av avfall:
Markanvändning - hydrologi: Bebyggelse, grov
morän, ej vt, ytv? gv?
1984: Tippen har mest bestått av utfyllnadsmassor,
sten, skräp och skrot.

16. Tipp Gatukontorets förråd,
fastighet: Broby 60:1
Deponeringstid: från ca 1964 till 1975
Användare: Kommunen
Typ av avfall: Sopor, kadaver, byggavfall med mera.
Markanvändning - hydrologi: Bebyggelse, ytv ? gv?
Göl, vt intill
1984: Tippningen har bland annat syftat till att fylla
ut en ”tarm av Helge å” (göl). Huvudsakligen har tippats schaktmassor, rivningsmaterial och trädgårdsavfall. Ny bebyggelse bostäder 2019.
Provtagning och schaktsanering genomförd 2016.

17. Tipp: Soptipp, lut- och slamdammar
Broby ind., fastighet: Broby 5:177

20. Tipp Sö Bruket,
fastighet: Möllarp 1:10

Deponeringstid: från slutet av 50 talet till ca 1980
Användare: Pappersbruket
Typ av avfall: Industri
Markanvändning - hydrologi: Industriområde, morän,
ej vt, gv? ytv?

Deponeringstid: från ca 1950 till ca 1970
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall:
Markanvändning – hydrologi: Industriområde,
morän, ej vt , ej gv, ej ytv

1984: Länsstyrelsens utredning pågår.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara
tydligt förorenat av deponin.

1984: Tippningen har bestått av trädgårds- och hushållsavfall samt latringropar. Strax innanför gränsen
till bruket finns även en slamdeponeringsgrop för
fibersediment från sedimenteringsbassäng. Slammet
gick sedan till Kattarp.

18. Tipp Kalvahagen,
fastighet: Häggeryda 6:1
Deponeringstid: avslutad ca 1945
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushållsavfall
Markanvändning - hydrologi: Ej bebyggelse, morän,
ej vt, ej gv, ej ytv
2005: Prov togs på lakvatten och bedömdes vara
troligen ej eller obetydligt förorenat av deponin.

19. Tipp Boalts soptipp,
fastighet: Boalt 3:2
Deponeringstid: avslutad ca 1960
Användare: Kommun och allmänhet
Typ av avfall: Hushåll - Industri
Markanvändning - hydrologi: Ej bebyggelse, morän,
ej vt , ej gv, ej ytv
1984: Tippen är väl övertäckt och överväxt.
2005: Prov på lakvatten togs och bedömdes vara ej
eller obetydligt förorenat av deponin. Höga halter av
koppar och TOC noterades.

Förteckning över avfallsupplag
Östra Göinge kommun
Ort

Tippbenämning

Bedömning

Glimåkra

Tipp Hemlinge

4

Glimåkra

Tipp Armaturen

4

Glimåkra

Tipp Rektangeln

4

Glimåkra

Tipp Kalvahagen

4

Knislinge

Norupstippen

4

Hanaskog

Hanaskogstippen

4

Hanaskog

Tipp Tarkett

4

Hjärsås

Tipp Gripps Backe

4

Hjärsås

Tipp Toarp

4

Immeln

Tipp Ekmans

4

Sibbhult

Tipp ”Sydväst reningsverket”

4

Sibbhult

Tipp Broestorp

4

Sibbhult

Tipp SAAB-SCANIA

4

Broby

Broby Soptipp

4

Broby

Tipp Angelsdorftgatan

4

Broby

Tipp Gatukontorets förråd

4

Broby

F.d Brobyindustriers (deponering)

4

Boalt

Boalts soptipp

4

Östanå

Tipp sydost pappersbruket

4

Östanå

Tipp Kattarp

4
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Barnkonsekvensanalys
Renhållningsordning Osby kommun (avfallsplan och föreskrifter)
Dnr SBN/2020:75 450

Vilka barn berör ärendet och hur?
Samtliga barn i kommunen berörs utifrån att hållbarhetsaspekten.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Barns erfarenheter har inte inhämtats i detta skedet. Förslaget till
renhållningsordning kommer dock att skickas till Barn- och
utbildningsnämnden m.fl. nämnder under utställningstiden.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Målen i avfallsplanen bedöms ligga i linje med det som är bäst för barn.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Osby kommun

Datum

Sida

2019-10-02

2(2)

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Målen i avfallsplanen bedöms ligga i linje med det som är bäst för barn.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv

Nej, motivera

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-05-29
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Riktlinjer för fordon och driftmedel
Dnr SBN/2020:122 530

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till riktlinjer för fordon och
drivmedel samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
riktlinjerna.

Barnkonsekvensanalys
Övergång till eldrift och eventuellt biogas kommer att innebära en marginell förbättring
av luftkvalitén, vilket är positivt för kommuninnevånarna inklusive barnen.

Sammanfattning av ärendet
I arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun och därmed gå över till fossilfria
transporter har kommunens inriktning hittills varit att upphandla elfordon där lämpliga
sådana finns och i andra hand laddhybrider alternativt dieseldrivna fordon som kan drivas
med det förnybara drivmedlet HVO100.
Tekniska enhetens fordon på Samhällsbyggnadsförvaltningen drivs sedan 1 april på
HVO100. Kommunens övriga dieseldrivna fordon bör kunna tankas med det förnybara
bränslet HVO100 förutsatt att kommunen sätter upp egna pumpar i Osby och Lönsboda.
Under mars månad 2020 har det åter öppnat sig en möjlighet att få tillstånd en etablering
av en biogasmack i Osby. Ett företag har lämnat in en ansökan om bidrag från
Naturvårdsverket via det s.k. Klimatklivet och även undersökt möjliga
lokaliseringsplatser.
Kommunen har en positiv inställning till att biogas etableras i kommunen inte minst
eftersom kommunen tidigare försökt medverka till en etablering genom en
gasbilsupphandling år 2009. Investeringen kom då inte till stånd.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Mot bakgrund av ovanstående anser samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunen
behöver ta ställning till hur drivmedel ska prioriteras i framöver. Detta kan klarläggas
genom föreslagna riktlinjer för fordon och drivmedel.
I dessa föreslås el och biogas ges högsta prioritet medan laddhybrider och fordon som
drivs med HVO100 prioriteras därefter.
I riktlinjerna förklaras avvägningen på följande sätt:
HVO100 ges prioritet 2 eftersom framtida förväntad efterfrågeökning gör tillgång och
prisnivå för bränslet oklar.
Om en biogasmack kommer att etableras innebär det konkret att kommunen i arbetet med
omställning av fordonsflottan, och därmed kommande upphandlingar, kommer att pröva
möjligheten att upphandla gasfordon, i synnerhet där elfordon inte bedöms som mest
lämpliga.
Remiss
Förslaget till riktlinjer har efter presentation i kommunledningsgruppen remitterats till
kommunens bolag, inklusive SBVT och ÖGRAB. ÖGRAB har lämnat synpunkter
muntligt vilket resulterat i ett par smärre justeringar. Övriga bolag har inte lämnat några
synpunkter.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för fordon och drivmedel daterad 2020-05-12

Lennart Erfors

Mathias Karlsson

Projektledare

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lennart Erfors

Fordon och drivmedel
Riktlinjer
1.1.1

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Lennart Erfors
2020-03-25, 2020-05-12

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

2020-xx-xx
<Titel>
SBN 2020:122
<Eventuell giltighetstid>

Datum

Fordon och drivmedel

2020-xx-xx

Sida

SBN 2020:122

Syfte och övergripande mål
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-22 att anta utmaningen om ett
fossilbränslefritt Skåne 2020 som ett strävansmål. Utmaningen
innebär bland annat att kommunen åtagit sig att arbeta för att inte
använda fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta
transporttjänster.
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra vad det innebär för
fordonsanskaffning och drivmedelsanvändning.
Omfattning
Riktlinjerna gäller för Osby kommuns verksamhet i egen regi och för
de helägda bolagen.
Riktlinjerna ska användas vid inköp av alla typer av motorfordon.
Riktlinjerna kan även användas som stöd i samband med
upphandling av transporttjänster.
Riktlinjerna styr inte andra miljökrav (ex vis gällande
ursprungsgarantier), tekniska krav eller säkerhetskrav. Dessa krav
ställs vid upphandlingarna.
Ansvar
Samordningsansvaret ligger hos fordonsansvarig på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Omställning till förnybara drivmedel
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i samverkan med berörda
förvaltningar utarbeta en plan för avveckling av fossila drivmedel med
inriktning att nå fossilbränslefrihet.
Omställningsplanen ska årligen ses över med hänsyn till utvecklingen
på fordons- och drivmedelsmarknaden.
Val av fordon
Nedan följer riktlinjer för val av fordon. Prioriteringen görs efter
tillgängligt drivmedels andel förnybart.
I första hand skall inköp göras av fordon som kan drivas med bränsle
i prioriteringsgrupp 1 och i andra hand i prioriteringsgrupp 2.
Laddhybrider prioriteras som grupp 2.
Biogas är för närvarande inte tillgängligt i Osby. Om en mack
etableras i Osby har biogas samma prioritet som elfordon.
HVO100 ges prioritet 2 eftersom framtida förväntad efterfrågeökning
gör tillgång och prisnivå för bränslet oklar.
Om ingen av fordonstyperna i ovanstående kategori går att välja på
grund av teknik, bristande funktionalitet, infrastruktur, orimliga
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kostnader etc, kan fordon väljas i prioriteringsgrupperna 3 och 4 efter
godkännande av samhällsbyggnadschefen.

Drivmedel
El
Biogas100
HVO100
E85
Diesel
Bensin

Andel fossilbränslefritt
100%
100 %
100%
73,7%
varierar
varierar

Prio
1
1
2
2
3
4

Finansiering av fordonsanskaffning ska göras i enlighet med
ekonomiavdelningens anvisningar.
Tankning
Tankning sker på de ställen som kommunen har tecknat avtal med
eller på kommunens egna tankställen.
Bilar som har ett bestämt fossilfritt drivmedel/el (etanoldrift, gasdrift,
etc) ska alltid tanka det mest förnybara tillgängliga drivmedlet.
Från årsskiftet 2020/2021 ska samtliga dieselbilar tankas med
HVO100 om det är ekonomiskt rimligt.
Övergången till fossilbränslefritt ska göras med hänsyn taget till den
risk-och sårbarhetsanalys som kommunen har gjort med avseende på
krisberedskap; exempelvis behov av reservkraft och bränslelager.
Kommunikation
Miljöfordon förses med stripning som visar att det är ett fordon som
tillhör kommunens satsning på fossilfrihet. Stripning görs enligt
anvisningar i kommunens grafiska profil.
Uppföljning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen avrapportera hur arbetet
med omställningen fortskrider. Även bolagen förväntas rapportera till
kommunen.
Avrapportering sker årligen i samband med årsredovisningen där
nyckeltalet är andelen fossilfritt i fordonsflottan.
I samband med uppföljningen kan riktlinjerna ses över och vid behov
revideras.
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Handlingsplan för fossilfria transporter
Dnr SBN/2020:121 530

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till handlingsplan för fossilfria
transporter samt föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen.

Barnkonsekvensanalys
Kommunen tar genom satsningarna på en fossilbränslefri energiförsörjning såväl till el
och värme som till transporter sitt lokala ansvar för det globala klimathotet. Detta är
särskilt positivt för det uppväxande släktet.

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har anslutit sig till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne genom att
”anta Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt som ett strävansmål”
(Dnr 2013.ks1159).
Kommunen deltar under åren 2019 och 2020 i det skånska projektet Fossilbränslefria
uppstartskommuner tillsammans med kommunerna Hörby, Svalöv och Åstorp. I projektet
ingår det som ett moment att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att nå en fossilfri
fordonsflotta. I den föreslagna handlingsplanen vidgas detta till att även omfatta övriga
transporter.
Handlingsplanen sammanfattar nuläget och de åtgärder som pågår respektive föreslås för
att skynda på utvecklingen mot en fossilbränslefri kommun, särskilt avseende
transporterna.
Bland åtgärderna kan nämnas



Riktlinjer för fordon och drivmedel (aktuella för beslut i juni 2020)
Upphandling av elbilar
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Förnybar diesel (HVO100) till befintliga dieselfordon
Satsning på tjänstecyklar, i första hand vid kommunhuset
Information om resepolicyn

Förankring
Förslaget till handlingsplan har förankrats hos förvaltningscheferna i
kommunledningsgruppen.

Beslutsunderlag
Resvaneundersökning 2019 – rapport 2020-05-29
Förslag till handlingsplan för fossilbränslefria transporter daterad 2020-05-08.

Lennart Erfors

Mathias Karlsson

Projektledare

Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lennart Erfors

FOSSILBRÄNSLEFRIA RESOR OCH TRANSPORTER –
HANDLINGSPLAN

Framtagen 2020-04-22, rev 2020-05-08 (Arbetsmaterial)
Kontaktpersoner: Lennart Erfors/Kim Olsen
Ansvar: Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef

Bakgrund och syfte
Osby kommun har anslutit sig till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne genom
följande beslut” Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt antas
som ett strävansmål” (Dnr 2013.ks1159). Dokumentet syftar till att sammanfatta
nuläget och de åtgärder som pågår respektive föreslås för att skynda på utvecklingen
mot en fossilbränslefri kommun.
Kommunen har kommit långt i omställningen till fossilfri uppvärmning och
elanvändning vilket illustreras av följande diagram:
[kWh]
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Energianvändning 2019
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6 000 000
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El 100%
fossilbränslefritt

Uppvärmning 84,6%
fossilbränslefritt
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Köpta drivmedel, egna
fordon 18,3%
fossilbränslefritt

Tabellen visar utfallet jämfört med uppställt strävansmål samt de åtgärder som är på
gång.
Indikator

Mål

Utfall

Miljömärkt el

100%

100%

Fossilbränslefri värme

100%

85%

Fossilbränslefria drivmedel

100%

18%

Kommentar
Kommunen köper "Bra
miljöval el" sedan flera år
tillbaka
Återstående oljepannor
avvecklas under 2020
Under 2020 börjar infasning
av elbilar och övergång till
förnybar diesel inleds

I projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner ingår det som ett moment att ta
fram en handlingsplan med åtgärder för att nå fossilfria fordonsflotta. I dokumentet
vidgas detta till att även omfatta övriga transporter.
Följande delar redovisas i den årliga kartläggningen i projektet fossilfria kommuner:









Drivmedel till ägda/leasade fordon och arbetsmaskiner
Privat bil i tjänst
Tåg
Flyg Skåne/Kastrup -Stockholm (t/r)
Flyg övrigt (t/r)
Kollektivtrafik Skånetrafiken
Färdtjänst
Skolskjuts

Samtliga delar kommenteras i följande text och möjliga åtgärder beskrivs.
Drivmedel till ägda/leasade fordon och arbetsmaskiner
Mål för kommunen:
Kommunens transporter ska om möjligt vara fossilbränslefria vid utgången av 2020.
Måluppfyllelse helår 2019
Andel förnybara drivmedel var 18% år 2019
Energianvändningen för fordon i kommunkoncernen uppgår till sammanlagt ca 1 165
MWh/år. Endast 18 % var fossilbränslefritt under 2019.
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Fordonsbränsle

- Köpt drivmedel till egna fordon och arbetsmaskiner

18%

82%

Fossilbränslefritt

Fossilt

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan olika bränslen under 2019.

6%
Bensin

30%
28%

Diesel med låginblandning
Evolution diesel
Diesel bulk

36%
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Fordonsflottan
Kommunen har 151 motordrivna fordon, av dessa är 83 leasade och 68 ägda. 2019
fanns endast två elbilar i flottan.
En stor av de ägda fordonen används av samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska
enhet och tankas via egna tankanläggningar (bulk). Tabellen visar fördelningen:
Ägda fordon
Leasade fordon
Summa

68
83
151

Personbilar
Lätt lastbil
Räddningsfordon
Terrängfordon
Traktorer
Motorredskap
Moped
Summa

75
36
12
4
15
8
1
151

En upphandling av 31 bilar genomförs under 2020. Merparten av dessa avses drivas
med el, antingen som rena elbilar eller laddhybrider.
Övriga resor: Privatbil i tjänsten, tåg, flyg och buss
Nedanstående tabell är hämtad från inventeringen av resor under 2019. Uppgifterna
avser personkm (pkm)
Privat bil i tjänst

173 205

Tåg1
Flyg Skåne/Kastrup -Stockholm (t/r)
Flyg övrigt (t/r)

132 769
0
170 780

Kollektivtrafik Skånetrafiken2

68 486
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Illustrerat i diagramform:

Övriga resor km
Kollektivtrafik Skånetrafiken2 [pkm]
Flyg övrigt (t/r) [pkm]
Flyg Skåne/Kastrup -Stockholm (t/r) [pkm]
Tåg1 [pkm]
Privat bil i tjänst [pkm]
0
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Privat bil i tjänsten

Egen bil i tjänst, km
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Tjänstemän

2015

2016

2017

Förtroendevalda

2018

2019

Summa

Diagrammet visar en minskning av ersättning för egen bil i tjänsten 2017 och 2018.
Kostnaderna för bilersättning under 2019 var 610 tkr (2018: 717 tkr, 2017: 847, 2016:
820, 2015:702, 2014: 658 tkr).
Totalt hade 9 personer bilavtal (2018:14, 2017:15, 2016:15, 2015:17, 2014:23). Bilavtal
innebär att den anställde förbundit sig att ha egen bil och köra med den i tjänsten.
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Utslaget per förvaltning fås följande bild:

Egen bil i tjänst 2019, 17 966 mil

Barn och Utbildn förv

1%
1%
9% 1%

Hälsa och välfärd

13%

Kommunstyrelseförv
Samhällsbyggnad

54%

Miljö och bygg

21%

Revisionen
Valnämnden

Tåg och flygresor
Tåg1
Flyg Skåne/Kastrup -Stockholm (t/r)
Flyg övrigt (t/r)

132 769
0
170 780

Uppgifterna har inhämtats från kommunens resebyrå och visar att resepolicyn följs
eftersom inga flygresor till och från Stockholm har gjorts. Övriga flygresor består till
stor del av resor i samband med olika EU-projekt.

