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Kommunledningsför
valtningen
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Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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PlusGiro 11 16 61-5
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Tid: Tisdagen den 24 augusti 2021, klockan 12:00 

Plats: Klockan 12:00 Spegeldammen vid badplatsen för grillning

           Klockan 13:00 sammanträdesrum Osby, kommunhuset

    Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information

 - Möjligheten att utfärda tillfälliga parkeringstillstånd

 - Budgetuppföljning

 - Strandpaviljongen

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Anmälningar

6 Upphandling av skogsförvaltning för hela kommunens skogsinnehav inklusive 
skogsbruksplan

7 Ny detaljplan Lönsboda 44:1 - samråd

8 Ny detaljplan för del av Osby 193:1 och del av Barnvagnen 1 samt Spånten 4 (Ishallen) - 
samråd

9 Ny detaljplan Lönsboda 46:57, 1:291, del av Lönsboda 46:62 - samråd

Lotte Melin (C) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare

~ OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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\~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations-
ordning 

2021-04-19 9:1 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021 :117 

Ärende 

Fastställande av belägenhetsadresser 

Beslut 

MÄTAREN 10, Hantverksgatan 8A och 8B 

;:z/4~ 
Underskrift delegat 

Jan Karlsson 
Verksamhetsutvecklare GEO-data 

Namnförtydligande 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Beslut om att fastställa belägenhetsadress 

Beslut skickas till: 

Kerstin Erika Johannesson 
SKÄRALID 827 
26453 LJUNGBYHED 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations-
ordning 

2021-04-19 9:1 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021: 118 

Ärende 

Fastställande av belägenhetsadresser 

Beslut 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Beslut om att fastställa belägenhetsadress 

Röret 16-34, Blåklintsvägen 3A-H, 5A-H och 7A-H 

Beslut skickas till: 

~4~ Bo Bättre Christian & Glenn AB 
BOX14 

p 28321 OSBY 

U~derskrift delegat 

Jan Karlsson 
Verksamhetsutvecklare GEO-data 

Namnförtydligande 



~OSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sam hälls byggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations-
ordning 

2021-04-20 9:1 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021 :120 

Ärende 

Fastställande av belägenhetsadresser 

Beslut 

CASTOR 17, Förrådsgatan 1 

jZ/24-
,Y 

Underskrift delegat 

Jan Karlsson 
Verksarnhetsutvecklare GEO-data 

Namnförtydligande 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Beslut om att fastställa belägenhetsadress 

Beslut skickas till: 

Samhällsbyggnad driften 
OSBY KOMMUN 
28380 OSBY 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum Nr (enligt delegations-
ordning 

2021-05-25 9:1 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021 :XX 

Ärende 

Fastställande av belägenhetsadresser 

Beslut 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Beslut om att fastställa belägenhetsadress 

DISPONENTEN 12, Kvarngatan 21A, 21B, 21C, 21D och 21E 

t;;2:/4--- Beslut skickas till: 

Elinbego AB 
ARON NILS VÄG 20 
28332 OSBY 

Una'erskrift delegat 

Jan Karlsson 
Verksamhetsutvecklare GEO-data 

Namnförtydligande 



Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum 
Nr (enligt delegations-
ordning 

2021-06-23 8:6 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021 :217 

Ärende 

I Förordnande av parkeringsvakter 

Beslut 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Förordnande av parkeringsvakter 

Undertecknad beslutar att förordna parkeringsvakter för parkeringsövervakning i Osby kommun. 
Ärendet är belagt med sekretess. 

Beslut skickas till: 

,~ L---~ c,,,-~ , 

Underskrift delegat 

Tomislav Kljucevic 
Trafik- och gatuingenjör 

Namnförtydligande 
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Samhällsbyggnad 
Jan Lindeberg 
0479-528 325 
jan.lindeberg@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Upphandling skogsförvaltning inklusive ny skogsbruksplan
Dnr SBN/2021:197 050  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att ge 
Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upphandla skogsförvaltning för hela Osby 
kommuns skogsinnehav (produktionsskog och det som betecknas som tätortsnära skog) 
samt en ny skogsbruksplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att upphandlingen genomförs som en 
sammanhållen upphandling och där det är ett krav att antagen entreprenör ska utföra 
helheten. Anbud ska dock vara tydligt specificerade i nedanstående tre olika delar för att 
kommunen på ett enkelt sätt ska kunna utvärdera inkomna anbud.

 Förvaltning av produktionsskogen

 Förvaltning av den tätortsnära skogen

 Framtagande av ny skogsbruksplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår också att man inför beslut om upphandling först 
definierar vad som avses med begreppet ”tätortsnära skog”.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2021 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skriva fram förslag till beslut om 
upphandling av förvaltning av hela Osby kommuns skogsinnehav inklusive framtagande 
av ny skogsbruksplan.

Efter artikel i Norra Skåne den 30 juni angående att Osby kommuns planer på att 
upphandla skogsförvaltning och skogsbruksplan kontaktades förvaltningen av 
fackförbundet Kommunal som krävde att Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför en 
riskbedömning vad effekterna av en upphandling innebär för befintlig personal.
Samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson och Mark- och exploateringschef Jan Lindeberg 
har haft ett första inledande möte med fackombud och skyddsombud den 6 juli. 
Ytterligare ett möte är inplanerat den 16 augusti.

Osby kommun är en stor skogsägare med ett totalt innehav på ca 1160 ha skogsmark 
enligt sammanställning av uppgifter i skogsbruksplanen från år 2011. 
Utav dessa 1160 ha utgör den större delen ca 600 ha ren produktionsskog, ca 180 ha utgör 
tätortsnära skog samt 375 ha är planlagt samt Park/Natur.
Det finns ingen vedertagen definition på vad begreppet tätortsnära skog är och vad den 
omfattar. Skogsstyrelsen har år 2017 i ett uttalande försökt att förklara begreppet och sagt 
att med tätortsnära skog menas skog som: ”ligger i nära anslutning till eller inom tätorten 
och vars huvudsakliga syfte är att nyttjas eller användas av tätortens befolkning”. 
Dvs. huvudsyftet med den tätortsnära skogen är inte att producera virke utan den ska 
istället fungera som motions- och rekreationsområde. (källa: Oskar Nilssons 
examensarbete, Tätortsnära skogsskötsel 2017). Bilaga 3.

Större hänsyn behöver därför tas vid skogsåtgärder inom de områden som betecknas som 
tätortsnära skog och skötseln behöver anpassas efter att de är fler människor som rör sig 
kontinuerligt i dessa områden. Det ekonomiska utbytet av den tätortsnära skogen blir 
därmed självfallet lägre jämfört med den rena produktionsskogen.

Riskbedömning-konsekvenser 

Med anledning av de fackliga organisationernas krav på att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genomföra en riskbedömning inför beslutet om att 
upphandla all skogsförvaltning har:

  dels en SWOT-analys genomförts, se Bilaga 1 

 dels en utförlig genomgång av hur stor areal planlagd Natur/Parkmark som Osby 
kommun sköter och förvaltar, se Bilaga 2.

SWOT-analys har genomförts gemensamt av Samhällsbyggnadschef, Mark-och 
exploateringschef, skyddsombud och facklig företrädare för kommunal.
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Syftet med att ta fram arealer för planlagd Natur/Parkmark är dels att ha som underlag till 
riskbedömningen för att kunna bedöma personalbehovet på gata/parkenheten framöver 
när skogsförvaltningen upphandlas. Samt att sammanställa ett digitalt kartunderlag som 
kan användas vid avgränsning av vad som avses med tätortsnära skog.

Verksamhetsutvecklare Jan Karlsson på Samhällsbyggnad har specifikt genom en GIS-
analys tagit fram uppgifter på hur stora arealer av den totalt planlagda marken som utgör 
Natur/Parkmark i Osby kommun, se Bilaga 2. Avstämning och jämförelse har sedan gjorts 
mot Oskar Nilsson examensarbete.

Oskar Nilsson kom i sitt examensarbete år 2017 fram till att Osby kommun har ca 500 ha 
som betecknats som tätortsnära skog. 500 ha tätortsnära skog är långt mycket mer än de 
180 ha som Osby kommun idag anser vara tätortsnära skog. 
I den areal som Oskar Nilsson redovisar ingår även mark som är planlagd som 
Natur/Parkmark. Dvs. i Nilssons redovisning ingår allt från gräsytor och blomrabatter till 
det som i det närmaste kan skötas som om det vore produktionsskog.

Jan Karlsson kom sin GIS-analys fram till att den areal planlagd mark som utgör 
Natur/Parkmark inom hela Osby kommun utgör 376 ha.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte uppfattat att upphandlingen av skogsskötseln ska 
omfatta även planlagd Natur/Parkmark. En osäkerhet råder dock med vad som avses med 
tätortsnära skog enligt definitionen.

Förutsatt att all planlagd mark och den areal som dessa ytor omfattar inte ska ingå i 
upphandlingen så gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att en upphandling 
av skogsskötseln enligt Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag inte bör påverka 
bemanningen inom enheten gata/park negativt och att upphandlingen som sådan därmed 
inte utgör någon risk för personalens vidkommande. 

Ställningstagande och tydlig avgränsning
Som ovan beskrivits är definitionen av tätortsnära skog svår att göra och det råder idag en 
osäkerhet med vad som avses. Det kan i princip vara allt mellan ren parkmark (gräsytor 
med blomrabatter) till det som i det närmaste kan betecknas som produktionsskog. 