Lokala kollektivtrafikresor
Anställdas resor med lokala och regionala bussar har följts upp med hjälp av
Skånetrafikens företagskort. Skånetrafiken har rapporterat 68 486 km under 2019.
Det har i skrivande stund inte gått att få uppgift från Skånetrafiken hur man kommer
att leverera uppföljning av resorna under 2020. Det nya 3-zonssystemet gör det
rimligen mycket svårt att ge korrekta uppgifter.
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Skolskjuts
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande uppgift för 2019:
363 268 km
Skolskjutsen är upphandlad och möjligheten att påverka andelen fossilfritt drivmedel
kan ske i samband med kommande upphandlingar.
Färdtjänst
Under 2019 betalade kommun 2 078 000 kr för färdtjänst till Skånetrafiken. Enligt
Skånetrafikens uppgifter uppgår ersatt färdtjänst till km 120 035 km.

Resvaneundersökning
En resvaneundersökning genomfördes under våren 2019. Det framgår bland annat av
undersökningen att kunskapen är förvånande låg, både när det gäller vilka riktlinjer
för resor och möten som gäller och vilka möjligheter till alternativ till den egna bilen
som finns. Följande slutsatser dras efter resvaneundersökningen:
Informationen behöver förbättras inom följande områden:






Riktlinjer för resor och möten i tjänsten – allmän kännedom
Möjlighet att boka bil
Möjlighet att boka kollektivtrafikresa
Möjlighet att boka cykel
Kunskap om hur resfria möten kan användas

Tillgången behöver förbättras inom följande områden
Förbättrad tillgång till poolbilar, ex vis saknas bil i Lönsboda
Fler cyklar/elcyklar behövs till vissa arbetsplatser.
Samtliga arbetsplatser bör inventeras om behov både av kollektivtrafikkort och
cyklar.
Utrustning för resfria möten (i kombination med utbildning/information).
Utmaningar för fortsatt arbete
Tillgången till alternativa bränslen för stationstankning är dålig. Exempelvis saknas
2020 tankmöjligheter för biogas och HVO100 inom Osby kommun. Värt att notera är
också att tillgång och prisnivå på sikt är oklar för HVO100 på grund av framtida
förväntad efterfrågeökning. Övriga utmaningar är följande:
a) Upphandling av fossilbränslefria fordon
7

o Tillgång på lämpliga fordon på marknaden
o Att finansiera kostnaderna för att byta ut de fordon som ägs av
kommunen och drivs av fossila bränslen.
b) Att finansiera införande av HVO bränsle som ersättning till dieselbilarna.
c) Kontroll över nyttjande av fordonsparken, körda miltal, utsläpp och andra
kostnader.
Åtgärder och ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har sedan 2020 hela ansvaret för kommunens
fordonsflotta. Från och med 2020 finns dessutom en särskild fordonsansvarig inom
samhällsbyggnadsförvaltningen med ett övergripande ansvar för fordonsflottan. En
viktig del i arbetet är att årligen följa upp och kommunicera hur omställningen
fortgår till politiker, medarbetare och allmänhet. Följande åtgärder är nu aktuella:
Åtgärd
Riktlinjer fordon och
drivmedel
Uppföljning av inköpta
drivmedel samt
kommunikation av
resultatet
Omställningsplaner för
befintlig fordonsflotta tas
fram
Utbyggnad av laddpunkter
Infasning av elbilar
Tankstation för HVO100

Ansvar
SBF

Tidsplan
2020

SBF

Årligen i
februari

SBF

2020

Påbörjat

SBF
SBF
SBF

2020-2022
2020-2022
2020

Elektroniska körjournaler
införs
Cykelpool etableras vid
kommunhuset

SBF

2020-

Pågår
Pågår
HVO finns tillgänglig på bulk
från 1 april 2020.
Upphandling av tankstation
för övriga fordon pågår
Pilotprojekt pågår

SBF

Planerad

Genomförs våren 2020
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Riktlinjer för resor och
möten i tjänsten
implementeras och följs
upp

HR

Löpande

Genomförd resvaneundersökning pekar på dålig
kännedom om riktlinjerna.
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Resfria digitala möten

HR

Löpande

Pga pandemin används
numera resfria digitala möten
frekvent
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Personalcyklar

HR

1
2

3

4
5
6

7
8

8

Aktuell status
Tjänstemannaförslag finns
ute på remiss nu
Uppföljning 2020 genomförd

Målbild och förväntade effekter
Kommunens transporter ska om möjligt vara fossilbränslefria vid utgången av 2020.
Målet kommer inte att fullt ut kunna nås utan är ett s.k. strävansmål.
Det kan till stor del uppnås genom infasning av elbilar kompletterat med att så
många dieselfordon som möjligt drivs med HVO 100. Detta förutsätter att egna
tankanläggningar sätts upp inte bara för tekniska enhetens fordon utan även görs
tillgängliga för samtliga dieselfordon, således även exempelvis hemtjänstens fordon.
Även om detta sker så kommer inte all användning av fossila drivmedel att kunna
vara borta vid årsskiftet 2020/2021. En del fordon drivs inte med diesel och en del
fordon bedöms inte möjliga att ställa om.
Indikatorer och uppföljning
 Andel fossilfria drivmedel. (Ska öka över tid).
 Genomsnittlig körsträcka per fordon och år. (Bör öka över tid, den totala
körsträckan bör dock minska)
 Utbetald körersättning per år. (Bör minska över tid)
Förankring
Dokumentet har tagits fram inom samhällsbyggnadsförvaltningen (Kim Olsen och
Lennart Erfors).
Ansvarig för dokumentet är samhällsbyggnadschefen.
Beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelse.
Kommunikation
Fordonsansvarig ansvarar för att kommunicera planen till fordonskontaktpersoner
inom förvaltningarna.
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Samhällsbyggnad
Lennart Erfors

Resvaneundersökning 2019 - rapport
2019-09-09, rev 2020-05-29

Inledning
Under våren 2019 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens
anställda. Även Osbybostäders personal deltog. Totalt antal inkomna svar var 452
stycken av ca 1100 anställda vilket gav en svarsprocent på ca 40 %. Svaren fördelade
sig på följande sätt:

Kommunledningsförvaltn...
Samhällsbyggnadsförval...
Hälsa och välfärdsförvaltningen
Barn-...
Osbybostäder

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fördelning mellan förvaltningar och bolag

Nedan följer de för kommunen mest relevanta frågorna och resultaten av
undersökningen.

Fossilbränslefria Uppstartskommuner
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Hörby kommun, Osby kommun,
Svalövs kommun, Åstorps kommun

Samhällsbyggnad
Lennart Erfors
Resor till och från arbetet

Gång
Cykel
Buss/Tåg
Bil
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20%
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60%

80%

Val av färdmedel till och från arbetet
63 % pendlar med bil till jobbet (diagrammet ovan) samtidigt som 60 % uppger att
förutsättningarna för att använda andra färdmedel än bil är mycket bra eller ganska
bra.

Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåliga
Mycket dåliga

0%

10%

20%

Förutsättningar för att använda alternativ till egen bil
Fossilbränslefria Uppstartskommuner
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Hörby kommun, Osby kommun,
Svalövs kommun, Åstorps kommun

30%

40%

Samhällsbyggnad
Lennart Erfors

Tjänsteresor
Tjänsteresor som görs inom tätorten där arbetsplatsen finns:

Gång
Cykel
Buss
Tjänstebil
Privatbil

1 eller fler per dag

1-3 ggr per vecka

1-3 ggr per månad

Mer sällan/aldrig

8,63%
0,88%
0,22%
6,42%
3,32%

10,84%
4,87%
1,33%
7,30%
11,06%

20,57%
6,42%
3,10%
8,18%
14,16%

59,96%
87,83%
95,35%
78,10%
71,46%

Kommunens resepolicy och reseriktlinjer säger att bil endast ska användas om gång,
cykel inte är möjligt. Ändå sker ca hälften av de dagliga resorna inom tätorten med
bil. Mer än hälften av resorna inom tätort som sker 1-3 gånger/per vecka är med bil.
Av dessa bilresor sker dessutom flertalet med privatbil.

Tjänsteresor som görs utanför tätorten där arbetsplatsen finns:
1 eller fler per dag 1-3 ggr per vecka 1-3 ggr per månad
Cykel
Buss/Tåg
Tjänstebil
Privatbil
Flyg

0%
0,22%
1,55%
1,55%
0%

0,44%
1,33%
6,64%
6,86%
0,22%

1,11%
15,04%
14,16%
13,49%
0,66%

Mer sällan/aldrig
98,45%
83,41%
77,65%
78,10%
99,12%

Kommunens resepolicy och reseriktlinjer säger att bil endast ska användas om gång,
cykel inte är möjligt, alternativt att kollektivtrafik ska användas om det är möjligt och
om det inte orsakar en reslängd och/eller resekostnad som vida överstiger
tiden/kostnaden för att resa med annat transportmedel. När kollektivtrafik inte
fungerar som ett alternativ för resan ska anställda använda kommunens bilpool i
första hand. Ändå sker ca hälften av bilresorna utanför tätorten med privatbil. Ytterst
få av de vardagliga resorna sker med kollektivtrafik.

Fossilbränslefria Uppstartskommuner
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Hörby kommun, Osby kommun,
Svalövs kommun, Åstorps kommun

Samhällsbyggnad
Lennart Erfors
Egen bil i tjänsten
Kommunens anställda, exklusive gode männen, körde ca 18 00 mil egen bil i tjänsten
under 2018. Bilersättningen fördelades per förvaltning på följande sätt:

Egen bil i tjänst 2019, 17 966 mil

Barn och Utbildn förv
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9% 1%

Hälsa och välfärd

13%

Kommunstyrelseförv

54%
21%

Samhällsbyggnad
Miljö och bygg
Revisionen
Valnämnden

I diagrammet ingår politiker, dessa har fördelats på berörd förvaltning. KF och KS
ingår i kommunstyrelseförvaltningens siffror.
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Uppgivna anledningar till att använda egen bil för tjänsteresor:

Vi har inga tjänstebilar kopplade till
min arbetsplats
Tjänstebilarna är svåra att boka
Jag kör ibland direkt hemifrån
till/från möten på annan ort
Övrigt
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30%

40%

Motiv till varför egen bil används
50 % uppger att man kan tänka sig att använda andra färdmedel än bil om
kollektivtrafikkort och cyklar fanns tillgängliga.
Följande finns tillgängligt på arbetsplatsen enligt undersökningen:
Kort för kollektivtrafik (t.ex....
Fungerande låd/lastcykel
Fungerande elcykel
Fungerande övrig cykel
Fungerande tjänstebil
Inget
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20%

40%

Alternativ till egen bil
Fossilbränslefria Uppstartskommuner
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Hörby kommun, Osby kommun,
Svalövs kommun, Åstorps kommun

60%

80%

Samhällsbyggnad
Lennart Erfors

Ungefär 60 % svarar att man använder arbetsplatsens kollektivtrafikkort och lika stor
andel att man använder tjänstebilarna. Bara 26 % uppger att man har tillgång till
tjänstecykel, en mycket låg siffra.

Resfria möten
En fråga ställdes om hur stor andel av resorna som skulle kunna ersättas med resfria
möten, skype eller dylikt, om bra utrustning finns. Hälften av de svarande uppger att
man inte kan ersätta några möten alls med resfria möten.
Telefon- och webb skulle kunna
ersätta fysiska möten
någon/några gånger i veckan
Telefon- och webb skulle kunna
ersätta fysiska möten
någon/några gånger i månaden
Jag ser inte i dagsläget att jag
skulle kunna ersätta några fysiska
möten med telefon- och...
Jag använder mig redan av resfria
möten så mycket det går

0%

20%

40%

60%

Resfria digitala möten
2020-04-21: Den pågående pandemin har inneburit en väldig skjuts för resfria
möten och svaret på frågan skulle förmodligen se helt annorlunda ut idag.
Resepolicyn
Gällande resepolicy finns antogs 2015 (ligger på intranätet i personalhandboken). Till
denna hör riktlinjer för beställning av resor mm.

Fossilbränslefria Uppstartskommuner
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Hörby kommun, Osby kommun,
Svalövs kommun, Åstorps kommun

Samhällsbyggnad
Lennart Erfors
Policyn är inte särskilt välkänd enligt undersökningen. 64 % av de svarande känner
inte till att resepolicyn finns, av de som känner till policyn känner 70 % till det
huvudsakliga innehållet.
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Kännedom om resepolicyn
Tävlingsförslag
Resvaneundersökningen innehöll en tävling där deltagarna kunde lämna förslag på
förbättringar.
Av förslagen kan nämnas följande:







Lättillgängliga cyklar/elcyklar på arbetsplatsen (Många efterlyste cyklar till
arbetsplatserna, inte minst på skolorna)
Elbilar
Poolbil till Lönsboda
Ökad andel resor med kollektivtrafik
Ersätt en del fysiska möten med telefon- respektive skypemöten
Bättre fungerande cykel- och gångvägar

Fossilbränslefria Uppstartskommuner
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne
Hörby kommun, Osby kommun,
Svalövs kommun, Åstorps kommun

Samhällsbyggnad
Lennart Erfors

1)
2)
3)
4)
5)

Förslag till åtgärder
Informera om resepolicyn. Gör populärversion
Kartlägg tillgång till tjänstecyklar mm utrustning på arbetsplatserna och utred
möjligheten att förbättra tillgången
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Förslag till ny detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby
194:1 samt Castor 13
Dnr SBN/2019:238 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn. Förslag till detaljplan utformas för att ta hänsyn till barn i det
offentliga rummet genom goda tillgångar till cykel- och gångstråk, en naturnära miljö och
nya bostäder. Området är till viss del avgränsat utifrån att det ska vara möjligt att ta sig
fram utan tillgång till på ett säkert sätt. Flera trafikseparerade gångvägar finns både söder
och norr om planområdet (b.la. genom en gång och cykelbro över väg 15). Närhet till
förskola och utbildning kommer finnas cirka 150 meter från planområdet där en ny
förskola byggs som bidrar till att knyta ihop området.
Sammanfattning av ärendet
Den aktuella marken är belägen i den östra delen av Osby tätort och ligger i anslutning till
villabebyggelse, mellan Ängsgårdens förskola och äldreboendet Lindhem. Planförslaget
innebär att planera för bostäder. Fullmäktigeberedningen anger att naturbruksområdets
tillkommande bostäder ska harmonisera med befintlig bebyggelse i området.
Enligt gällande översiktsplan för Osby kommun (antagen av fullmäktige 2010-11-29)
pekas stora delar av naturbruksområdet ut som utredningsområde, U3. Översiktsplanen
beskriver att området kan förtätas med kommunala verksamheter eller bostäder.
Även dagvattenledningarna som går genom området tas upp i översiktsplanen samt de
föroreningar och ojämna flöden som de orsakar i Osbysjön. Dessa är inlagda som
U-områden i förslag till detaljplan. Gällande stadsplan, fastställd 1975-07-29, anger
allmänt ändamål för det aktuella planområdet. Det innebär att stadsplanen behöver göras
om till bostäder för den aktuella delen. Allmänt ändamål medger enbart kommunala,
statliga och offentliga inrättningar. 2019-06-10 beslutade kommunfullmäktige att
dokumentet ”Naturbruksområdets framtida gestaltning” från 2019-05-21, från
fullmäktigeberedningen för naturbruksområdet, antas. I dokumentet förordas bostäder i
det aktuella området. Efter samrådet har synpunkter främst inkommit från Länsstyrelsen
gällande risk för översvämning, trafikbuller, eventuella markföroreningar och påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Efter granskningen har ett antal mindre synpunkter inkommit från bland annat
Lantmäteriet och Länsstyrelsen, vilka har hanterats via telefon och tillägg i
planhandlingarna. Inga grannfastigheter har inkommit med yttranden under granskningen.

Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Översvämningsutredning för Osbysjön (Tyréns 2012)
Bulleranalys från Tyréns
Fastighetsförteckning

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Plan- och genomförandebeskrivning
Antagandehandling

Ny detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor
13
Dnr SBN/2019:238

Osby tätort
Osby kommun
Skåne län

Ungefärlig avgränsning i rött av planområdet, del av Castor 17 och del av Osby
194:1 samt Castor 13.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby
Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se
Granskning
Uppdrag

Laga kraft
Samråd

Antagande

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsägarförteckning
Bullerutredning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan
läsas ihop med de beskrivningar och utredningar som hör till ärendet.
Planbeskrivning (och illustrationsplan) ska underlätta förståelsen av
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. Genomförandebeskrivningen redovisar exempelvis organisatoriska och
ekonomiska åtgärder som behövs för detaljplanens genomförande.

SAMMANFATTNING

Under både 2018 och 2019 har framtida markanvändning för det så kallade
naturbruksområdet diskuterats. Tidigare låg ett naturbruksgymnasium som
nyligen lades ner vilket skapar förutsättningar för andra markanvändningar
i området. Planområdet är relativt begränsat till sin yta och ligger precis
söder om väg 15. Ytan är drygt 4 hektar stor. Avsikten är att använda platsen
till markbostäder, såsom radhus, parhus och även villatomter.
Översiktsplanen pekar ut området som U3, det vill säga
utredningsområdet. Översiktsplanen redogör för att plats kan
användas både som kommunal utbildningsverksamhet eller bostäder.
Förslag till detaljplan avser att skapa flexibilitet och förutsättningar att göra
tomter i varierande storlek och upplåtelseformer.
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INLEDNING
Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka har naturbruksområdets framtida markanvändning diskuterats mer konkret. Det tidigare naturbruksgymnasiet har avslutat
sin verksamhet och en fullmäktigeberedning tillsattes. Politiker och berörda
tjänstemän har genomfört medborgardialog och samtal för att få in förslag
från medborgarna vad platsen kan användas till. Olika förslag har
skissatsfram för de olika delarna i området. Den huvudsakliga
användningen för marken avser bli bostäder och natur/rekreationsområde.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Planfakta

Planområdet ligger i Osby tätort och omfattar del av Osby 194:1 och del
av Castor 17 samt Castor 13. Avgränsningen har gjorts utifrån beslut i
fullmäktigeberedningen. Planområdet avgränsas i norr av väg 15 med
dike och vägområde och i väst av privata villafastigheter. I öst och
söder avgränsar planområdet av kommunala äldreboenden, Lindhem
och Rönneback. Marklundavägen löper i planområdets södra gräns.
Planområdet är i stort sett helt flackt utan några större höjdvariationer och
omfattar drygt 4 hektar. Största delen av ytan är öppna gräsytor utan någon
större växtlighet. En mindre förskola innefattas i planområdet tillsammans
med två villor varav en är privatägd. Förskolans verksamhet flyttas till en
nybyggd förskola i närheten. I förslag till detaljplan föreslås bostäder.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

Enligt den fördjupade översiktsplanen som finns i översiktsplanen
(antagen 2010-11-29) pekas befintligt Naturbruksområde ut som både
”utredningsområdet”, U3, samt ”allmänna byggnader” (Osby kommun
2010, sid 62). Hela området som översiktsplanen pekar ut är större än vad
som planläggs genom förslag till detaljplan.
Översiktsplanen redogör för att använda ytorna till kommunal
utbildningsverksamhet eller bostäder. De stora dagvattenledningarna
som genomkorsar planområdet tas upp samt dagvattendamm för
dagvattenhantering.

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor
13
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Planområdet ungefärligt
utmarkerat med röd ring,
utredningsområde U3 samt
utmarkerat som allänna
byggnader.

Bedömningen är att förslag till detaljplan med bland annat bostäder
stämmer väl överens med översiktsplanen samt den fördjupade
översiktsplanen. Utredningsområdet bedöms väl genomgånget och utrett i
enlighet med översiktsplanens intentioner.
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Stadsplaner

Planområdet är tidigare planlagt och berör en ensam större stadsplan som
fastställdes genom Länsstyrelsens beslut 1975-07-29. Stadsplanen anger
allmänt ändamål för hela området som den nya förslag till detaljplan utgör.
Framför allt de nordvästliga delarna i stadsplanen anger bostadsändamål,
friliggade byggnadssätt.
Ingen exploateringsgrad anges och byggnadshöjden är 7,6 meter.
I områdena med bostadsändamål gäller 1 våning.

Stadsplanen som gäller för det utpekade planområdet. Röd ring markerar det nya
planområdet som berörs i gällande stadsplan.

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens
genomförande.

Grönstrukturplan

Grönplanen antagen 2018-09-03 nämner inte det aktuella planområdet.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen. Strandskydd gäller längs
Driveån som ligger väster om planområdet men berör det inte.

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor
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BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som
avses i 6 kap. miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4.
Detta gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som
anges i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4
kap 34 § har gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planen tillåter inte någon störande eller belastande
verksamhet. Planområdet hyser inte heller några rödlistade arter eller annan
dokumenterad skyddsvärd natur.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten

I planområdet växer i stort sett inga träd alls. Den lägre vegetationen består
av ängsytor. Planområdet består till allra största delen av dessa öppna ytor.
Inga diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet.
Dock förekommer ett kulverterat dike i form av en större
dagvattenledningen. Denna dagvattenledning korsar planområdet.
Ett båtnadsområde med ett dikningsföretag sträcker sig längs denna
dagvattenledning genom planområdet. Ledningar för vatten- och avlopp
korsar även planområdet och ligger bredvid dagvattenledningen.
Norr om planområdet löper väg 15. På andra sidan om väg 15 äger
kommunen en del mark som är naturområde. Även i söder och öster är
kommunen fastighetsägare där det finns kommunala äldreboenden.
Ett flertal privata fastigheter i form av villatomter finns också men ligger
i huvudsak strax utanför planområdet i väster. Marken som detaljplaneras
påverkar inte någon privat mark då enbart kommunal mark planläggs och
ett skäligt avstånd hålls till privat egendom.
När det gäller miljökvalitetsnormerna (MKN) bedöms dessa inte påverkas
negativt. Detaljplanen är en del i ambitionen att förbättra vattenkvaliteten i
Osbysjön genom förbättrad infrastruktur i planområdet samt att skapa
en fördröjningsyta i området och längre norrut för den dagvattenledning
som löper genom planområdet.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment (grönt).
Detta ger lämpliga förutsättningar för grundläggning.
Morän illustreras i blått och torn i brunt vilket det inte bör finnas något av
vid en översiktlig bedömning. Närmare undersökning kommer göras i form
av provgropar för att tydliggöra de geotekniska förutsättningarna.
Marken inom planområdet ligger till viss del lägre än den övriga marken,
framför allt i de mittersta och södra delarna. Vissa tider på året kan dessa
delar upplevas som blöta men behöver nödvändigtvis inte inneha sämre
geotekniska förhållande. Dagvattenledningen som löper genom området är
gammal och inte helt tät.
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Jordartskarta över planområdet (röda markeringar) visar på isälvssediment (grönt).

Karta över planområdet i förhållande till fornlämningar (RAÄ fornsök) och riksintressen
enligt kommunens geografiska informationssystem. Väg 15 är riksintresse och
rödmarkerat. Blått fält och röda punkter samt lila punkter är forn- eller kulturhistoriska
lämningar (information från Riksantikvarieämbetet). En ”bytomt” sträcker sig utmed
planområdets utkanter och representeras av den blå ytan.

Kulturmiljö och fornlämningar

I planområdets ytterkanter löper en gammal ”bytomt” som representeras
av det blå fältet. Riksantikvarieämbetets fornsök beskrivning av
bytomten lyder ”Idag är här villabebyggelse, skolområde och
vårdinrättning.”Eftersom bytomten löper i utkanten av planområdet och
området i sin helhet är sedan länge är ianspråkstaget av bebyggelse, bedöms
inte lämningen bli påverkan av förslag till detaljplan.

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor
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Om fornlämningar däremot skulle framkomma i samband med eventuella
markarbeten kommer dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Historik och befintlig bebyggelse

I dagsläget finns inga byggnader inom planerat planområde med undantag
för en carport och Ängsgårdens förskola.
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet är de kommunala
äldreboendena samt villabebyggelsen. Detaljplanen bedöms ha stor
betydelse för utvecklingen och förtätningen av ett centralt läge i Osby
tätort.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

Strax väster om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut
trafiken på väg 15 och bidrar till ett gott trafikflöde i närområdet.
Den huvudsakliga vägen till planområdet är Marklundavägen som är en
kommunal väg med relativt lite trafik. Trafiken till området bedöms öka
till viss del, vilket inte anses vara ett problem då Marklundavägen är
förhållandevis lågt trafikerad. Ut och infarter finns redan med Prästavägen
och Kärleksstigen. Inom planområdet ska det vara möjligt att ta sig till
ny transformatorstation med tungt fordon om ny transformator bedöms
behövas. Parkering löses inom detaljplaneområdet och även genom de ytor
som den stängda gymnasieskolan tidigare använde. Kollektivtrafik går ut
till Rönnebackens äldreboende vilket ligger mitt emot planområdet.
Möjlighet till gång- och cykel finns med befintliga cykel- och gångbanor.
Strax väster om planområdet finns en cirkulationsplats som fungerar
lämpligt som huvudsaklig in- och utfart till väg 15 som anslutningspunkt.
Detaljplanen utformas i övrigt så att en fortsatt detaljplaneläggning ska vara
möjlig för resterande delar av naturbruksområdet.

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas främst
för bostäder, samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor ska bevaras.
Planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten, dagvatten och
spillvatten.

Teknisk försörjning

Teknisk försörjning finns redan draget till området och består av avlopp,
vatten, fiber, el och tele. Fjärrvärmenätet är draget ut till området och är
huvudalternativet till uppvärmning. Infrastrukturen med avlopp, vatten och
el behöver till viss del förstärkas.
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Kontakt hålls med driftbolaget/VA-bolaget SBVT (Skåne Blekinge
Vattentjänst AB) för att se över behov, tillvägagångssätt och kostnader för
dagvattenhanteringen.
En fördröjningsyta används i området för att hantera dagvattnet och
fördröja det innan det rinner vidare ut till Driveån. Även vid kraftiga
skyfall, nu och i framtiden, ska dagvattnet kunna hanteras på ett lämpligt
vis med rådande kapacitet i området. Tanken är dock att den naturliga
infiltrationen tillsammans med sedimenteringytorna som även beskrivs
under hälsa och säkerhet, ska vara tillräckligt vid kraftiga skyfall.
I plankartan läggs ett området in som fördröjningsyta för dagvatten utmed
ledningsområdet. Av vikt är att den föreslagna sedimenteringslösning
utformas estetiskt för att skapa ett tilltalande område för bostadsändamål.
Angående elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra.
Avfallshanteringen löses inom planområdet.
Kommunikationen med E.ON är viktig för att på ett lämpligt vis säkra
elförsörjningen till kommande bebyggelse. Vid eventuell flytt av ledningar
eller transformatorstation vid detaljplanens genomförande bekostas
av exploatören. Inga enskilda fastighetsägare kommer belastas av en
transformatorstation för ett allmänt ändamål.

Markavvattningsföretag

Ett båtnadsområde löper genom planområdet där en större dagvattenledning
går. Ett U-område läggs in i detaljplanen. I övrigt bedöms inte
båtnadsområdet påverkas negativt.

Båtnadsområdet markerat i blått med blå linjer.

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor
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Hälsa och säkerhet

Den viktigaste vägen i närheten av planområdet är vägen 15. Avståndet till
planområdet från väg 15 är över 100 meter, vilket bedöms vara ett skäligt
avstånd utifrån landskapets karaktär och de givna förutsättningarna.
Väg 15 har en god vägbredd. Hastigheten är avsevärt begränsad i relation
till vägens storlek och satt till 60 km/h. Avståndet till järnvägsspåret är över
400 meter och bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa- och
säkerhet. Det aktuella planområdet har aldrig ianspråktagits för någon
tidigare bebyggelse och ligger inte heller i närheten av någon
industribebyggelse. En skydsvall är inlagd i norra delen av planområdet
som skydd mot trafiken på väg 15 (cirka 100 meter från plangränsen).
Gällande riskhänsyn i planeringen pekar RIKTSAM (Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen) bland annat på att hänsyn behöver tas
genom lokalisering av bebyggelse till lämpliga områden och att
skyddsavstånd upprättas. Att minska konsekvenserna av en eventuell olycka
behöver planeras och det är i detta sammanhang som avståndet från
väg- och järnväg har bedömts i relation till planområdet. Avsikten med
detaljplanen är att begränsa omgivningspåverkan så mycket som det är
möjligt. Därav inga bestämmelser som tillåter annat än bostäder, handel och
övriga verksamheter som inte påverkar omgivningen i större omfattning än
nödvändigt. Ingen industri planeras och det finns inte heller några
vattendrag i direkt närhet som kan bidra till att planområdet påverkar
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. Eftersom VA-systemet
kontinuerligt ses över och rustas upp vid detaljplaneläggning blir
hanteringen och förutättningarna för bland annat dagvattenhanteringen
bättre.

Bullerutredning från Sweco över järnvägen och väg 15 ovanför planområdet.
Norra delen av planområdet är inringat med röd ring.

10

Planbeskrivning
fördp
del
av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor 13
Planbeskrivning för
XXXXXX

Enligt den översvämningsanalys (Tyréns 2012) som finns för både
Osbysjön och Driveån (som löper strax väster om planområdet) berörs inte
planområdet av en eventuell översvämning. De rosamarkerade områdena är
områden som kan drabbas av översvämning enligt beräknat dimensionerat
högsta flöde (+73,41).
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Översvämningskarta från kommunens GIS-system med översvämmad yta vid 100-års
flöde. Den sydvästra hörnan av planområdet berörs i liten utsträckning.

Lågpunktskarteringen från Länsstyrelsen visar på att viss vattenansamling kan
förekomma inom planområdet. Kontakt hålls med VA bolaget SBVT för att redovisa
lämpliga åtgärder.

Trots att Tyréns översvämningsanalys visar att planområdet inte är
översvämningsdrabbat, läggs prickmark ut i delarna längs ledningarna som
korsar planområdet. Det är detta stråk som tydligast är utmarkerat i
Länsstyrelsens lågpunktskartering. Marken längs ledningarna kommer
grävas ur och delar av dagvattenledningen avkulverteras.
En sedimenteringsyta tillskapas för att ta hand om dagvattnet som
sedimenteras och renas innan det fortsätter till resterande del av
dagvattenledningen som löper ut i Driveån. Massor tillförs övriga delar av
planområdet för att höjda nivån och undvika den potentiella
översvämningsrisken.
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I samråd med VA-bolaget SBVT bedöms detta vara den lämpligaste
lösningen. Det ger även dagvattnet förutsättningar att renas innan det går
vidare i dagvattenledningen och ut i Driveån för att sedan nå Osbysjön.
MKN för vatten ges förutsättningar att kraftigt förbättras istället för att
rinna helt orenat ut i Driveån. Med hänsyn till MKN för vatten bedöms
nollalternativet, med befintlig dagvattenledningen, inte vara lämplig ur
miljösynpunkt. Ledningen är i undermåligt skick med olika rördimensioner.
Undersökningar av vattenkvalitén i Driveån visar på sämre vatten direkt
nedanför dagvattenledningens utlopp. En välfungerande
fördröjningsyta i planområdet kan därmed förbättra förutsättningarna
väsentligt. Dagvattenhanteringen i detaljplanen sker på allmän platsmark.
Gällande ljudnivåerna har en bullerutredning som läggs till
planhandlingarna tagits fram av Tyréns för området
(se analyskartan längre ner). Bullerkällorna är både från
fordon- och spårtrafik. Bedömningen utifrån bullerutredningen är att det
inte föreligger några problem med ljudnivåerna som kräver åtgärder i
detaljplanen. Ljudnivåerna ligger på Leq 50-55 dBA ljudnivå för större
delen av planområdet. För några mindre delar i västra delen av
planområdet är Leq 45-50 dBA ljudnivå. Grundriktvärdet (Leq ≤ 60 dBA) i
gällande trafikbullerförodning uppfyller alltså för hela
planområdet. Ljudnivåerna för uteplats överskrids marginellt enligt
bullerutredningen. Det finns två ljusare fläckar inom planområdets västra
del, strax nedanför befintliga villor. Dessa ljusare områden har en lägre
ljudnivå eftersom de skärmas av den västra bebyggelse. Vid uppförande av
ny bebyggelse inom planområdet kommer en liknande skärmande
effekt uppnås, både genom tillkommande byggnadskroppar men även
genom plank, carportar eller liknande som tillkommer i området.
Bedömningen är därmed att utnyttjandet av byggrätten som förslag till
detaljplan ger, förbättrar ljudmiljön i området eftersom platsen inte kommer
ha samma öppna karaktär som den har utan bebyggelse.
Överlag förekommer låga trafikmängder på Marklundavägen (1000-2000
fordon i medeldygnstrafik). Ett område för skydd finns även i plankartans
norra del mot väg 15, (detta skydd är inte inräknat i bullerrapporten) som
också har förhållandevis låga trafikmängder (4000-5000 fordon i
veckomedeldygnstrafik). Avståndet till väg 15 bedöms som lämpligt, cirka
100 meter till planområdet. Planområdet har aldrig ianspråkstaget för någon
typ av bebyggelse. Det finns inte heller någon verksamhet som kan påverka
miljön i närheten av planområdet. Det ligger en förskola, äldreboende och
villor runt planområdet. Växthuset strax utanför planområdet är ett utrymme
som kommunen använder för vinterförvaring av växter. På sommaren står
arrangemangen ute i det offentliga rummet.
Det tidigare Naturbruksgymnasiet har även använt byggnaden för
utbildningsverksamhet. Inga miljöfarliga ämnen har använts Kommunen
har under en lång tid ägt byggnaden och inga bekämpningsmedel har
använts. Ingen kommersiell verksamhet har förekommit.
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Bulleranalyskarta från Tyréns bullerutredning med ljudutbredningen för prognosår 2040.
Området för planerade bostäder är markerade med rött. Blått och grönt område uppfyller
grundriktvärdet (Leq ≤ 60 dBA). Ljusblått område uppfyller riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50
dBA).

Fotografiet över planområdet är taget från Marklundavägen i planområdets sydvästra
utkant. Till vänster i bild syns förskolan som också är en del av planområdet.
Nivåskillnaderna mellan Marklundavägen och de omkringliggande byggnaderna i
förhållande till ängsytan är små.
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Illustrationsförslag

Illustrationsbild med ny bebyggelse inritad i planområdet. Bild tagen mot sydväst och är
enbart ett förslag.

Illustrationsförslaget med vy mot nordöst.

Barn i planeringen

I detaljplaneförslaget har barns rörlighet och säkerhet försökt att tillgodoses
genom bland annat tillgång till gång- och cykelvägar.
Detta ger goda kommunikationer och säkrar de viktiga förbindelserna som
bland annat finns till den nya förskolan söder om Rönnebacken.
Avgränsningen av planområdet har inte gjorts större än vad som bedöms
rimligt med hänsyn till efterfrågan på planerad mark i området.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är femton år från att planen vinner laga
kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheten Castor 17 är relativt stor och avstyckningar kan eventuellt
komma att göras för att skapa lämpliga fastigheter. En ansökan om
avstyckning skickas i sådana fall till Lantmäteriet. Del av Osby 194:1
berörs också för att inga mindre delar av gällande stadsplan ska gälla kvar.
Därför tas en bit av Marklundavägen med.
Kostnaden för fastighetsindelning tas ut i samband med om det
sker en markförsäljning. Möjligheter finns att ordna rättigheter för
väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrättning. En sådan lösning
kommer sannolikt inte behövas utifrån nuvarande läge eftersom goda
förbindelser finns. Inga rättigheter avses skapas i övrigt. Rättighetsfrågor
prövas vid förrättning. Kostnader för förrättning och ersättning för
markupplåtelse kan bli aktuellt för de fall åtgärden bedöms genomförbar.