Behov finns därför att inför upphandling av skogsförvaltningen definiera vad Osby 
kommun menar med tätortsnära skog.
En enkel och tydlig avgränsning kan vara att planlagd mark inte ingår i det som betecknas 
som tätortsnära skog. Avgränsning finns digitalt på kartunderlag och kan vid behov stakas 
ut i terrängen. Skötselkravet på den mark som är planlagd som Natur/Parkmark är helt 
annat än vad som gäller för icke planlagd skogsmark men som ändå ligger i anslutning till 
bebyggelse varför även det pekar att det vore en lämplig avgränsning.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är därför att den mark som är planlagd inte ska 
ingå i definitionen tätortsnäraskog.
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Finansiering

Finansiering av skogsförvaltning för produktionsskog och den tätortsnäraskogen görs 
genom de intäkter som skogen genererar årligen.

Finansiering av skogsbruksplanen vilket är ett engångsbelopp görs genom omdisponering 
inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag

SWOT-analys, Bilaga 1 

GIS-analys. Bilaga 2

Oskar Nilssons examensarbete, Tätortsnära skogsskötsel, Bilaga 3.

Grönplanen för Osby och Lönsboda, se Bilaga 4.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef
Mark- och exploateringschef

Mathias Karlsson Jan Lindeberg 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 



 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 81 86 

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

Organisationsnr 212000-0902  
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Natur och Parkmark inom planlagd mark I Osby 
kommun 

Sammanställning av natur eller parkmark inom detaljplan. Digitalisering från 

befintlig plantolkning i kommunens bas samt komplettering där detaljplanen 

inte varit tolkad. Inom Osby tätort finns även en områdesbestämmelse som 

utgör stor del naturområde som finns med i sammanställningen, den utgör en 

naturyta av 112,3 ha. 

I Visseltofta är inte områdesbestämmelse redovisad då den är otydlig med 

uppgift om natur och park. Finns också områdesbestämmelse i Vesljunga, 

Gungekulla och Hägghult stenbrott som inte är med i sammanställningen. 

OBS Inom planområde finns även natur och park enligt plan som är 

privatägd. Har inte mätt hur stor denna areal är. 

 

SAMMANFATTNIG 

Planlagd mark Areal (ha)     Varav Natur/Park I % 

Osby  993,1  315,9 31,8 

Lönsboda  210,7  38,3 13,7 

Killeberg    70  11,6 16,6 

Hökön    31,5    3,2 10,0 

Loshult    19,3    4,7 24,3 

Visseltofta    17,4    2,0 11,5 

Totalt  1 342,0  375,7 28,0 

 

 

Kartbilder finns över tätorterna som visar planområde samt natur/park 

i grön färg. 

 

Jan Karlsson 

Verksamhetsutvecklare geodata 
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Tätortsnära skogsskötsel 

-Skötselanvisning för Osby kommuns tätortsnära skogar. 

Oskar Nilsson 

Examensarbete 10hp 

Skogsteknikerprogrammet 15-17 

Gammelkroppa skogsskola 

682 22 Filipstad 



Förord 

Detta examensarbete har utförts inom skogsteknikerutbildningen på Gammelkroppa skogsskola. 

Arbetet är en del av i min skogsteknikerutbildning och omfattar 10 högskolepoäng. 

Arbetet har utförts i samarbete med Osby Kommun med syfte att ta fram skötselanvisningar för den 

tätortsnära skogen inom kommunen. Detta arbete är gjort i Osby tätort men ska även gå att tillämpa 

i de andra orterna i Kommunen. 

Arbetet tog sin början Hästterminen 2016 och färdigställdes Vårterminen 2017. 

Handledare för examensarbetet har varit Agne Andersson, Miljöstrateg i Osbykommun, samt min 

handledare från skolan Tommy Johansson, lärare och studierektor på Gammelkroppa skogsskola 
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Sammanfattning 

Osby kommun har cirka 500 ha tätortsnära skog. 

Skogen ser olika ut och har olika beskaffenhet beroende på vad den är tänkt att användas 

ti Il. 

Det varierar mellan områden som ligger inne i tätorten somt.ex. parker eller strax utanför 

tätorten där t.ex. motionsslingor med belysning och grillplatser finns. En del av skogen, 

oftast belägen längre från tätorten, är tänkt att behålla sin naturliga karaktär där 

naturvärdena är högre prioriterade än de ekonomiska eller sociala. 

Skogen sköts till största del av kommunen själv med egna maskiner och egen personal. 

Skötsel av denna typ av skog med så varierande användningsområden ställer höga krav på 

planering och skötselmetoder. 

Syftet med studien är att undersöka invånarnas förväntningar samt kommunen, markägares 

tankar och riktlinjer på den tätortsnäraskog·en och med detta som grund föreslå 

skötselanvi"sningar för det tätortsnära skogsinnehavet. 
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Summary 

Osby municipality has ca 500 hectars of urban forest. The forests are useful to residents for 

their interests and activities. The forest has different characteristics depending on what it's 

supposed to be used for. It varies between areas located in the village as park or just outside 

with motionleads with lighting and residence locations. One part of the forest is intended to 

maintain its natura! character, where natural values are higher priority than economic or 

social. 

The municipality take care of the forsest mostly by them self with own machines and 

manualworker. Care of this type of forest places high demands on the planning and 

measures of action to fulfill as many wills as possible. 

The aim of the study is to gather the interests of residents and target images for the forest 

as well as the municipality as landowners thoughts and guidelines on the urban 

neighborhood forest. In doing so, apply applicable management instructions for the near

owned forest ownership 
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In ledn ing 
Skog är något som många har någon sorts relation till, det kan vara som markägare, jägare, 

svampplockare eller en helt enkelt en plats där man kopplar av och samlar kraft. Men gemensamt 

för alla är att skogen spelar roll. 

Vi har 23,4 miljoner ha produktiv skogsmark i Sverige (Skogsstyrelsen, 2017)den allra största delen 

av skog som finns i landet ligger inte i anslutning till tätorter. Detta innebär att den allra största 

delen skog inte nämnvärt berörs av allmänhetens åsikter om hur skogsskötsel bör bedrivas 

Annat är det med skog som ligger i och intill samhällen, byar och städer. Som det är idag så bor 85% 

av landets invånare i tätorterna (Svanström, 2015), det innebär att den tätortsnära skogen spelar en 

viktig roll för alla dessa människor och påverkar i hög grad deras möjlighet till vardaglig rekreation 

och friluftsliv. Det betyder också att det vistas betydligt fler människor i dessa tätortsnära skogar än i 

skog belägen långt från tätorterna. De personer som vistas i dessa miljöer har ofta olika åsikter om 

den tätortsnära skogen och dess skötsel. Olika intressenters önskemål kan därför vara en utmaning 

för skogsägaren att uppfylla. 

På grund av denna omständighet väcktes tanken om att göra detta arbete som syftar till att, utifrån 

invånarnas önskemål och markägarens strategi~r, skapa riktlinjer för hur den tätortsnära skogen 

skulle kunna skötas på ett sätt som tillfredsställer både invånare, brukare och markägare. 

Bakgrund 

Vad som menas med tätorts nära skog 
Det finns ingen officiell _definition på begreppet tätortsnäraskog, vilket gör att det kan finnas många 

olika uppfattningar på vad tätortsnära skog är. Dock har (Skogsstyrelsen, 2017) sagt att, tätortsnära 

skog är den skog som finns nära och inom en tätort och vars främsta funktion är att den nyttjas av 

tätortens befolkning. Det innebär att gränsen för vad som är en tätortsnära skog bestäms mer 

utifrån det antal människor som utnyttjar skogen än hur långt bort skogen ligger. 

Avståndet mellan tätort och skogen har dock alltid en betydelse vilket innebär att skog som ligger 

inom 500 meter från tätorten av besökarna upplevs som mer tillgänglig än en skog som ligger längre 

bort. Skogens kvaliteter och hur lättillgänglig skogen är att besöka samt dess historiska nyttjande är 

andra faktorer som spelar in när det gäller skogens betydelse som tätortsnära skog. 

Den så kallade tätortsnära skogen ligger alltså nära samhället och nyttjas av många. Huvudsyftet för 

den tätortsnära skogen är som oftast inte att producera virke, här är det istället andra värden som 

väger tyngre exempelvis rekreation, motion samt även andra förekommande sociala värden. 

5 



Osby Kommun 

Osby är en kommun i nordöstra Skåne med gräns till både Småland i norr och Blekinge i öst. 2017 

finns det 13 150 invånare på en landa real om 576 kvadratkilometer. I kommunen finns det stor 

tillgång till fina naturområden och skiftande kulturlandskap. Kommunen täcks av ca 75 % skog och 

det finns sammanlagt 129 sjöar och en mängd andra vattendrag. Det finns gott om leder som ger 

möjligheter för folk att upptäcka naturen. Det finns ingen brist på natur för den som vill ut och 

upptäcka den, från centralparken mitt i byn behöver man inte gå längre än ca .500meter för att 

komma till ett par olika skogsområde. Kommunen har ca 12 000 ha skogsmark och av dessa räknas 

ca 500 ha som tätortsnära. Det är dessa områden, som ligger nära och intill tätorten som de allra 

flesta av invånarna besöker och som detta arbete koncentrerar sig på. 

Figur 1 Osbykommun Figur 2 Osby- & Lönsboda tätort 

Skogens olika värden 

Skogen står för eh betydande del av det svenska landskapet och som används av många till 

rekreation. Många värderar högt möjligheten till naturupplevelser som att fiska, jaga, plocka svamp 

och bär, motionera eller njuta av tystnaden och lugnet. Det finns även en del i landet som försörjer 

sig på skogen ekonomiskt. Skogsnäring sysselsätter även många andra som inte äger skog själva. I 

naturen och skogen finns det också en väldig massa olika växter och djur som inte får komma i skym 

undan för människors intressen. 