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan

Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2020.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Marken ägs av Osby kommun.
Eventuellt framtida exploatörer är ansvarig för genomförandet inom
kvartersmark.
Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad och skötseln av gator,
park- och naturmark m.m. Kommunen är huvudman för
VA-verksamheten och dagvattenhanteringen inom området. Driften och
utbyggnaden sköts av det kommunala driftbolaget SBVT.
Uppförande transformatorstationer ska vara möjlig inom planområdet.
Transformatorstationer ska inte belasta privata fastigheter.
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Avtal

Planändringen berör en privat bostadsfastighet.
Planläggning sker av den privata fastigheten utan planavtal med avsikt att
rätta nuvarande ändamål (allmänt ändamål) till bostad (bostadsändamål).
Eventuella avtal kan behöva skrivas med exploatör för att reda ut
kostnadsfördelningar och markpriser ifall detta blir aktuellt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Det är fastighetsägaren (kommunen) som ansöker om en
lantmäteriförrättning. Syftet med en lantmäteriförrättning är att skapa,
alternativt ändra en fastighets utbredning. Eventuell avstyckning sker när
förslag till detaljplan vunnit laga kraft.

Ledningsrätt

För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas.
Denna rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra
så inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed fastigheten.
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt
behöver skapas inom planområdet. Frågor om rättigheter prövas vid
förrättning. Kostnader för förrättning och ersättning för markupplåtelse
kan bli aktuellt om åtgärden bedöms som lämplig och genomförbar.
Förrättningskostander debiteras dock i princip alltid.
Flyttningar eller andra åtgärder som kan komma att krävas för att säkerställa
E.ON:s kablar och deras funktion bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
Någon flyttning eller annan åtgärd bedöms dock inte behövas för att
säkerställa E.ON:s kabelfunktioner. Av svensk standard SS-EN 61936-1
samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna
avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel
eller brännbart upplag är 15 meter. Detta är viktigt att beakta.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Upprättande av detaljplan bekostas av och tas fram av kommunen.
Kostnad för planarbetet tas ut vid markförsäljning om detta blir aktuellt.
Flytt eller ombyggnad av ledningar bekostas av exploatören. Utbyggnad av
allmänn platsmark bekostas av kommunen. Anslutningsavgift till VA-nätet
tas ut av exploatören.
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska
informationssystem. Undersökningen visar att där planområdet är beläget
ligger radonhalten på 10-25 kBq/m3 vilket är normal nivå. Undersökningen
av marken visar på goda markförhållanden.

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2020-05-19

Mathias Karlsson
			
Samhällsbyggnadschef			

18

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning
för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor 13
Planbeskrivning för dp XXXXXX

GATA

Huvudgata

NATUR
SKYDD

Bullervall

SKYDD2

Kvartersmark
B

SKYDD
Bebyggandets omfattning
6

NATUR

Placering
p1

Markreservat
Underjordiska ledningar
u

CASTOR

SKYDD2

B

ENEBACKEN

p1

6
u
u

p1
6

u

SIRIUS

GATA

Antagandehandling

samt Castor 13

Beslutsdatum

Instans

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30

0
TAURUS

Antagande

200

Osby kommun. Skala 1:1500

KF

Laga kraft

100
Meters

Mathias Karlsson

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA

Granskningsutlåtande
2020-05-12

Ny detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt
Castor 13
Osby tätort, Osby kommun, Skåne län

Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2020-03-04 – 2020-03-24 i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19.
Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare.
Under granskningstiden har detaljplan funnits tillgänglig på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- Kommunens hemsida www.osby.se
Länsstyrelsens, Lantmäteriets och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De
yttranden som inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en
överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på kommunhuset,
Västra Storgatan 35.
Följande har inkommit med yttranden:

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:
Länsstyrelsen, 2020-03-25
Lantmäterimyndigheten, 2020-03-23
Trafikverket, 2020-03-16

med synpunkter
med synpunkter
med synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:
Miljö- och byggnämnden, 2020-03-24
E.ON, 2020-03-17
SBVT, 2020-03-17

med synpunkter
med synpunkter
med synpunkter
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Granskningsutlåtande
STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2020-03-25 följande:
Redogörelse för ärendet
Planhandlingarna anger att syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.
Planområdet är i stort sett helt flackt utan några större höjdvariationer och omfattar drygt 4
hektar. Största delen av ytan är öppna gräsytor utan någon större växtlighet.
Enligt den fördjupade översiktsplanen som finns i översiktsplanen (antagen 2010-11-29) pekas
befintligt Naturbruksområde ut som både ”utredningsområdet”, U3, samt ”allmänna byggnader”
(Osby kommun 2010, sid 62). Översiktsplanen redogör för att använda ytorna till kommunal
utbildningsverksamhet eller bostäder. De stora dagvattenledningarna som genomkorsar
planområdet tas upp samt dagvattendamm för dagvattenhantering. Kommunen bedömer att
förslag till detaljplan med bland annat bostäder stämmer väl överens med översiktsplanen samt
den fördjupade översiktsplanen. Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och
gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB.
I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen angående risk för översvämning, miljökvalitetsnormer
för vatten, buller och markföroreningar. Nu aktuella planhandlingar hanterar delvis de lämnade
synpunkterna.

Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och
bygglagen.
Risk för översvämning

Länsstyrelsen framförde i samrådet synpunkter angående att det finns skäl att anta att
sannolikheten är stor för att planområdet kan komma att översvämmas, detta framförallt mot
bakgrund av att stora delar av planområdet ligger inom ett båtnadsområde för dikningsföretag
samt att planområdet ligger i ett stråk av lågpunkter (från norr om planområdet och vidare ner
mot Driveån och Osbysjön). Sedan samrådet har kommunen utökat området med prickmark,
alltså område som inte får bebyggas, samt för in en yta för fördröjning av dagvatten inom
kvartersmarken för bostäder. Kommunen har också utvecklat sina resonemang och sin
bedömning i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen menar att kommunen inför antagande av detaljplanen måste tydliggöra hur
ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen är tänkt att se ut. Under rubriken Genomförande i
plan- och genomförandebeskrivningen framgår det att kommunen är huvudman för
VA-verksamheten, samt att driften och utbygganden sköts av det kommunala driftbolaget SBVT.
Samtidigt är plankartan reglerad så att yta av fördröjning av dagvatten är placerad på
kvartersmark för bostäder, samt att den yta där kommunen enligt handlingarna avser att
avkulvertera och öppna upp befintlig dagvattenledning också ligger inom kvartersmark för
bostäder. Länsstyrelsen bekräftar att det behövs ytor för dagvattenhanteringen för att marken
ska bli lämplig för sitt ändamål. Länsstyrelsen förordar att det sker på allmän plats med
kommunen som huvudman.
Granskningsutlåtande till detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor 13
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Granskningsutlåtande
Om kommunen väljer att fortsatt hantera dagvattnet inom kvartersmark är det lämpligare med
en reglering enligt 4 kap. 14 § PBL och att gemensamhetsanläggning bildas. Länsstyrelsen
bedömer att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas/klaras om ytan för dagvattenhantering
och genomförandet säkerställs.
Hälsa och säkerhet – buller

Länsstyrelsen framförde i samrådet att planhandlingarna behövde kompletteras i fråga om
bullersituationen. Länsstyrelsen efterlyser fortsatt kommunens bedömning av eventuellt buller
från vägtrafik. I planbeskrivningen redovisas en bullerutredningskarta, enligt denna berörs inte
planområdet. Samtidigt har kommunen sedan samrådet infört markanvändningen allmän
plats – skydd i den norra delen av planområdet med preciseringen bullervall, Länsstyrelsen kan
inte utläsa av planbeskrivningen vad som föranleder behovet av vallen.
Länsstyrelsen menar att kommunen inför ett antagande av detaljplanen behöver klargöra hur
bullersituationen inom planområdet ser ut:
Kommunen måste visa hur bullersituationen för området ser ut. Planbeskrivningen ska enligt 4
kap. 33 a PBL innehålla en redovisning av beräknade värden från omgivningsbuller om det inte
anses obehövligt. Detta ska redovisas både vid bostadsbyggnadens fasad och uteplats.
Kommunen måste tydliggöra sin bedömning av om den bullerutredning som
bullerutredningskartan är hämtad ifrån är möjlig att använda i den nu aktuella planen, bla.
genom att tydliggöra vilka bullerkällor som ingått i bullerutredningen, samt att ta ställning till
om de ingångsvärden som använts för att beräkna bullret fortfarande är aktuella att använda idag.
-Kommunen måste tydliggöra om det utifrån bullersituationen behövs åtgärder, t.ex. i form av
bullervall, för att det ska vara möjligt att klara gällande riktvärden för trafikbuller.

Länsstyrelsens rådgivning
Information om fornlämningar

Länsstyrelsen lämnade i samrådet rådgivning gällande arkeologi. Av rådgivningen framgick att
Länsstyrelsen eventuellt skulle kunna komma att ställa krav på att arkeologisk utredning ska
genomföras. Länsstyrelsen rådde därför kommunen att samråda med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet i frågan. Det framgår varken av plan- och genomförandebeskrivnigen eller av
samrådsredogörelsen om något sådant samråd skett. Om sådant samråd inte skett råder
Länsstyrelsen kommunen att genomföra det innan planen tas till antagande, för att säkerställa att
planen blir genomförbar.
Råd om planteknik

Länsstyrelsen vill påminna om att om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag
väsentligt ska kommunen låta granska förslaget igen, enligt 4 kap. 25 § PBL.

Länsstyrelsens bedömning
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna kan Länsstyrelsen komma att kalla in planen
för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan ytterligare kompletteringar och
förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet.
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Granskningsutlåtande
Kommentar: Plankartan ändras gällande prickmarken och ytan för dagvattenhantering enligt
Länsstyrelsens yttrande om kvartersmark kontra allmän plats. Förtydligande görs om
huvudmannaskapet i plan- och genomförandebeskrivningen.
Gällande ljudmiljön har en bullerrapport tagits fram (av Tyréns) och som biläggs
planhandlingarna. Rapporten visar att ljudnivåerna inte kräver någon åtgärd i detaljplanen.
Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats (enligt 4 kap. 33 a PBL ska
planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden från omgivningsbuller) med
ett resonemang utifrån rapporten samt med en analyskarta från rapporten över bullervärdena
vid planområdet. Ett resonemang om ljudmiljön för uteplats har kompletterats i plan- och
genomförandebeskrivningen, främst på sidan 13.

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2020-03-23 följande:
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-02-11) har följande noterats:
Plankarta med bestämmelser
Bestämmelsen om fördröjning är i plankartan belägen inom område för bostadsändamål (B)
men bland planbestämmelserna så står den under rubriken Utformning av allmän plats.
Bestämmelse om genomförandetid bör förtydligas från när den börjar löpa.
Genomförandebeskrivning
Gällande allmänna anläggningar som exempelvis transformatorstationer så torde det inte vara
helt förenligt med planen att sådan ska i anspråkstaga mark planlagd för bostadsändamål.
Så som det uttrycks i planbeskrivningen, att transformatorstationer inte ska belasta privata
fastigheter, kan tolkas som att de i sådana fall placeras inom allmän plats. Om så inte är fallet
är det inte säkert att ledningsrätt för transformatorstation skulle upplåtas inom kvartersmarken
förutom inom u-område.
Gällande stycket om ledningsrätt på sidan 16 vill Lantmäteriet påpeka att förrättningskostnad
i princip alltid debiteras. Enligt styckets sista mening kan det tolkas som att
förrättningskostnad kan bli aktuellt, men så är inte fallet när ansökan inkommit till
myndigheten. Detsamma gäller för stycket under rubriken Fastighetsrättsliga frågor på sidan
15.
Grundkarta
Teckenförklaring till grundkartan saknas. För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella
bör den inte vara äldre än tre månader.
Kommentar: Gällande genomförandetiden är det angivet i planbeskrivningen att den börja
från dagen då detaljplanen vinner laga kraft. Ändring görs av fördröjningsdammen.
Komplettering görs om förrättningskostnaderna.

Trafikverket meddelar i yttrande 2020-03-16 följande:
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i Osby.
Trafikverket har inget att erinra mot granskningshandlingarna.
Kommentar: Ingen
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Granskningsutlåtande
KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2020-03-24 följande:
1. Bestämmelse om exploateringsgrad saknas även i granskningsunderlaget.
2. Genomförandetiden har förlängts från 5 till 15 år.
3. Detaljplanen har nu ändrats och tar nu hänsyn till eventuella störningar från norr
genom anläggande av bullervall.
4. Marken där bostäderna/bostadstomterna ska placeras ska uppfylla kravet på känslig
markanvändning enligt Naturvårdverkets generella riktvärden för förorenad mark
(2008-10-28)
Kommentar: De generella riktvärdena för förorenad mark har tillhandahållits från miljö- och
bygg.

E.ON meddelar i yttrande 2020-03-17 följande:
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter.
E.ON noterar kommunens kommentarer i planbeskrivningen om att transformatorstationen
(OBY-102) kan eventuellt behövas flyttas. E.ON har för avsikt att bibehålla
transformatorstationen. Innan planen antas måste avtal tecknas som både reglerar
kostnadsfördelning samt den nya placeringen för stationen.
I annat fall hemställer E.ON att ett 6x6 meter E1-område läggs ut i plankartan, för vår
befintliga transformatorstation. Samt även hemställer vi om att mellanspänningskablarna som
går fram till stationen skyddas med ett 4 meter brett u-område.Plankartan och
planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska
vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. Om
parkeringsplatser ska anläggas i närheten av transformatorstation så får inte parkeringens
utformning utformas på så sätt att drift och underhåll av transformatorstationen försvåras. Det
måste finnas plats att öppna dörrar till transformatorstation samt att det måste finnas en
utrymningsväg. Därav ser E.ON att man inte anlägger p-platser precis bredvid stationen,E.ON
noterar u-områdena från norr till söder som är utlagt på plankartan. Dock bör u-området
justeras efter inmätningen som har skett så att u-området är 4 meter med kabeln som mittlinje.
Under förutsättning att man ta hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare att erinra över
planförslaget.
Kommentar: Eftersom befintlig transformator och kabel eventuellt kan behöva flyttas avses
inte någon teknisk anläggning ritas in eller att U-området utökas.
I plan- och genomförandebeskrivningen noteras att exploatören står för kostnaderna vid flytt
av ledning etc.
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Granskningsutlåtande

SBVT meddelar i yttrande 2020-03-17 följande:

Kommentar: Benämningarna på fördröjningsytan görs enhetliga i plan- och
genomförandebeskrivningen. Gällande dagvattenlösningen behöver en närmare mätning m.m.
göras. I detaljplanen är det enbart fördröjningsytan som är reserverad till att hantera
dagvattnet. I övrigt styr inte detaljplanen någon exakt lösning, bortsett från att det inte är
möjligt att bygga i området närmst ledningsstråket där prickmarken finns.

Samhällsbyggnad i Osby, 2020-05-12

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA
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Datum

Sida

1(2)

2020-05-28
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Begäran om planbesked Fiskalen 11
Dnr SBN/2019:289 214

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Godkänna planavtalet. Positivt planbesked lämnas när planavtalet är undertecknat av båda
parterna.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn i detta läge eftersom ett planavtal avses
skrivas. Dock innebär en ny detaljplanen som tillåter bostäder en påverkan för barn.
En rubrik tas därför med i planbeskrivningen för att beskriva hur barn kan påverkas av
planförslaget.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked kom in till kommunen i slutet på 2019 och gäller fastigheten
Fiskalen 11 utmed Esplanadgatan. Önskemålet är att bebygga fastigheten med bostäder i
ett punkthusformat i 8 våningar. Detta skulle skapa en byggnad som sticker ut och blir
väldigt visuellt märkbar i förhållande till övrig bebyggelse. Ljusinsläppet för boendes i
flerbostadshuset på Kyrkoherden 10 (byggnaden bakom Fiskalen 11) blir mindre.
Under SBN:s beredning 2020-05-18 fördes samtal med byggherren med ingången att
högst 6 våningar kan tillåtas.
Bredden på Fiskalen 11 begränsad, cirka 19 meter, vilket innebär att skuggningen mot
Kyrkoherden 10 blir relativt kortvarig för respektive boende innan solen tagit sig runt
Fiskalen 11.
Tillräckligt med parkeringsplatser behöver tillskapas i förhållande till våningsantalet som
föreslås i kommande detaljplan. Med en byggnadshöjd på 8 våningar med 3 lägenheter på
varje våningsplan skulle cirka 20 parkeringsplatser behöva tillskapas med ett parkeringstal
på 0.8. I inkomna skisser tillsammans med ansökan om planbesked är 10
parkeringsplatser inritade på den bakre (norra delen) av Fiskalen 11.
I övrigt är den aktuella fastigheten en lucktomt som står igenväxt.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby
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Fiskalen 11 markerad.

Beslutsunderlag
Planavtal för Fiskalen 11.
Ansökan om planbesked med skisser.

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Mathias Karlsson
Samhällsbyggnad

DNR: SBN/2019:289
2020-06-03

Detaljplan för Fiskalen 11, Osby kommun, Skåne
län.

PLANAVTAL
Denna dag har följande avtal om medverkan i detaljplaneläggning för rubricerat område
träffats mellan Osby kommun org.nr. 212000-0902, nedan kallad Kommunen och Rikard
Wihlborg, nedan kallad Sökanden.