Ekonomiska värden 

Skogsnäringen i Sverige står för en betydande del av Sveriges samhällsekonomi. Enligt 

(Skogsindustrierna, 2015) så sysselsätter skogsnäringen ca 100 000 personer, räknar man också in 

underleverantörer och kringverksamheter sysselsätts uppemot 200 000 personer. År 2011 så 

uppgick skogsnäringens totala produktionsvärde till 216 miljarder kronor, samma år så utgjorde 

skogsindustrins och skogsbrukets förädlingsvärde ihop 2,2 % av Sveriges BNP (Skogstatistisk årsbok, 

2014). 

År 2011 uppgick avverkningen till 89 miljoner skogskubikmeter, enligt (Skogsstyrelsen, 2017). Slår 

man ihop tillväxten på alla träd ser man att skogen i Sverige växer med drygt 100 miljoner 

kubikmeter varje år. Det innebär att vi får större och större virkesvolym i landet. I dag har vi dubbelt 

så stor virkesvolym som vi hade för hundra år sedan. Nu för tiden går den allra största delen av den 

avverkade volymen till sågverk för att bli brädor och plank och till massabruken för att bli papper. 

Det som blir över på sågverken som bark, spån och flis går vidare i kedjan. Antingen till massabruken 

eller till värmeverk där det eldas upp och blir värme till bostäder och industrier. 
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En stor anledning till att äga skog är bland många av ekonomiska skäl. Det är oftast en säker 

investering att köpa skog. Skogen växer kontinuerligt och det kommer den fortsätta med och virket 

som produceras behövs för utbyggnad av samhället i takt med att befolkningen ökar. Runt omkring 

byggs det nya hus och fabriker och för detta krävs byggmaterial i form av brädor och plank. Priserna 

på skog har i framförallt södra Sverige ökat markant de senaste åren. Genomsnittspriset på 

skogsmark har mellan åren 2015 - 2016 ökat med 5,6 procent i södra Sverige enligt LRF Konsults 

statistik. Under de senaste tio åren handlar det om en sammanlagd ökning på 41 procent i det här 

området. Ser man till bara Skåne, Blekinge och Halland var ökningen under 2016 hela 15 procent. Ser 

man dessa siffror så förstår man att som markägare vill sköta sin skog på ett effektivt sätt ur 

virkesproduktions synpunkt för att få avkastning på sin investering. 

Som markägare intill tätort, ofta en kommun, kan en annan anledning vara att ha skogen som en 

markreserv inför framtida exploateringar. Allt fler flyttar från landsbygden in till tätorterna. Detta 

innebär att fler bostäder behöver byggas. Förhoppningsvis växer också näringsverksamheten i 

tätorten vilket medför att nya markområden krävs för expansion. Denna mark kan vara extra 

eftertraktad och kan genom försäljning ge ekonomiska vinster. 

Biologiska värden 

Skogsmark överlag har ett väldigt stort värde för den biologiska mångfalden, detta gäller också för 

den tätortsnära. Det finns en mängd olika biotoper ute i skogarna som olika djur- och växtarter lever 

i. Diversitet i skogen skapas och bevaras på lite olika vis. Bland annat så styr skogsvårdslagen en del 

vad som får och inte får göras, vad som är skyddsvärt och annat som kräver extra hänsyn. Olika 

markförhållande skapar variation i landskapet, till exempel så vill vissa arter ha det fuktig och skugga 

medan andra vill ha torrt och soligt. Att den finns olika markägare är också något som gynnar 

mångfalden. Olika ägare sköter sin skog efter olika principer, det kan skilja på allt från trädslagsval till 

skötselmetoder. Allt detta och mycket mer skapar variationer som gynnar mångfalden i skogarna. 

Vad gäller tätortsnära skogar så kan de skilja sig avsevärt när det gäller utseende och skötsel jämfört 

med många miljöer ute i s.k. vanliga skogar. Dessa områden bidrar till andra typer av miljöer som en 

del arter trivs bra i men andra missgynnas av. 

En stor biologisk mångfald i skogarna gynnar inte bara arten själv utan det är även något vi har nytta 
av· i olika ekosystemtjänster som bidrar till människors välbefinnande och välfärd. Det handlar om 
allt naturen bidrar med somt.ex. syre, träråvara, livsmedel, luftrening eller friluftsliv och turism. Det 
kan räcka att det slås ut en eller ett par olika arter för att ställa till det rejält i ett helt ekosystem. Ett 
exempel är om våra bin eller någon annan pollinerande insekt skulle försvinna skulle all pollinering 
av såväl vilda som odlade växter bli ett stort bekymmer med ödesdigra konsekvenser som följd. Ca 
70% av världens viktigaste jordbruksgrödor pollineras av insekter. (Naturvårdsverket). 

Socia la värden 

Forskning visar på att skogen och naturen bidrar med många positiva effekter på människors hälsa, 

både fysiskt, psykiskt och socialt. Idag är det flera kommuner och landsting som använder naturen 

som en resurs för rehabilitering och friskvård. Forskning visar också att välbefinnandet ökar när man 

befinner sig i naturen. Folk som ofta befinner sig i naturen känner sig mer sällan stressade, irriterade 

och utmattade än de som bor långt ifrån naturen och sällan vistas i den. Förutom att skogen har 

förmåga att sänka stressnivån, blodtryck och främjar återhämtning så stimulerar den till social 

kontakt. Många söker sig till naturen för att ta en promenad med någon vän . Bland jägare är det 

gemensamma intresset för jakt och naturupplevelser som för dem samman och bidrar till social 

samvaro. Naturen kan också stimulera till fysisk aktivitet som gör att vi tränar kondition, balans och 

motorik. Skelettet stärks, muskulatur och rörlighet bibehålls och övervikt motverkas. Motionen i sig 
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har positiva hälsoeffekt. Kan den då också göras i en miljö som har andra positiva avstressande 

effekt så är det troligt att kombinationen är särskilt fördelaktigt för människor hälsa och 

välbefinnande (Skogsstyrelsen). 

Sverige är ganska unikt med vår allemansrätt. Allemansrätten gör det möjlig för vem som helst att 

packa väskan och göra en utflykt med familjen för att upptäcka vår natur på egen hand. Både 

Friluftsfrämjandet och Scouterna har aktiviteter med barn och ungdomar för att de ska få upptäcka 

och lära sig om naturen. Detta är ett sätt att redan från början få en naturlig relation till naturen. 

Det är i framförallt i den tätortsnära skogen som de sociala värdena väger tyngst. Detta beror helt 

enkelt på att större delen av Sveriges befolkning bor i eller nära tätorter. Vad för skog människor 

uppskattar varierar så klart. Tidigare gjorda undersökningar visar att de sociala värdena ökar med en 

variation i struktur, trädslag och ålder på skogen. Man vill gärna ha en viss fri sikt och kunna ta sig 

fram relativt obehindrat. En skog men naturskogskaraktär är inget som uppskattas nämnvärt och kan 

upplevas som ovårdad och skrämmande. (Skogssverige, 2017) 

Vad lagen & cert ifi eringen säge r 

Skogsvårds/agen 

I skogsvårdslagen (1979:429) 1§ så kan man läsa, 

"Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt .som den biologiska mångfalden behålls. Vid 

skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen" {Lagen.nu, 2017) 

I denna text så tydliggör man att miljömålet och produktionsmålet ska väga lika samt att hänsyn ska 

visas mot allmänna intressen. 

PEFC-certifiering 

Så här ser förslaget ut för 2017 års PEFC standard ut gä,llande de sociala värdena i skogen. 

4.1 Hänsyn till sociala värden, rekreation och friluftsliv. 

Skogens sociala värden är all den nytta från skogen som människor får del av; 

upplevelsevärden, folkhälsa, arbetstillfällen och landsbygdsutveckling. I begreppet 

ryms också den ekonomiska och historiska utvecklingen av hur skogen bidragit till 

landets välstånd och hur det präglat människors syn på skogen. Skogssektorns 

målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning vid skötsel av skog med betydelse för 

rekreation och friluftsliv. Målbilderna har gemensamt tagits fram av Skogsstyrelsen, 

skogsbruket och ideella organisationer. De berör särskilt utpekade områden som 

friluftsområden, uppehållsplatser, stigar och leder. PEFC värnar om allemansrätten. 

Allemansrätten ger den enskilde fria möjligheter att besöka skogen för rekreation och 

friluftsliv, förutsatt att det inte innebär skada eller olägenhet för skogsägaren. 

4.1.1 Områden på fastigheten som har stor betydelse för rekreation och friluftsliv ska 

identifieras och dokumenteras. Identifiering och dokumentation ska senast göras 

inför åtgärd. 

4.1.2 I de fall något område enligt 4.1.1 har identifierats ska fastighetsägaren, eller 

dennes ombud, utifrån lokala förutsättningar och när situationen så kräver, vidta 
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lämpliga informations- och dialoginsatser innan skogsbruksåtgärder påbörjas. o 

Eventuella skyltar eller informationsblad ska vara märkta med kontaktuppgifter. I de 

fall informationsskyltar/-blad används ska de sättas upp eller delas ut senast 14 dagar 

innan åtgärd. 

Vid skogsbruksåtgärder intill skolor, andra publika anläggningar eller intill 

bostadsområden ska information tillhandahållas eller dialog t.ex. informationsmöte 

erbjudas. 