§1

Avtalets syfte

Detta avtal syftar till att fastställa fördelning av ansvar och kostnader mellan Sökanden
och Kommunen i samband med upprättande av detaljplan för Fiskalen 11. Se bilaga A
för karta.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.
Planens syfte är att ge byggrätt för bostadsändamål för att det ska vara möjligt att
uppföra bostäder. Marken är privatägd med en äldre stadsplan som anger
bostadsändamål. Stadsplanen anger dock 3 våningar vilket behöver ändras för att ge
möjlighet till att bygga högre.
Arbetet med detaljplanen avses ske med utökat planfarande enligt PBL 2010:900.
Det utökade planförfarandet består av de lagstadgade delarna; kungörelse, samråd,
samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande
innan beslutet att anta planen kan vinna laga kraft. Under planarbetet kan
förutsättningar och omständigheter förändras. Det är därför möjligt att växla
planförfarande.

§2

Kommunens åtagande

Kommunen åtar sig inom ramen för detta avtal att:

upprätta grundkarta,

upprätta fastighetsförteckning,

deltaga i erforderliga kontakter och samråd,

F ö r s l a g t i l l d e t a l j p l a n f ö r Verkstaden 1, Skogsvaktaren 2 och Osby 192:57
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anslå en kungörelse på kommunens anslagstavla och föra in den i ortstidningen i
samband med samråd,
genomföra samråd om detaljplanen,
mottaga yttranden under samråd,
upprätta samrådsredogörelse efter samrådet,
genomföra underrättelse och granskning,
mottaga yttranden under granskning,
upprätta granskningsutlåtande efter granskning,
administrera ärendet i samband med antagande,
administrera ärendet när beslutet vinner laga kraft,
ta fram arkivhandlingar samt ombesörja arkivläggning.

§3

Sökandens åtagande

Sökanden ska, med undantag för vad Kommunen åtagit sig enligt § 2 ovan, ensam svara
för utarbetandet och genomförandet av byggnationen tillsammans med markberedning.
Behövs utredningar för planarbetet ska även dessa betalas av sökanden.

§4

Kostnadsfördelning
a.
b.

c.

§5

Sökanden ska ensam svara för att bekosta det som följer på grund av
Sökandens ansvar enligt § 3 ovan.
Kommunen tar ut kostnad för utförandet av punkterna enligt § 2 ovan med de
faktiskt antalet nerlagda timmarna. Totalt antal timmar uppskattas till cirka
120 för att färdigställa detaljplanen. Kostnaden per timme är 900 SEK. Den
totala kostnaden för detaljplanen bedöms till 100 000 SEK. Fakturering av
uppdaterade kostnader sker efterhand.
Kostnaden för planarbetet tas ut även om planen inte antas eller vinner laga
kraft. 30 % av totalkostnaden tas ut inför planarbetets uppstart, 30 % tas ut
efter samrådet och 40 % tas ut efter granskningen.
Om Sökanden fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal uttas ingen eventuell
framtida planavgift i samband med bygglov för den bebyggelse som ska ske
enligt den detaljplan och för det område som detta avtal avser.

Avbrytande av detaljplanearbete och betalningsansvar

Parterna är vidare ense om att det inte föreligger någon som helst skyldighet för
Kommunen att hålla Sökanden skadeslös för direkt eller indirekt skada om detaljplanen
inte antas av kommunfullmäktige eller inte vinner laga kraft.

Förslag till detaljplan för Fiskalen 11

Sida 2 (4)

2020-06-03

§6

Tidplan

Kommunen och Sökanden ska verka för att ta fram detaljplanen enligt den preliminära
tid som parterna kommer överens om. Parterna ska verka för att gemensamt lösa de
frågor som är föranledda av arbetet med detaljplanen.
§7

Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta planavtal ska avgöras av allmän
domstol.
§8

Exploateringsavtal och exploateringsbidrag

Om detaljplanearbetet visar att ett exploateringsavtal krävs för att reglera eventuella
villkor eller åtaganden för genomförandet ska även ett exploateringsavtal tecknas.

§9

Överlåtelse av avtal

Sökanden får inte överlåta detta avtal utan Kommunens skriftliga medgivande.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Osby den ................................................

Osby den ................................................

................................................................
Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Osby kommun

................................................................
Rikard Wihlborg
Byggherre
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Bilaga A.
Karta över de aktuella fastigheterna.
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2020-04-15
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Ny detaljplan för del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1
Dnr SBN/2020:99 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Påbörja planarbetet för del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms ha påverkan på barn eftersom en detaljplan avses tas fram.
Förslaget att påbörja en detaljplan för berörda fastigheter bedöms kunna ha viss negativ
påverkan på barn. Avsikten är att tillskapa byggrätter för verksamheter och handel.
En rubrik läggs till i plan- och genomförandebeskrivningen om barn i planeringen och hur
de kan påverkas av planförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Markområdet mellan Södra Portgatan och Norra infartsgatan, längs Mossvägen,
diskuteras som tänkbart för företagsutveckling (se bifogad karta). Marken är planerad som
park, plantering samt skydd och prickmark. Den ena stadsplanen antogs 1968-06-04 och
den andra planen är en detaljplan som antogs 1988-10-14. Vid samtal med näringslivet
har det framkommit att markytan har ett attraktivt läge med goda möjligheter till
nyetableringar. I huvudsak är området attraktivt för att det ligger i direkt anslutning till
Västra industriområdet i Osby tätort. Markarealen beräknas till runt 16 000 kvadratmeter
och ägs av kommunen men till viss del även av Osbybostäder (del av kvadraten 1).
Av vikt är att hänsyn tas till befintliga flerbostadshus på Kvadraten 1 och till
Klockareskogsskolan. Varken boenden eller elever på Klockareskogsskolan ska påverkas
av planförslaget vilket närmare utreds i detaljplaneprocessen.
Vid framtagande av förslag till detaljplan behöver de befintliga byggrätterna för
flerbostadshus som ligger närmast planförslaget tas bort. Ett så långt avstånd som möjligt
behöver tillskapas mellan befintliga flerbostadshus och planförslaget.
Innan planarbetet kan komma igång behöver Osbybostäder godkänna markförsäljningen
av den delen som berör deras fastighet.
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Karta med planområdet ungefärligt markerat, del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1.

Beslutsunderlag
Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen väster om KV. Linjalen, antagen 196806-04.
Detaljplan för utvidgning av kv Mejseln, antagen 1988-10-14.

Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Mathias Karlsson
Samhällsbyggnad
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2020-06-03
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
Tel 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Ny detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och del 3:40
Dnr SBN/2019:181 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn. Planförslaget tas fram och utformas för att förbättra barnens
förutsättningar till en god skol- och förskolemiljö. Lokaliseringen är vald med hänsyn till
att platsen ligger i ett lugnt läge med mycket skog. Det ger barnen bättre förutsättningar
att vistas ute i naturen och använda en skolgård som utgörs av stora delar naturmark.
Ett motionsspår finns i direkt anslutning till området och en ny sporthall byggs vilket ger
god tillgång till motion och idrott.
Sammanfattning av ärendet
Under en tid har nya skol- och förskolemöjligheter samt idrottshall i Killeberg diskuterats.
I den fördjupade översiktsplanen för Killeberg-Loshult, beslutad i kommunfullmäktige
2016-02-08, pekas marken precis väster om idrottsplatsen ut som utvecklingsområde för
bostäder och service. Marken ägs av Osby kommun och är betecknad Killeberg 1:1 samt
hela Killeberg 3:39 och 3:40. Gällande stadsplan (antagen av fullmäktige i Osby 1984-0903) anger park, plantering och bostadsändamål i 1 våning för den aktuella marken.
Översiktsplanen pekar ut området som enbart område för bostäder, cirka 20-25 nya
bostäder. Elljusspåret som börjar vid idrottsplatsen behöver flyttas från Björnstigens slut
och fram till slingans korsning strax norr om fotbollsplanerna. Eftersom Killberg 1:1 är en
stor fastighet ges möjlighet att till viss del vara flexibel i placeringen av de nya lokalerna.
Sedan samrådet har synpunkter kommit in från närboende gällande slingas framtida
placering och lokalernas placering. Förtydliganden och vissa justeringar har gjorts efter
detta. Efter granskningen har enstaka synpunkter inkommit om att avskärmande åtgärder
önskar mot de framtida parkeringarna och längs i huvudsak Sportvägen.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Geoteknisk undersökning
Trafikutredning
Fastighetsförteckning
Mathias Karlsson

Kettil Svensson

Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Granskningsutlåtande
2020-06-03

Detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40
Killberg, Osby kommun, Skåne län

Förslag till detaljplan har varit på samråd under tiden 2020-03-04 – 2020-03-24 i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19.
Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under
samrådstiden har detaljplan funnits tillgänglig på
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- Kommunens hemsida www.osby.se
Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på kommunhuset, Västra Storgatan
35.
Följande har inkommit med yttranden:

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:
Länsstyrelsen, 2020-04-01
Lantmäterimyndigheten, 2020-03-23
Trafikverket, 2020-03-16

med synpunkter
med synpunkter
med synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:
Miljö- och byggnämnden, 2020-03-24
E.ON, 2020-03-24
SBVT, 2020-03-09
ÖVRIGA
Bengt och Ingegärd Andresén, 2020-03-10
Karolina Glennson, 2020-03-24

Granskningsutlåtande till detaljplan för del av Killberg 1:1, 3:39 och 3:40

med synpunkter
med synpunkter
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med synpunkter
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Granskningsutlåtande
STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2020-04-01 följande:
Planområdet ligger i västra delen av Killeberg. Kommunen anger att syftet med detaljplanen är
att möjliggöra skolverksamhet i kombination med idrottsändamål. Planområdet är cirka
5 hektar. Stora delar av området är sedan tidigare planlagt för bostäder, park och allmänt
ändamål. Planområdet är idag obebyggt, med undantag för två byggnader, i övrigt finns
vegetation i huvudsak i form av gran och björk. Genom området löper också ett elljusspår.
Förslaget till detaljplan medger till största delen kvartersmark för besöksanläggning och skola.
En mindre del regleras till allmän plats för natur och gata.
För området gäller fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult antagen 2016.
I fördjupningen är området utpekat för utveckling av bostäder och service. Området är inte
särskilt nämnt i Länsstyrelsens granskningsyttrande. Kommunen tar fram planförslaget med
utökat förfarande och gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB.
I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen (ärende 402-37887-2019) angående risk för
översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten. Nu aktuella handlingar har utvecklats i
enlighet med synpunkterna.

Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och
bygglagen.
Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen menar att ansvarsfrågan gällande dagvattenhanteringen behöver tydliggöras. I
samrådet framgick det av planbeskrivningen att planområdet omfattas av verksamhetsområde för
dagvatten. Detta låg därmed till grund för Länsstyrelsens synpunkter och bedömning i samrådet.
Av nu aktuella handlingar menar Länsstyrelsen att uppgifterna kring detta är otydliga. Vid
telefonsamtal med kommunens handläggare 2020-03-31 har Länsstyrelsen uppfattat det som att
avsikten är att hela planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för dagvatten och
anslutas till det befintliga nätet i Killeberg. Länsstyrelsen menar att handlingarna måste
förtydligas kring detta inför antagande av planen.

Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål
gällande översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten enligt ovan så att det visas att platsen är
lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap.
10 - 11 §§ PBL.
Kommentar: Komplettering görs i plan- och genomförandebeskrivningen när det gäller att
området kommer ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. Förtydligande görs även att
anslutning sker till det befintliga nätet.

Granskningsutlåtande till detaljplan för del av Killberg 1:1, 3:39 och 3:40

2 (7)
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Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2020-03-23 följande:
I beskrivningen av planbestämmelserna borde det finnas lagrumshänvisningar.
Bristfällig teckenförklaring, t.ex. saknas byggnad, fastighetsbeteckning, vägkant,
fastighetsgräns.
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen respektive för övriga detaljer i
grundkartan saknas.
Angivelse om koordinatsystem i höjd och plan saknas.
Vilket utskriftsformat som ska användas för att skriva ut i rätt skala saknas.
Ska det inte finnas någon illustration om var inom planområdet bebyggelse kommer att ske.
Inga angivelser om största byggnadsarea per fastighet?
Kommentar: Angivelse om koordinatsystem m.m. läggs till. Vilket utskriftsformat som gäller
kompletteras. Ingen fullständigt korrekt illustrationsplan finns över planområdet.
Ingen exploateringsgrad eller byggnadsarea bedöms behövas. Avsikten är en flexibel plan.

Trafikverket meddelar i yttrande 2020-03-16 följande:
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av skola samt sporthall.
Trafikverket har inget att erinra mot granskningshandlingarna.
Kommentar: Ingen

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2020-03-24 följande:
Tillfarten till det nordvästra bostadsområdet bör detaljstuderas.
Det är väsentligt för sakägarna att de får en så god bild av den kommande bebyggelsen som
möjlig. Därför bör Boverkets råd följas och även illustrationer medfölja detaljplanen.
Boverket anger: "Besöksanläggningar är en generell användningsbestämmelse som bör
tillämpas för områden för alla slag av besöksanläggningar. Användningsslaget är avsett att
tillämpas för områden med verksamheter som riktar sig till besökare. Det kan exempelvis
handla om kulturella och religiösa samlingslokaler, idrotts- och sportanläggningar med
tillhörande byggnader osv. Med hänsyn till verksamheternas olika grad av
omgivningspåverkan bör användningen preciseras. "Förutsättningarna för
transformatorstation bör utredas med elleverantören i ett så tidigt skede som möjligt.
Marken/ytan som ska användas för förskola och skola ska vara tillräckligt stora vad gäller
utomhusyta för barnen/eleverna.
- Ljudnivåerna på hela utomhusytan för förskolan/skolan underskrider 70 dB(A)
maximalt och 50 dB(A) ekvivalent.
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Granskningsutlåtande
-

Marken där förskola/skola är placerade uppfyller kravet på känslig markanvändning
enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (2008-10-28).

Miljömålen för frisk luft vad gäller kvävedioxid och partiklar uppfylls på platsen där
förskola/skola ska placeras.
Kommentar: Tillfarten till nordvästra bostadsområdet som nämns är enbart inritad från
gällande plan. Tillfarten behövs även till kommande förskola. En närmare detaljstudering
görs i projekteringen. Någon illustrationsplan är inte framtagen men flera samtal via telefon
har hållits med sakägare för att beskriva hur byggnaderna är tänka att placeras på ett
ungefärligt sätt.
Gällande transformatorstation hålls kontakt med E.ON.
Planområdets yta är cirka 5 hektar vilket bedöms som tillräckligt utifrån byggnadernas
storlek och nödvändig utemiljö. Detaljplanen möjliggör byggrätt för de byggnader som
föreslås. Utemiljön som tillskapas behöver inte enbart omfattas inom byggrätten som planen
ger. Kommunen äger mer mark norr om detaljplanen som skulle kunna användas som
utevistelse om det behövs. Ljudförhållandena bedöms som goda.

E.ON meddelar i yttrande 2020-03-24 följande:
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat
ärende och har följande synpunkter.
E.ON noterar kommunens svar i samrådsredogörelsen där det står ” E.ON kommer kunna placera ut en ny nätstation inom planområdet för att förstärka verksamheternas elbehov. En
mindre nätstation kan vanligtvis placeras inom många olika användningsområden inom en
detaljplan eftersom det är en mindre åtgärd. Om E.ON inte önskar ha placeringen inom planområdet finns möjligheter att placera stationen på annat håll i närheten. Bygglov kan också
sökas för en ny nätstation utan att stationen omfattas av en detaljplan”.
Då det råder stor osäkerhet i hur planområdet ska utformas så får nätstationsplacering
bestämmas i samråd mellan Kommunen och E.ON när projektering av området görs.
Men för att underlätta och möjliggöra byggandet av en ny transformatorstation inom
planområdet så föreslår vi att generell byggrätt för transformatorstation redovisas i plankartan
och i planbestämmelserna (E1-transformatorstation).
För samråd och upplysningar om E.ONs anläggningar kontaktas Gunilla Nilsson, E.ON
Energidistribution AB, telefon 070-672 13 51
E.ON noterar även att det i planbeskrivningen under rubriken Teknisk försörjning står att:
”Inga enskilda fastighetsägare ska belastas av en transformatorstation för ett allmänt
ändamål”.
För information kan vi nämna E.ON följer Energiföretagen Sveriges policy gällande
markåtkomst. Vilket innebär att vi ska söka frivillig överenskommelse med berörda
fastighetsägare och teckna markupplåtelseavtal som är utformat i enlighet med ovanstående
policy. Varav E.ON tycker att kommunens skrivelse ska tas bort då vi anser att detta hindra
enskilda fastighetsägare att ta egna beslut.
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Kommentar: Precis som E.ON nämner i sitt yttrande är den exakta placeringen av
byggnaderna inte klarlagd. Därför är det bra att samråd sker mellan kommunen och E.ON
längre fram i processen, lämpligen i projekteringen. Exempelvis fastställs då exakt antal
meter mellan de tillkommande byggnaderna och mellan byggnaderna och exempelvis
fotbollsplanen. Det är därför enklare att placera ut en transformator eller nätstation i detta
skede för att få den bästa placeringen.
En generell bestämmelse kan användas men sätts inte in i detta skede av planprocessen.
En transformator kan likväl placeras på valfri plats inom planområdet.

SBVT meddelar i yttrande 2020-03-09 följande:
Under överskriften bebyggelseområde och verksamhetsområde bör text ändras avseende
verksamhetsområdet då planområdet till största del ligger utanför verksamhetsområdena för
dagvatten, spillvatten och vatten.
Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas för skolla och idrott,
samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor ska bevaras så långt det är möjligt.
Stora delar av den västra sidan av planområdet, som blir baksida för den nya bebyggelsen,
bevaras för att skapa en god skolgårdsmiljö. Att bevara en större andel av träden och
naturmarken bedöms som viktigt för att utnyttja områdets naturnära förutsättningar utifrån
den verksamhet som föreslås i planförslaget. Planområdet omfattas av verksamhetsområde för
vatten, dagvatten och spillvatten
Kommentar: Förtydligande görs angående verksamhetsområde för dagvatten, vatten och
spill.