4.1.3 Framkomligheten på väl nyttjade stigar och leder ska bevaras vid 

skogsbruksåtgärder bl.a. ska ris från avverkning tas bort och markberedning och 

körskador undvikas. Skadade stigar och leder ska repareras så att ursprunglig 

framkomlighet återställs. (PEFC, 2017) 

Allemansrätten 

Tack vare allemansrätten så har alla människor tillgång till att, med visad hänsyn och varsamhet, 

vistas i naturen nästan vart vi vill, detta är unika rättigheter för Sverige. 

I tätorterna med :mycket folk samlade på samma ställe, med bostadshus and~a byggnader och vägar, 

så är det av naturliga skäl begränsat med utrymme för fritidsaktiviteter. Då har vi i Sverige, naturen 

runt omkring att röra oss på om man vill motionera eller ta en promenad med hunden i lugn och ro . 

En möjlighet som uppskattas av många. 

Kortfattat kan man säga att allemansrätten gör det tillåtet för den enskilde att besöka skogen för 

rekreation och friluftsliv nästan överallt på annans mark under kortare tid, om det inte är för nära 

bostadshus. Detta gäller även utan markägarens tillstånd. Man får även plocka blommor, bär och 

svamp för eget bruk. 

Allemansrätten innebär inte bara rättigheter utan även skyldigheter att förhålla sig till . Man får t.ex. 

inte skräpa ner, bryta grenar eller kvistar på växande träd 

Sammanfattningsvis kan man säga att man får besöka skogen fritt om det inte innebär skada eller 

olägenhet för markägaren. (Naturvårdsverket, 2017) 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att samla in kommuninvånarnas intressen och förväntningar på 

den tätortsnära skogen i Osbykommun. Utifrån dessa och kommunens riktlinjer göra 

tillämpningsbara skötselanvisningar för det tätortsnära skogsinnehavet. Kommunen har inga 

ekonomiska mål med den denna skog så syftet är att behålla och öka de sociala värdena och 

invånarnas trivsel. 
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Material & Metoder 
Metoden jag valt går ut på att dela upp Osby kommuns skogsinnehav intill tätorten i olika zoner, 

detta för att underlätta förvaltningen. Zonerna är definierade med utgångspunkt från hur skogen ser 

ut, var den ligger och hur den används. Olika åtgärdsförslag presenteras för olika zoner. 

Som grund för arbetet ligger Osby kommuns Grönplans indelningen av skogen. Indelningen var till 

viss del gjord i (Grönplan Osby tätort, 2013) men har i detta arbete justerats och kompletterats med 

saknade områden. Att dela in skogsinnehavet i zoner runt tätort används bland en del kommuner 

redan, men är inget som Osby Kommun tidigare använt sig av. 

Vid indelningen så har hänsyn tagits till saker som bl.a. stigar, vägar, intilliggande verksamheter, 

bostadsområde, växtlighet och karaktär på skogen. 

Det som ligger till grund för skötselriktlinjerna är en undersökning i form av intervjuer och 

enkätundersökning om vad invånarna, brukarna har för förväntningar på och kommunen har för mål 

med den tätortsnära skogen. 
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Rött= Park 

Blått= Kvartersskog 

Lila = Rekreat ionsskog 

Ljusgrönt= Naturområde 

Grönt = Naturreservat 

Ljusblått= lnägomark 

Brunt= Produktionsskog 

Vitt= Vägkantzon 



Nä rskogar 
Skogsstyrelsens benämning- Närskogar är en hopslagen benämning på vad som i detta arbete kallas 

för Park, Kvartersskog och Vägkantzon. Det är alltså de skogar som man har in på sig dagligen, som 

man ser från fönstret i sin bostad, de man cyklar eller kör förbi på vägen till arbetet eller går förbi 

inne i centrum. Det är dessa som det kanske ställs allra störst krav på att de ska se tillfredställande 

ut. Här är det främst de sociala värdena man vill ta tillvara på och stärka. Dessa områden är mycket 

svårt att få ekonomisk avkastning från och är för det mesta endast en kostnad för ägaren. 

Park 

Fotot från Centralparken 

I Osby finns det drygt fem områ_den som hamnar under kategorin park. Det tydligaste exem_plet är 

Centralparken, som namnet antyder så ligger den väldigt centralt, på andra sidan gatan från 
järnvägsstationen. Centralparken har det mesta man kan önska sig av en park. I parken finner man 

trädalleer, planteringar, formklippta träd en liten damm med fontäner, statyer och en mindre scen 

med tak för diverse underhållning på somrarna. Allt detta på klippt gräsmatta med slingrande 

grusgångar igenom. 

Det som ska uppfyllas för att få parkbeteckning är ett centralt delvis eller glest trädbevuxet 

grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar och sittmöjligheter. 

Området ska vara lättillgängligt med gräsmatta och ett glest träd eller buskskikt. Exempel på 

detta är Eksäter vid Osbysjöns östra strand samt Prästängen belägen i norra änden på sjön, 

mellan kyrkan och sjön. 