ÖVRIGA
Bengt och Ingegärd Andresén meddelar i yttrande 2020-03-10 följande:

Låt oss börja med att konstatera att det fortfarande råder hastighetsbegränsning till 40 km/h i
Killeberg och inget annat. Inte ens Trafikverket hade kommenterat detta.
Beträffande motionsslingan torde det stå klart att den är viktig. Med tanke på de kommande
villa tomterna i nordväst och den väg som behövs för dessa så är det lika bra att ta ett
helhetsgrepp om slingans framtida dragning så den blir tydlig för alla. Det antyds ju att
markberedningen av detta nya villaområde kan komma att ske samtidigt som byggnationen av
nya planområdet. Rimligen måste slingan gå väster och norr om både planområdet och det
nya villaområdet för att undvika korsande gator/trafik. Det finns ingen bifogad karta som är
tillräckligt tydlig så vi föreslår en ny kartbild som sammanfattar kartorna på sidan 6 och 7 i
Plan och Genomförande beskrivningen. Givetvis behöver den nya sträckningen diskuteras och
förankras med berörda idrottsföreningar också.
Den nya skrivningen om infarten till planområdet är bra men ännu inte klar i sina detaljer
närmast och inom planområdet.
Beträffande förlängningen av Sportvägen till det nya villaområdet finns knappast ingen annan
rimlig sträckning än att förlänga Sportvägen så som tänkt i den gamla planen.
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Givetvis inte lätt att förhindra trafik till nya planområdet den vägen men allt beror faktiskt på
hur man väljer att dra trafiken inom planområdet till de olika enheterna samt att inte ansluta
Sportvägens förlängning till planområdet. Man kan också styra genom att positionera entréerna på förskolan mot söder.
Eftersom förskolan preliminärt placeras i norra delen behöver den av säkerhetsskäl säkert ha
någon form av staket.
Vi träffade Kettil i slutet av januari och tog då upp ett förslag på hur trafiken till planområdets
norra del skulle kunna lösas med bibehållen infart från Såggatan.
Vår ståndpunkt är att trafik på Sportvägen till det nya villaområdet är OK enligt gamla planen
men vi kan inte acceptera en trafiklösning som stöttar att det innebär trafik även till nya
planområdet. Gång och cykeltrafik är givetvis OK.
Kommentar: Ändring görs av hastigheten som omnämns i planbeskrivningen. Precis som
nämns i yttrande behöver motionsslingan/elljusspåret till viss del flyttas västerut.
Den sträckan som idag går utmed fotbollsplanen och bakom förskolepaviljongen kan inte
ligga kvar då den hamnar framför de tillkommande byggnaderna. Bland annat av
halkriskskäl går det inte att ha ett skidspår/elljusspår framför de tillkommande
verksamheterna. I samtal med Bengt och Ingegärd har slingans möjliga omdragning
diskuterats med det huvudsakliga förslaget att göra den dubbelriktat längs den västra
sträckningen har diskuterats.
Gällande trafiken ska miljön för boende i området bli så god som möjligt samtidigt som
trafiksäkerheten och flödena in till planområdet bli rimliga. Detta är en avvägning som
behöver göras varför kommunen tagit fram en trafikutredning med hjälp av Tyréns.
Kommunens ingång är att även Sportvägen bör användas för att fördela ut trafiken och
undvika en alltför stor belastning på Såggatan. I början av Såggatan, vid infarten, ligger två
privata fastigheter på vardera sida om gatan. Det innebär att en breddning inte är möjlig
vilket är ett problem då Såggatan är mycket smal vid infarten.
Att låta samtlig trafik till skola, förskola och sporthall använda den infarten i kombination
med bussar för skoltransport bedöms inte som lämpligt. Den trafikutredning som är
framtagen av Tyréns utreder olika alternativ och kommer fram till att båda infarterna bör
användas.
Karolina Glennson och grannarna på 3:30, 3:35, 3:36 och 3:37 meddelar i yttrande
2020-03-24 följande:
Det har framkommit att även tomten 3:39 ska bli parkering, stämmer det?
Berörda grannar till parkeringen efterfrågar insynsskydd i form av en häck. Gärna thuja som
håller sig grön hela året om.
Även borttagning av det gröna dagisstaketet, som hade sett sina bästa dagar redan innan
dagiset stängde, önskas.
Det efterfrågas farthinder på Såggatan där det redan idag hålls höga hastigheter.
Kommer det finnas möjlighet för laddning av elbil på den nya parkeringen?

Granskningsutlåtande till detaljplan för del av Killberg 1:1, 3:39 och 3:40
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Kommentar: Tomten som refereras till, 3:39, ägs inte av kommunen utan av Treby IF.
Idrottsföreningen har rådigheten vad som avses göras med fastigheten.
Insynsskydd går att ordna för att skapa avskildhet för de närliggande fastigheterna. Detta är
dock inget som regleras i planförslaget och kan utföras vid lämpligt tillfälle i likhet med
staketet.
Vid genomförandet av projektet kommer en helhetsöversyn göras av trafikåtgärderna och de
hastighetsbegränsande åtgärder som behövs.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att:
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
Samhällsbyggnad i Osby, 2020-06-03

Mathias Karlsson
Samhällsbyggnadschef

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA
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Detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40
Dnr SBN/2019:181

Osby tätort
Osby kommun
Skåne län

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Killeberg 1:1,
3:39 och 3:40.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby
Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se
Granskning
Uppdrag

Laga kraft
Samråd

Antagande

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Geoteknisk undersökning
Trafikutredning av Tyréns
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan
läsas ihop med de beskrivningar och utredningar som hör till ärendet.
Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall underlätta förståelsen av
planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. Genomförandebeskrivningen redovisar exempelvis organisatoriska och
ekonomiska åtgärder som behövs för detaljplanens genomförande.

SAMMANFATTNING

Främst under 2018/2019 har diskussionerna först om behovet att bygga
ny förskola, skola samt sporthall i Killeberg. Planområdet ligger precis
väster om idrottsplatsen och omfattar ett skogsområde samt ett kalhygge.
Ytan är cirka 5 hektar stor. Avsikten är att använda platsen till kommunal
service i form av skolverksamhet och även en sporthall. I den fördjupade
översiktsplanen för Killeberg-Loshult är det aktuella planområdet utpekat
som utveckling för bostäder och service. Översiktsplanen för Osby
kommun, antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige, pekar ut området
mer övergripande som bostadsområde.
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INLEDNING
Bakgrund

Sedan en tid tillbaka har en placering av skola, förskola och sporthall i
Killeberg diskuterats. Eftersom den aktuella platsen bara till viss del är
detaljplanerad behöver en ny detaljplan tas fram. Planarbetet som bedrevs
tidigare i form av den fördjupade översiktsplanen för Killeberg-Loshult,
pekar ut planområdet som framtida användning för service och bostäder.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra skolverksamhet i kombination med
idrottsändamål.

Planfakta

Planområdet ligger relativt centralt i Killeberg tätort och omfattar del av
Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40. Ytan är cirka 5 hektar stort. Avgränsningen har
gjorts utifrån hur mycket mark som bedöms vara rimligt att använda, både
för skolgårdar samt byggnation av skolan och förskolan samt sporthall.
Området avgränsas i öst av Killbergs idrottsplats med fotbollsplaner samt
tennisbana. I söder finns främst skogsmark men också villabebyggelse.
Väster och norr om planområdet ligger privata markägare. Större delen av
planområdet med omnejd är relativt kuperat med en höjdrygg i mitten av
planområdet. I planförslaget föreslås skola och idrottsändamål. En mindre
förskola innefattas också i planområdet. Förskolans verksamhet kommer
avslutas och planeras istället i de nya lokalerna. Ett elljusspår ligger inom
detaljplaneområdet och kommer bevaras. Sträckningen kan dock komma att
behöva ändras en kortare bit.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

Enligt översiktsplanen (antagen 2010-11-29) pekas planområdet ut som
mark för framtida bostäder, cirka 20-25 nya villor (Osby kommun 2010, sid
73). Området i översiktsplanen sträcker sig dock längre söderut än vad som
förelås omfattas i förslag till detaljplan.
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Området som föreslås
detaljplaneras är till stor del
utmarkerat i översiktsplanen
med 20-25 ny bostäder.

Karta från översiktsplanen med det aktuella planområdet.

Bedömningen är att förslag till detaljplan med skola inte stämmer överens
med översiktsplanen. Däremot stämmer detaljplaneförslaget förhållandevis
väl in på den fördjupade och mer detaljerad översiktsplanen eftersom även
service anges för området (Osby kommun 2016, sid 46).
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Planområdet

Karta från den fördjupade översiktsplanen över Killeberg-Loshult. Planområdet
utmarkerat med röd ring.

Detaljplaner

Till största delen är området redan planlagt genom den stadsplan som
gäller och vann laga kraft 1984-12-10. Stadsplanen anger bostadsändamål,
villabebyggelse och park/plantering samt allmänt ändamål.
Ingen exploateringsgrad anges och byggnadshöjden är satt till 1 våning,
både inom bostadsändamålet och det allmänna ändamålet.
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Stadsplanen som gäller för del av det utpekade planområdet. Röd markering visar
området som berörs i gällande stadsplan.

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens
genomförande.

Grönstrukturplan

Grönplanen antagen 2018-09-03 går inte in på det aktuella planområdet.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som
avses i 6 kap. miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta
gäller i fråga om miljökonsekvenserna har det innehåll som följer av 6 kap.
11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts
och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten

I och kring planområdet växer olika trädslag, i huvudsak gran och björk.
Den lägre vegetationen består främst av ljung och blåbärsris.
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I den norra delen av planområdet är det något blötare med sämre
geotekniska förhållanden, vilket sannolikt kommer medföra att en större
andel uppfyllnadsmassor behövs i dennna del.
Inga kända diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet.
Flertalet privata fastigheter finns utmed planområdets öster gräns.
Marken som planeras kommer påverka flertalet av dessa privata
villafastigheter. Skäligt avstånd hålls till de boende för att skolgård och
tillkommande byggnaderna inte ska uppföras för nära. Ett naturområde
läggs in i detaljplanen. När det gäller miljökvalitetsnormerna (MKN) för
vatten bedöms dessa inte påverkas negativt. Dels för att detaljplanen inte
föreslår några miljöpåverkande verksamheter och dels genom att dagvattnet
fördröjs innan det når recipienten. Detta beskrivs vidare under rubriken
teknisk försörjning.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av morän (blått) och
moränbacklandskap (blåa åsar) i den norra delen. Det finns därmed inget i
SGU:s jordartskarta som tyder på att någon del i planområdet har
betydligt sämre geotekiniska förhållanden. Ett torvområde ligger strax
utanför planområdet i väster. Denna del benämns ”skrikarehallen” i
jordartskartan. SGU:s jordartskarta är relativt översiktlig och en del av
torvområdet kan sträcka sig in i planområdet.

SGU:s jordartskarta. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerat i rött.

Planbeskrivning
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Planbeskrivning
XXXXXX 1:1 mfl
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Karta från den geotekniska undersökningen. Planområdet i rött.

En ingående geoteknisk undersökning (Tyréns, 2011-12-05) har gjorts för
en större del av planområdet. I den södra delen, strax utanför planområdet,
finns ett torvområde. En mindre del i detta torvområdet är utfyllt enligt
undersökningen. Enligt de provtagningspunkter som har gjorts finns det
inga indikationer på några torvområden i övrigt eller andra typer av sämre
geotekniska förhållanden. Främst har ett tunnare mulljordstäcke påträffats.
Undersökningen omfattar dock inte den nordligaste delen av planområdet.
Vid en ockulär besiktning på plats kan den allra nordligaste delen av
planområdet vara av sämre geotekinska förhållanden. I detta område är det
tydlig moss- och myrmark som är sankare än övriga delar.
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Planområdet utmarkerat på undersökningskartan tillsammans med provpunkterna.

Inzoomad undersökningskarta för det aktuella området.
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Området som sannolikt har sämre geotekniska förhållanden är utmarkerat med grön linje
och går in i en mindre del av planområdet i rött. Denna del är ett moss/myrområde.

Historik och befintlig bebyggelse

I dagsläget finns inga byggnader inom planområde.
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet är befintlig villor.
Detaljplanen bedöms ha stor betydelse för utvecklingen av Killeberg tätort.

Kulturmiljö och fornlämningar

Inom planområdet finns ett objekt i form av en fossil åkermark.
Den ligger till viss del inne på befintliga villatomter och i mindre
utsträckning strax utanför fastighetsgränserna i planområdet. I gällande
stadsplanen anges markanvändningen på den fossila åkermarken främst som
allmänt ändamål och parkmark.

Fornlämningskarta över området. Den fossila åkermarken utmarkerad med blå yta.
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I förslag till detaljplan läggs den berörda delen av lämning in som
naturområde. Även närområdet läggs in som naturmark för att skydda
lämningen. Eftersom gällande plan bland annat anger allmänt ändamål för
marken där lämningen finns, bedöms frågan i övrigt prövad sedan tidigare.
Om fornlämningar i övrigt framkommer i samband med eventuella
markarbeten ska dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

Planområdet ligger i ett lugnt område vid Killebergs idrottplats. En
infartsväg finns till idrottsplatsen, Sågvägen. Vägen är förhållandevis smal,
cirka 7 meter. Inom planområdet ska det även vara möjligt att ta sig till nya
transformatorstationer med tungt fordon. Utanför området ligger Storgatan
som går genom Killeberg i nord-sydlig riktning. Ingen kollektivtrafik går ut
till planområdet idag utöver möjligheterna till skolskjuts som finns i övrigt.
Möjlighet till gång- och cykel finns från söder och genom villaområdet.
Ett elljusspår ligger även inom planområdet som behöver till viss del flyttas
längs den sträckan som löper längs idrottsplatsen.
En trafikutredning har tagits fram av Tyréns på uppdrag på kommunen för
att utreda trafiksituationen och vilken trafiklösning som är lämpligast in
till planområdet. I utredningen föreslås att både Såggatan och Sportvägen
används för att fördela ut trafiken i området. I huvudsak är tanken att
Sportvägen används för att ta sig till förskolan som placeras i den norra
delen av planområdet. Såggatan används främst för att nå skolan och
idrottshallen i de mittersta och södra delerna av planområdet.
I trafikutredningen finns också utrett hur de närboende kan komma
att påverkas. Förhållandena bedöms som acceptabla ur bland annat
bullersynpunkt. Trafikutredningen är del en del av planhandlingar.

Planbeskrivning för del av Killeberg 1:1 mfl.
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En av analyskartorna från Tyrénstrafikutredningen som visar det alternativ som föreslås,
att både Såggatan och Sportvägen används som infarter till planområdet.

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas för
skola och idrott, samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor ska bevaras
så långt det är möjligt. Avsikten är att bygga blandat i 1-2 våningar där
förskolan uppförs i 2 våningar och skolan i 1 våningen med en del av
byggnaden i 2 våningar. Stora delar av den västra sidan av planområdet,
som blir baksidan för den nya bebyggelsen, bevaras för att skapa en god
skolgårdsmiljö. Att bevara en större andel av träden och naturmarken
bedöms som viktigt för att utnyttja områdets naturnära förutsättningar
utifrån den verksamhet som föreslås i planförslaget.
Planområdet omfattas till viss del av verksamhetsområde för vatten,
dagvatten och spillvatten eftersom verksamhetsområdet upphör i
planområdets östra utkanter.

Teknisk försörjning

Teknisk försörjningen finns redan dragen till området och består av
avlopp, vatten, fiber, el, och tele. Infrastrukturen med avlopp, vatten och
el behöver till viss del förstärkas. Kontakt hålls med VA-bolaget SBVT
(Skåne Blekinge Vattentjänst AB) för att se över behov, tillvägagångssätt
och kostnader. Avsikten är att planområdet ska ingå i verksamhetsområdet
för dagvatten, spill och vatten. Det befintliga kommunala VA nätet avses
användas och angränsar till planområdet.
12
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Dagvattenhanteringen sker genom utbyggnad av nya dagvattenbrunnar och
påkoppling på det befintliga dagvattennätet tillsammans med fördröjning
av dagvattnet. Konsekvenserna av skyfall ska på sin höjd vara vanliga
pölbildningar i området, utan att omgivningen översvämmas.
Planområdet med omnejd är inte översvämningsdrabbat och det finns inga
vattendrag, sjöar eller liknandet i området som kan översvämma de nya
verksamheterna som föreslås i detaljplanen. Minst en sedimenteringsdamm
kommer anläggas i området för att fördröja det tillkommande dagvattnet.
Båda anslutningspunkterna som är befintliga för dagvattnet mynnar
ut i Driveån som är recipient för dagvattnet. Detta dagvatten fördröjs
eller renas inte innan det når Driveån. Därmed goda möjligheter för
att förbättra kvalitén på det dagvatten som släpps ut i Driveån genom
sedimenteringslösningen som anordnas. Bedömningen är att kvalitén på
dagvattnet inte blir sämre av planförslaget utan ligger kvar på befintlig
kvalitetsnivå med goda förutsättningar att förbättras. En del av det befintliga
dagvatten som rinner ut i Driveån kommer i viss utsträckning rinna till
sedimenteringsdammen. Därmed ges vattenkvalitén möjlighet att förbättras
gentemot befintlig situation.
Detaljplaneförslaget föreslår inte heller någon verksamhet som påtagligt
kan påverka vattenkvalitén negativt, såsom industri eller verksamheter.
Eftersom skola, förskola och idrottshall avses byggas är vattenkvalitén
särskilt viktig att värna. Nollalternativtet, att området kvarstår i befintligt
skick, bedöms vara sämre för vattenkvalitetén då dagvattnet fortsatt
kommer rinna ut orenat i Driveån utan fördröjning eller sedimentering.
Sedimenteringslösningen dimensioneras för att hindra eventuella
översvämningar och förses med exempelvis munk för att reglera flödena.
Andelen hårdgjord mark kommer inte öka i någon stor utsträckning.
Den huvudsakliga parkeringen som tillkommer placeras precis nedanför
fotbollsplanen där det redan finns parkering. Ytan där den nermonterade
förskolan låg används också som kompletterande parkering men är till
stora delar redan hårdgjort. Dagvattnet från den tidigare förskolans tak
behöver inte längre hanteras. Den största delen tillkommande dagvatten
kommer från planerade byggnaders tak och de hårdgjorda ytor som till
viss del behövs runt dem. Stora delar av planområdets västra sidan in mot
skogen kommer användas som utmiljö och skolgård. Avsikten är att bevara
naturmiljö i befintligt skick och utnyttja planförslagets naturnära läge.
Dagvattnet har därmed goda möjligheter att infiltreras.
Gällande elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra.
Inga ledningar av större omfattning finns i området eftersom det är
oexloaterat sedan tidigare. Avfallshanteringen löses inom planområdet.
Genomförandebeskrivningen för del av Killeberg 1:1 mfl

Planbeskrivning för dp XXXXXX

13

Inga enskilda fastighetsägare ska belastas av en transformatorstation för ett
allmänt ändamål. Möjlighet till frikyla genom värmepumpsinstallation bör
finnas för tillkommande byggnader. Detta ger möjlighet till en fullständig
klimatanpassning i byggnaderna även under varma sommardagar.

Hälsa och säkerhet

Den viktigaste vägen i närheten av planområdet är vägen 1956, Storgatan,
som Trafikverket är väghållare för. Hastighetsbegränsningen är satt till 40
km/h. Avståndet till planområdet från väg 1956 är cirka 300 meter och
dygnstrafikflödet ligger på cirka 600 fordon utifrån Trafikverkets
beräkningar i november 2016. Avståndet till järnvägsspåret är över 400
meter och bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa- och
säkerhet.
Det aktuella planområdet har aldrig ianspråktagits för någon
tidigare bebyggelse och ligger inte heller i direkt närheten av någon
industribebyggelse. Utifrån förslagen gällande dagvattenhantering och dess
fördröjning undviks risk för översvämning samtidigt som vattenkvalitén
kan förbättras i en sedimenteringsprocess. Någon sedimentering sker inte
för närvarande och dagvattnet rinner ut i Driveån.

Barn i planeringen

I detaljplaneförslaget har barns rörlighet och säkerhet försökt att tillgodoses
genom bland annat tillgång till gång- och cykelvägar.
Detta ger fler kommunikationsmöjligheter till den kommunala
verksamheten som planeras. Placeringen har även gjorts med hänsyn till
att läget är lugnt och skogsnära. Skolgårdarnas utformning kommer kunna
präglas av skogsområdet som finns i planområdet.
Avgränsningen av planområdet har inte gjorts större än vad som bedöms
rimligt med hänsyn till efterfrågan på planerad mark i området.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från att planen vinner laga
kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheten Killeberg 1:1 är relativt stor och avstyckningar kan
eventuellt komma att göras. En ansökan om avstyckning skickas i
sådana fall till Lantmäteriet. Möjligheter finns att ordna rättigheter för
väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrättning. En sådan lösning
kommer sannolikt inte behövas utifrån nuvarande läge eftersom goda
förbindelser redan finns. Inga rättigheter avses skapas i övrigt.
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Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan

Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2020.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Marken ägs av Osby kommun som ansvarar för skötseln av allmän
platsmark. Kommunen är ansvarig för genomförandet samt ansvarig för
utbyggnad av allmänna platser (gator, park- och naturmark m.m).
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten.
Driften sköts och utbyggnaden görs av driftbolaget SBVT.
Ytor för transformatorstation och skolgårdar sparas utöver den exploatering
som görs. Inga transformatorstationer ska belasta privata fastigheter.

Avtal

Planändringen berör ingen mark i privat ägo. Avtal kommer inte behöva
skrivas med exploatör för att reda ut kostnadsfördelningar och markpriser.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning, vilket
är kommunen. Syftet med en lantmäteriförrättning är att skapa, alternativt
ändra en fastighets utbredning.

Ledningsrätt

För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas.
Denna rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra
så inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet.
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt
behöver skapas inom planområdet.
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa
kabelanläggningens funktion bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
Någon flyttning eller annan åtgärd bedöms inte behövas för att säkerställa
kabelfunktioner. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande
Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart
upplag är 5 meter. Detta är viktigt att beakta.
Genomförandebeskrivningen för del av Killeberg 1:1 mfl
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Markavvattningsföretag

Inga båtnadsområden eller dikningsföretag finns i eller i närheten av
planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Upprättande av detaljplan bekostas av och tas fram av kommunen.
Flytt eller ombyggnad av ledningar bekostas av exploatören. Utbyggnad av
allmänn platsmark bekostas av kommunen. Anslutningsavgift till VA-nätet
tas ut av exploatören.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska
informationssystem. Undersökningen visar att där planområdet är beläget
ligger radonhalten på 10-25 kBq/m3 vilket är normal nivå.

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2020-06-04

Mathias Karlsson
			
Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef			Planarkitekt FPR/MSA
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2020-05-28
Samhällsbyggnad
Kim Olsen
0709318169
kim.olsen@osby.se

Måltidspolicy Osby kommun
Dnr SBN/2020:125 060

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden:
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till måltidspolicy och
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta policyn. I
samband med antagandet upphör den nuvarande måltidspolicyn som antogs 201710-30 att gälla.
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar också att föreslå kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag
till riktlinjer utifrån måltidspolicyn som sedan beslutas av kommunstyrelsen.

Barnkonsekvensanalys
I samband med att riktlinjer och rutiner skapas skall barnkonsekvensanalys genomföras
och inarbetas i dessa.
Sammanfattning av ärendet
Den framarbetade måltidspolicyn föreslås ersätta den policy kommunen antog 2017
Samhällbyggnadsförvaltningen har i samverkan med andra parter tagit fram nuvarande
förslag. Bland annat genomfördes en workshop i januari med politiker i nämnder och KS,
värdeorden som då tog fram ligger till grund för föreslagna policy.
Policyn ska ses som ett helhetsbegrepp, måltiden består av flera delar som alla bidrar till
upplevelsen av maten.
Syftet är att ge vägledning för kvalitet och en helhetssyn på måltidens olika delar där olika
målgrupper kan få sina behov tillgodosedda. Idén med policyn är att arbetet med att
måltiden ska planeras i verksamheternas handlingsplaner och i samband med nämndernas
och förvaltningarnas årliga budget- och verksamhetsplanering.

Beslutsunderlag
Förslag till Måltidspolicy
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Måltidspolicy
1

Inledning/bakgrund

Osby kommun lagar och serverar ett stort antal måltider varje vardag och har
därmed en betydande roll för våra barn och äldres matvanor. En bra
måltidsverksamhet är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan. I
Osby kommun vill vi erbjuda god, vällagad, näringsriktig mat anpassad till de
behov som våra barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre har.
Livsmedelsinköp och tillagning ska ske med ett hållbart perspektiv. Utgångspunkt
ska vara de nationella riktlinjerna.
Nuvarande måltidspolicy antogs 2017-10-30, enligt reglementet ska den revideras
varje mandatperiod. Måltidspolicyn är ett övergripande styrdokument för hur Osby
kommun väljer att arbeta med kost och nutrition för att styra verksamheten mot de
mål som satts upp. Utifrån måltidspolicyn kan sedan riktlinjer beslutas av
kommunstyrelsen att gälla för samtliga nämnder.

2

Mål

Målet med policyn är att ge tjänstepersoner i kommunens verksamheter ett
styrdokument för att kunna arbeta med kost och nutrition i enlighet med den
politiska viljan. Målen med Osby kommuns kostverksamhet är att:
•
•
•
•
•
•

3

Främja goda matvanor
Förebygga ohälsa
Servera god mat av bra kvalitet.
Skapa trivsamma måltidsmiljöer
Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras är säker
beträffande råvaror, specialkoster, livsmedelshygien och kvalitet.
Vid inköp, tillagning och servering av maten ska hänsyn tas till miljö och
klimat.

Matsedelsplanering

Vid matsedelsplanering ska svenska mattraditioner och högtider uppmärksammas.
Osby kommun ska både införliva nya mattraditioner/rätter samt bevara den svenska
mattraditionen, husmanskosten. Maten som serveras i Osby kommun ska vara
näringsberäknad. Syftet är att säkerställa att näringsrekommendationer följs och att
uppföljning möjliggörs.

4

Råvaror/tillagning
•
•
•
•
•

I Osby kommun ska vi använda oss av svenska kött/fågelråvaror. Detta görs
med kvalitet, djurhållning och klimatpåverkan i tankarna.
Grönsaker och frukt ska serveras med variationer kopplat till säsong
Maten ska lagas så nära gästen som möjligt.
Djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lag.
Så mycket mat som möjligt ska lagas från grunden.

Måltidspolicy Osby Kommun
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5 Måltidsmiljö
Maten smakar bättre i en trivsam miljö. Möblerna skall vara ändamålsenliga,
Belysningen skall vara anpassad efter de behov som finns. Maten ska serveras på ett
trevligt sätt. Det påverkar upplevelsen av måltiden positivt. En måltid är inte bara
intag av energi och näringsämnen utan måltiden och ätandet är en viktig del av det
sociala livet och för många en höjdpunkt under dagen.

6

Klimat/miljö
•
•
•
•

7

Vid menyplanering ska hänsyn tas till säsong när det gäller ex grönsaker
och frukt.
Matsvinnet ska minskas genom aktivt samarbete mellan kök och ”gäst”.
Maten ska lagas så nära gästen som möjligt för att hålla nere transporterna.
Målsättningen är att minska Co2-avtrycket, både vad gäller råvaror och
produktion.

Livsmedelshygien

Vid tillagning och servering av mat ska Osby kommun följa regler och lagar som
finns för livsmedelshygien och aktivt arbeta för en säker miljö att laga och servera
mat i.

8

Påverkan

Påverkan ska kunna ske genom olika typer av forum i form av matråd/kostmöten
beroende på typ av verksamhet.

9

Kunskap

Personal som arbetar med mathantering ska ha den kunskap som krävs för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

10 Implementering av måltidspolicyn
Information ska ges till alla berörda inom förskola, skola, hemtjänst, hemsjukvård,
särskilda bostäder, kostverksamheten och övriga berörda verksamheter. Samtlig
personal som äter pedagogiskt eller på annat sätt har kontakt med barn/elever/
gäster ska vara införstådda med måltidspolicyn och varför den finns.

11 Uppföljning och revidering av måltidspolicyn
Måltidspolicyn ska tas upp som en punkt i kvalitetsredovisningen. Områdena ska ta
upp hur man efterlever denna och vad man gjort för att erbjuda en god matkvalitet.
Årliga enkäter ska göras av kostenheten för att följa upp kvalitén på kosten.
Revidering ska ske var fjärde år och antas av kommunfullmäktige.

12 Referenser
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-forskolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skolaomsorg/maltidsmodellen/god/2013apr29_modell_lagat-fran-grunden-revidering_d.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldre/
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2020-04-17
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Placering nytt äldreboende i Lönsboda
Dnr SBN/2020:103

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att det nya äldreboendet i
Lönsboda placeras på fastigheten Osby Lönsboda 46:57.

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.
Beslutsunderlag
Förenklad förstudie för placering av nytt äldreboende i Lönsboda, daterad 2020-05-12 av
Anders Edwall, chef tekniska enheten.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30 dnr:SBN/2020:32 att en utredning
gällande placering av det nya äldreboendet i Lönsboda skulle initieras.
En förenklad förstudie är genomförd och totalt nio områden har gåtts igenom, där tre av
områden sågs som mer lämpade vilket är beskrivet i den förenklade förstudien.
Efter diskussioner och samtal med Hälsa och Välfärd som ska bli hyresgäster i det nya
äldreboendet har en stark önskan och rekommendation inkommit där hyresgästen önskar
placering på Område F vilket återfinns i den förenklade förstudien.
Kalkyler (alt D & F)
Grundkostnaden för en nybyggnation av ett äldreboende med 45 boendeplatser är
uppskattat till ca 67,5 – 81 mnkr. Uppskattningen baseras på att äldreboendet beräknas bli
2 700 kvm och nyckeltal för nybyggnation per kvm är 25 000 – 30 000 kr.
Som jämförelse kostar Lönsboda nya förskola ca 26 500 kr per kvm och Osby nya
förskola ca 25 000 kr per kvm. Skillnaden i priset beror på att vinsterna med ett koncept
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Sida

2(3)

och mindre projekteringskostnad har kunnat räknas in. En rimlig bedömning för
äldreboendet är därmed att 26 500 kr per kvm kommer äldreboendet att kosta vilket ger
den uppskattade kostnaden 71 550 000 kr
Kapitalkostnad över 33 år blir 2 688 733 kr per år.
Utöver denna kostnaden tillkommer nedanstående kostnad beroende på alternativet som
väljs.
Investeringsutfall
Alt. D
Ökad byggkostnad ( 2-plan)

Alt. F

2 300 000 3 900 000

Rivningskostnad Junesco

2 000 000

Inköp mark

4 550 000

Ändring detaljplan
Summa

350 000
2 300 000 3 900 000

6 900 000

Alt. D

Alt. F

Driftkostnad (33 år) Kap. kostnad + verksamhet per år

Kapitalkostnad
Ökad verksamhetskostnad (personal)

86 424 - 146 545

259 273

1 000 000

0

121 212

0

Summa per år (vid kapitalkostnad 86 tkr)

1 207 636

259 273

Summa per år (vid kapitalkostnad 146 tkr)

1 267 757

0

Minskad försäljningsintäkt tomtmark (4 000 000)
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Total projektkostnad
Alternativ D (investering)

73 850 000 kr –
75 450 000 kr

Alternativ D (driftkostnad + verksamhet per år) 3 896 369 kr –
3 956 490 kr
Alternativ F (investering)

78 450 000 kr

Alternativ F (driftkostnad + verksamhet per år) 2 948 006 kr
Skillnaden i driftkostnad härrör till största delen att personalkostnaden ökar beroende på
att verksamheten ej kan drivas lika effektivt med ett äldreboende med två våningar
jämfört med ett äldreboende med trevåningar.
Samhällsbyggnad anser att hyresgästen hälsa och välfärds; synpunkter och önskemål som
ska hyra byggnaden väger tungt. Tillsammans med att Osby kommuns totala driftkostnad
blir ca 1 mnkr lägre vid alternativ F. Varpå Samhällsbyggnad rekommenderar att
placeringen av det nya äldreboendet blir på Område F

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten
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Sammanfattning
Denna förenklade förstudie är tänkt att användas som underlag för att besluta
placering av det framtida äldreboendet i Lönsboda. Samhällsbyggnad har
undersökt nio (9) olika placeringar och beroende på lämplighet vidare utrett
flertalet.
Hälsa och Välfärd har under processen varit med och kommit med
kommentarer och synpunkter.
Utifrån den förenklade förstudien så finns det tre lämpliga områden, med
olika för- och nackdelar.
Samhällsbyggnad rekommenderar område F, med hänvisning till denna
förenklade förstudie efter en stark önskan från den framtida hyresgästen, där
önskemålet bedöms väga tungt.
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1 Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 KS/2018:208 att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska påbörja projektering av ett nytt vårdoch omsorgsboende i Lönsboda. Denna förenklade förstudie beskriver
alternativen som utretts.
1.1 Problemområde
Det nya äldreboendet ska innehålla 45 boendeplatser och ha möjlighet att
byggas ut i framtiden. Samtidigt är närheten till befintliga Bergfast viktigt då
personal och eventuellt mat kan behöva transporteras mellan det nya och
gamla boendet.
Samtidigt som boendet ska ligga centralt är det viktigt att de boende har
möjlighet till en utemiljö där de boende kan ta del av Lönsbodas natur.
1.2 Syfte (och mål)
Den förenklade förstudien kommer att beskriva de olika alternativen som har
funnits tillsammans med för- och nackdelar som kommer att vägas genom en
SWOT-analys tillsammans med en kostnadsuppskattning för de olika
alternativen. Även en tidsplan tas fram
1.3 Avgränsning
Förstudien begränsar sig till Lönsboda tätort
1.4 Metod
Diskussioner har skett med politiker i Samhällsbyggnad, personal inom
Hälsa och Välfärd, förvaltningschefen för Hälsa och Välfärd samt
områdeschefer inom Hälsa och Välfärd.
Ovanstående har gjort för att få uppslag för möjliga placeringar som sedan
har vidareutretts.
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2 Resultat

Översiktsbild över Lönsboda med utredda placeringar
2.1 Område A
Område A såldes till Osbybostäder under 2019 där de avser att bygga
bostäder enligt gällande detaljplan vilket innebär att platsen ej är möjlig att
bebygga med ett äldreboende

2.2 Område B
Område B ligger på Örkenedsskolans skolområde. Placeringen som är möjlig
ligger i de södra delarna av området där bland annat matsal ligger idag. När
den nya förskolan är färdig behövs inte längre matsal och det är möjligt att
bebygga den södra delen av området.
Styrkor
Detaljplan är färdig.
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Svagheter
Matsalen behöver rivas, samt tegelbyggnaden och även eventuellt
träbyggnaden. Området saknar närhet till skog, men möjligt att bygga en
utemiljö.
Området är möjligt att i framtiden användas som bostäder och då spara delar
av byggnaderna.
Området ligger på andra sidan järnvägen, sett från Bergfast.
Hot
Trafiksituationen är något som samhällsbyggnad vill förbättra för området,
detta kan resultera i att trafiksituationen blir svår att lösa. Tegelbyggnaden är
inte Q-mäkrt men upplevs ändå som bevarandevärd och allmänheten kan
reagera negativt på en rivning.
Kostnad
Rivning av byggnaderna uppskattas till ca 5 000 000 kr
2.3 Område C
Området ägs inte av Osby kommun och vid det fall att Olofströmsbanan
byggs är det på denna mark som ett tilltänkt tågstopp ska byggas. Det vore
förkastligt om ett framtida tågstopp hotas genom att genomföra en
byggnation av ett äldreboende på detta område.
Närheten till järnvägen och omslutande vägar gör att det blir svårt att få till
en lugn och behaglig utemiljö
2.4 Område D
Stortorget i Lönsboda med ca 7 800 kvm. Tomten ligger centralt i Lönsboda
med goda kommunikationsmöjligheter.

Alternativ D, Stortorget
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Stortorget även kallat fd. marknadsplatsen har en nylig antagen detaljplan
från 2019-03-11. Detaljplanen erbjuder möjligheter för platsen att bebyggas
med bostäder, centrum, vård, handel och kontor. Denna centrala plats är
med andra ord attraktiv inte enbart ur perspektivet att det är möjligt att
bebygga ett vårdboende på platsen.
Ur ett strategiskt perspektiv som framtida bostadsområde för invånare i
Lönsboda så fungerar det ypperligt och det finns i dagsläget två intressenter
som visat intresse av att bebygga området med parhus som tänkta
”mellanboenden”. Ett ”mellanboende” beskrivs av byggbolagen som en till
en och halvplans parhus som är till för äldre som tröttnat på en stor villa med
trädgård, men fortfarande har intresse av att ha en liten trädgård och ett
boende som känns som en villa men utan ägandekrav.
Vid det fall att kommunen säljer området till olika exploatörer så kommer
marken att inbringa en köpeskilling på mellan 3 000 000 – 7 000 000 kr
beroende på hur stor byggrätt som avses att utnyttjas. Det är realistiskt att
anta att försäljningen kan ge en intäkt på ca 4 000 000 kr.
Det är även viktigt att betona att försäljning av småhustomter de senaste åren
har varit väldigt sparsam. Kontakter har skett med den lokala
fastighetsmäklaren för att känna av intresset i Lönsboda gällande försäljning
av villor. Det är få villor som kommer ut på marknaden och de säljs i de
flesta av fallen inom ett par veckor med budgivning, där priserna i snitt
överstiger utgångspriset med ca 15 %. Fastighetsmäklarna gör bedömningen
att det finns ett stort antal äldre som vill sälja sina villor och flytta till ett
”mellanboende”. Statistik och information om försäljningar kan man finna
på www.booli.se
Placering av ett äldreboende (SWOT-analys)
Styrkor
Detaljplan är färdig och marken redan markberedd vilket resulterar i att
markkostnaden härmed sätts till 0 kr för att kunna jämföra med övriga
alternativ. Äldreboendet hamnar centralt med närhet till både Bergfast och
allmänna kommunikationer. Vid ett eventuellt framtida tågstopp så hamnar
äldreboendet enbart ett stenkast från stationen.
Svagheter
Detaljplanen är begränsande då det enbart är möjligt att bebygga i två
våningar. Det innebär att byggkostnaden per kvadratmeter blir högre än vid
en byggnation i tre våningar. Det är ur ett byggekonomiskt perspektiv klart
mer ekonomiskt att bebygga i tre plan än två plan. Det innebär en fördyrande
kostnad enligt schablon med ca 3-5%. Anledningen till att kostnaden blir
lägre beror på att grundläggning och tillkommande markarbeten är en stor
kostnad vid byggnation. För varje våningsplan som en byggnad blir, minskar
kostnaden för grundläggning och därmed markberedande åtgärder.
Brytpunkten går vid tre våningar, då byggnation med fler än tre våningar
kräver förstärkt stomkonstruktion samt grundläggning. Det kräver bland
annat grövre armering, tjockare betongplatta och vid de flesta fall annan
betongblandning än standard.
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Räknar vi på totalkalkylen för äldreboendet beräknas byggkostnaden öka
med ca 2,3 – 3,9 mnkr.
För verksamheten som ska driva verksamheten som innebär det även en
fördyrning med två plan istället för tre plan genom att man på nattetid
behöver mer personal. Det innebär en fördyrande driftkostnad enligt Hälsa
och Välfärd med ca 1 mnkr per år.
Verksamheten belyser även att det förefaller vara långt till skog och natur
och att upplevelsen att vara instängd i alla fyra väderstrecken som negativt.
Möjligheter
Nära till ett eventuellt framtida tågstopp. Bra med kommunikationer.
Hot
Vid det fall att ytterligare platser behöver byggas till i framtiden så är det
inte möjligt.
Kostnad
Ingen kostnad för markberedning
En ökad investeringskostnad ca 2,3 – 3,9 mnkr p.g.a. att det endast går att
bygga två våningar.
En ökad driftkostnad ca 1 mnkr per år av samma skäl.
Tappad försäljningsintäkt ca 4 mnkr.
2.5 Område E
Fastigheten Lönsboda 46:62 med ca 13 100 kvm. Tomten ligger centralt i
Lönsboda bakom Junesco och är idag planlagd som bostäder och parkmark.

Alternativ E, Lönsboda 46:62
Ett mycket attraktivt läge som tyvärr faller bort då grannfastigheten är
Junseco som är en industri samtidigt som stora delar av marken är ett
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grönområde. Med användningen industri avses all slags produktion, lagring
och annan hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager samt
tekniska anläggningar inryms i användningen. Infrastruktur i form av till
exempel spårområden som krävs för verksamheterna ingår också.
I boverkets allmänna råd (2014:5) kan man läsa följande:
4.9 Industri – 4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § PBL
Allmänt råd
Användningen industri bör tillämpas för områden för produktion, lagring,
partihandel och annan jämförlig verksamhet.
Användningen industri bör betecknas J och ges vid färgläggning blågrå färg.
Med hänsyn till eventuella störningar bör användningen preciseras.
Det största hindret med att bygga bostäder bredvid en industri är
bullerproblematiken. I 3 kap. 13 § plan- och byggförordningen (2011:338)
finns egenskapskrav avseende skydd mot buller. I denna paragraf står att ett
byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att buller, som
uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket,
ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers
hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsställande
förhållanden. Föreskrifter och allmänna råd om bullerskydd inomhus finns i
Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6).
Att kunna ändra detaljplanen upplevs som mycket svårt. Följande måste gå i
lås för att ett övervägande överhuvudtaget ska ske;
- Fastighetsägarna till Junesco fastigheten måste ställa sig positiva till att en
detaljplaneändring sker på fastigheten. Detsamma gäller ägarna till
grannfastigheten ”gamla sågverket”.
Ägarna till det gamla sågverket ställer sig positiva till en förändring, men då
diskussioner förts med ägarna av Junesco fastigheten så är de inte villiga att
ändra detaljplanen från industri.
Ovanstående tillsammans med svårigheterna att ändra detaljplanen för
parkmark gör att samhällsbyggnad ser möjligheten att få igenom en
planändring som tämligen obefintlig. Vid det fall att försök till planändring
sker finns det en stor risk att det dröjer lång tid vid överklagande innan
slutligt besked fås.
Marken i övrigt är kraftigt kuperad och behöver jämnas till, kostnaden för
detta bedöms till ca 8 500 000 kr jämfört med alternativ D och F. Kostnaden
8 500 000 kr för markarbeten är framtaget genom att vi använder oss av
nyckeltalen för markarbeten och även har jämfört marken med
markkostnaden för den nya förskolan i Lönsboda. Den nya förskolan i
Lönsboda bedöms inneha samma markförutsättningar med en ökning av
kostnader pga. En kraftigt kuperad terräng.
Gällande befintlig detaljplan finns det idag sex st byggrätter för villor och ett
borttagande av de villorna resulterar i att möjligheten för försäljning av de
tomterna försvinner och därmed en intäkt på ca 600 000 kr
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Kostnad
Ökad markberedning ca 8 500 000 kr.
Tappad försäljningsintäkt ca 600 000kr.
2.6 Område F
Fastigheten Lönsboda 46:57 med 9 762 kvm. Tomten ligger centralt i
Lönsboda utmed Tommahultsvägen.

Område F, Junesco
Styrkor
Tomten ligger bra med närhet till naturen och de boende kommer att ha
naturen direkt intill sig vilket gör att de boende har möjlighet till promenader
och en naturskön upplevelse. Möjligt att bygga tre våningar.
Junseco fastigheten är i dagsläget en industribyggnad som sparsamt används
till fester, byggnaden är i dåligt skick och kommer att fortsätta förfalla. Att
bygga ett boende på denna platsen bedöms öka attraktiviteten i området.
Svagheter
Osby kommun äger inte fastigheten och har efter förhandling blivit erbjudna
att köpa fastigheten för 4 550 000 kr. Taxeringsvärdet uppgår till 3 477 000
kr vilket ska spegla 75% av marknadsvärdet vilket innebär att
marknadsvärdet bör vara 4 596 000 kr. Samhällsbyggnad bedömer dock att
4 550 000 kr är en hög köpeskilling, men inser även att det var säljarens
marknad som styrde.
Detaljplanen behöver förändras, då den i dagsläget enbart medger
industriändamål. Även grannfastigheten är enligt detaljplan industri, samtal
har skett med fastighetsägaren till grannfastigheten och de är intresserade av
att detaljplanen förändras från industri till kontor, handel och bostäder.
Vilket gör att det är möjligt att förändra detaljplanen för att bebygga ett
äldreboende på området.
Möjligheter
Möjlighet att spara delar av inredningen för att kunna inreda vård- och
omsorgsboendet som ett minne av Junseco. Det finns en möjlighet att utöka
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antalet boendeplatser framöver. Då Stortorget blir ledig som yta, har privata
intressenter möjlighet att bebygga Stortorget med bostäder vilket befintlig
plan tillåter. Tre olika företag har kontaktat Osby kommun och visat intresse
av att bebygga fastigheten.
Hot
Detaljplaneändringen kan överklagas processen varvid processen kan ta tid.
Kostnad
I dagsläget står det en fabriksbyggnad på plats och den behöver rivas. Delar
av rivningsmassorna är tänkta att användas till markberedning, men trots det
bedöms rivningen uppgå till ca 2 000 000. Totalkostnad för alternativ F är
6 550 000 kr.

Område F, Junesco
2.7 Område G
Området är planlagt som parkmark och det finns uppgifter om att området
används som gammal tipp för privatpersoner som använt området för att
dumpa byggsopor. Avståndet från Bergfast har även påpekats från Hälsa och
välfärd varpå området ej ses som ett alternativ.

2.8 Område H
Området är i dagsläget parkmark och bedöms behöva fortsätta vara parkmark
då grönytor behövs i centrala Lönsboda och förtätning på denna mark
innebär en stor negativ påverkan på samhället.
2.9 Område I
Området är i dagsläget parkmark och bedöms behöva fortsätta vara parkmark
då grönytor behövs i centrala Lönsboda och förtätning på denna mark
innebär en stor negativ påverkan på samhället
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3 Slutsatser och rekommendationer
Utifrån genomgången av områdena ses enbart områdena B, D och F som
realistiska att kunna genomföra en byggnation som ska vara långsiktig i
Osby tätort.
De tre olika områdena har olika styrkor och svagheter. Utifrån diskussioner
med Hälsa och välfärd förordar de en placering på Område F utifrån en
långsiktighet med möjlighet för en god utemiljö, närheten till Bergfast samt
långsiktigheten med en möjlighet till framtida expansion.
Område B bedömer Hälsa och Välfärd ligger för långt från Bergfast samt en
mindre bra utemiljö.
Område D bedöms av Hälsa och välfärd innebära en högre personalkostnad
på grund av att det enbart går att bygga i två våningar samt att utemiljön inte
är skogs- och naturnära
Område F bedömer Hälsa och Välfärd som den bästa placering med en
närhet till Bergfast samtidigt som en väldigt god utemiljö kan inrättas
samtidigt som det finns en långsiktighet i att boendet i framtiden kan byggas
ut.
Kalkyler (alt D & F)
Grundkostnaden för en nybyggnation av ett äldreboende med 45
boendeplatser är uppskattat till ca 67,5 – 81 mnkr. Uppskattningen baseras
på att äldreboendet beräknas bli 2 700 kvm och nyckeltal för nybyggnation
per kvm är 25 000 – 30 000 kr.
Som jämförelse kostar Lönsboda nya förskola ca 26 500 kr per kvm och
Osby nya förskola ca 25 000 kr per kvm. Skillnaden i priset beror på att
vinsterna med ett koncept och mindre projekteringskostnad har kunnat
räknas in. En rimlig bedömning för äldreboendet är därmed att 26 500 kr per
kvm kommer äldreboendet att kosta vilket ger den uppskattade kostnaden
71 550 000 kr
Kapitalkostnad över 33 år blir 2 688 733 kr per år.
Utöver denna kostnaden tillkommer nedanstående kostnad beroende på
alternativet som väljs.
Investeringsutfall

Ökad byggkostnad ( 2-plan)
Rivningskostnad Junesco
Inköp mark
Ändring detaljplan
Summa

Alt. D
2 300 000 3 900 000

Alt. F

2 000 000
4 550 000
350 000
2 300 000 3 900 000

6 900 000
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Driftkostnad (33 år) Kap. kostnad + verksamhet per år
Kapitalkostnad
Ökad verksamhetskostnad (personal)
Minskad försäljningsintäkt tomtmark (4 000 000)
Summa per år (vid kapitalkostnad 86 tkr)
Summa per år (vid kapitalkostnad 146 tkr)

Alt. D
Alt. F
86 424 - 146 545
259 273
1 000 000
0
121 212
0
1 207 636 259 273
1 267 757
0

Total projektkostnad
Alternativ D (investering)

73 850 000 kr –
75 450 000 kr

Alternativ D (driftkostnad + verksamhet per år)

3 896 369 kr –
3 956 490 kr

Alternativ F (investering)

78 450 000 kr

Alternativ F (driftkostnad + verksamhet per år)

2 948 006 kr

Skillnaden i driftkostnad härrör till största delen att personalkostnaden ökar
beroende på att verksamheten ej kan drivas lika effektivt med ett
äldreboende med två våningar jämfört med ett äldreboende med trevåningar.
Samhällsbyggnad anser att hyresgästen hälsa och välfärds; synpunkter och
önskemål som ska hyra byggnaden väger tungt. Tillsammans med att Osby
kommuns totala driftkostnad blir ca 1 mnkr lägre vid alternativ F. Varpå
Samhällsbyggnad rekommenderar att placeringen av det nya äldreboendet
blir på Område F

Anders Edwall
Chef Tekniska Enheten
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2020-04-17
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Hyresnedsättning på grund av COVID-19
Dnr SBN/2020:101

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att implementera ”Stöd för
sänkta hyror i utsatta branscher” enligt regeringens beslut. Ingen annan hyresnedsättning
eller hyresrabatt som ej följer regeringens beslut ska ske till någon hyresgäst med
anledning av COVID-19

Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnad är en fastighetsägare som även hyr ut fastigheter till externa bolag och
stiftelser. Förfrågan har kommit från två av hyresgästerna med önskan om nedsättning av
hyran på grund av COVID-19. En av hyresgästerna är Stiftelsen Lekoseum som är
hyresgäst i Briohuset.
Stiftelsen bedriver i huset försäljning av bland annat leksaker och bedrivs som ett företag.
Lekoseum har på grund av COVID-19 fått kraftigt minskad försäljning vilket resulterar i
att de önskar nedsättning av hyran.
Varför har regeringen infört ett nytt stöd?
Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige.
Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln
samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av
utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd
för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.
Vad innebär stödet?
En hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en
hyresgäst i en utsatt bransch har möjlighet att ansöka om statligt stöd för en del av denna
rabatt. Information om hur mycket stöd som kan ges kan du läsa längre ner på den här
sidan.
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Vem kan söka stödet?
Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med
hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Hyresgästen ska under
perioden vara verksam i en bransch som omfattas av stödet.
Vilka branscher är aktuella?
Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas
exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av
kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk
verksamhet, hår- och kroppsvård.
Hur mycket stöd kan jag få?
Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den
rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till
och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta
hyran.
De branscher som omfattas av stödet finns upptagna i förordningen i form av koder för
svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket
när man registrerar sitt företag.
Ekonomi
Lekoseum har en månadshyra på ca 16 667 kr och enligt gällande regelverk gäller stödet
för tre månader där maximalt 50% kan ges i stöd. Det innebär att Lekoseum får en
hyresreducering med totalt 25 000 kr varav Osby kommun står för 12 500 kr av denna
hyresrabatt.
Total påverkan för samhällsbyggnad är 12 500kr i minskade hyresintäkter.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
Chef Tekniska Enheten
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Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Fastighetsförsäljning Holma 5:1
Dnr SBN/2019:188 253

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslut att avbryta försäljningen av
fastigheten Holma 5:1
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet
Ärendet har initierats av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Samhällsbyggnad
beslutade 2019 att försäljning av del av fastigheten Holma 5:1 skulle ske. Diskussioner
har under en längre tid förts med jaktskytteklubben som arrenderar en stor del av Holma
5:1.
Jaktskytteklubben upplever en stor oro över att jaktskytteklubben i framtiden kan
påverkas negativt vid en försäljning. Krav kan komma från olika myndigheter som
innebär att skyddsavstånd ökas, bullkraven höjs, bullret förändras pga. byggnationer runt
omkring med mera.
Samhällsbyggnad anser att jaktskytteklubben och deras verksamhet är synnerligen viktig
för samhället varpå Samhällsbyggnad inte vill riskera en framtida nedläggning av
skjutbanorna på grund av att mark sålts i direkt anslutning till skjutbanorna.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
Chefen för Tekniska Enheten
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