Syftet med parker är att vara en typ av offentlig trädgård som invånare och turister ska 

kunna vistas i för att titta på växter eller för att bara sitta och ta det lugnt och njuta av 

omgivningen. Parkerna har även ett syfte att ge grönska till annars kanske stela byggnader 

och gator. 
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K va rt e rss ko g 

Foto från villaområde i utkanten av Osby 

Denna kategori menar sådana skogar som ligger i direkt anslutning till hus och kvarter. Ca 40-50 

meter, ibland bredare områden längs med eller emellan kvarter. Det är den skogen man ser ifrån 

fönstret från sin bostad eller ifrån trädgården. Dessa områden blir en typ av kantzoner mellan 

produktionsskogen och husen. Syftet med dessa områden är att skapa en övergång från trädgården 

ut till skogsmarken på bra sett. I kvartersskogen ska inte finnas träd som riskerar att blåsa ner på 

intilliggande hus eller skuggar tomterna för mycket. 
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Vägkantzon 

Foto från riksväg 15 genom Osby 

Med vägkantzon me:nas skogen som växer längs de lite större vägarna genom samhället, 

som för Osbys del väg 15, sträckan mellan Gamleby och Mossvägen. På denna sträckning 

passerar tung trafik på sin väg mellan väg 23 / Lönsboda, Olofström och Markaryd. En väg 

med mycket trafik och många lastbilar dagligen. Skogen intill har som uppgift att stoppa en 

del buller och föroreningar men samtidigt se fint och välskött ut. 
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Friluftsskogar 
Skogsstyrelsens benämning - Friluftsskogar är i detta arbete en sammanslagning av 

rekreationsskog, naturskog och även naturreservat som avses för friluftsliv och allmänt 

nyttjade skogsområden som inte är närskogar. Friluftsskogar kan exempelvis vara områden 

med: hög tillgänglighet, spår och leder och allmänt kända, utpekade och populära 

friluftsområden. 

Rekreationsskog 

Foto från Klinten 

Områden med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell belysning. 

Områdena Klinten, Filosofen och Källedal är exempel på detta. Dessa områdena är de som 

besöks flitigast bland de tätortsnära skogarna runt om Osby tätort. Områdena har till stora 

delar anlagda gångvägar och motionsspår vilka är uppskattade av användarna och skälet till 

att många väljer just dessa område att vistas i. Klinten är ett populärt område för motion 

med fina spår och motionsslingor samt med ett ute gym. Lederna är skyltade och upplysta 

på kvällen. Vintertid öppnar även skidbacken på Klinten med lift om snötillgången är 

tillräcklig. Från Klinten har man mycket fina utsiktsplatser med utsikt över Osbysjön och 

delar av byn. 
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Naturskog 

Foto från Smitts Backe 

Naturskogen är områden med sta-rkt bevarad natur karaktär utan anlagda vägar, stigar och 

belysning. Naturområdena kan delas upp i mindre och större naturområden. Exempel på 

mindre områden är Smittsbacke, Ekebacken och Prästabacken och på större är Hasslaröd 

och Svartenabbe. De mindre är områden på ca 1- 2 ha som ligger inne i byn omringade av 

gator och byggnader. De större är på 3 ha eller mer och ligger i utkanten av byn. De mindre 

områdena har i dagsläget relativt få besökare. Anledningen till detta kan vara områdenas 

begränsade yta för till exempel motionsaktiviteter eller liknande. Områdena ligger dessutom 

så centralt att det är svårt att finna samma lugn och ro som till exempel i Hasslaröd, Näset 

eller Klinten dit inte ljudet från trafiken når. Dessa mindre områden kan istället användas 

som en naturlig typ av park och som ett grönt inslag i byn. De större områdena har fler 

besökare, dels för att de har en större yta att röra sig på och dels för att de ligger i utkanten 

av byn vilket innebär att man slipper stora delar av trafikbuller och får en större naturkänsla. 
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Naturreservat 
Näset området består av två delar, nämligen själva Näset i Osbysjön samt Ebbarps by ett stycke norr 

därom, öster om Ebbarpsvägen. 

Näset 

Näset utgörs av mader och moränmark. I anslutning till maderna har kiselgur brutits varvid ett flertal 

dammar har bildats. Andra delar har tidigare nyttjats för bete och slåtter och har efter en lång tid av 

ohävd nu börjat återställas. Gles lövskog har börjat breda ut sig. På det svårtillgängliga bortre hörnet 

finns sumpskog med björk och al. Detta område lämnas för fri utveckling. För att hålla landskapet 

öppet planeras bete av djur på området. Dessa ska hållas inne genom en färist vid bron. 

Ebbarps by 

Reservatets andra område består av en gammal inäga, slåttermark och åker samt ett intilliggande 

kärr. Det finns en välbevarad jordkällare, en fägata och ett stengärde i området. Området betas av 

får. Vid återställningsarbetet har det lämnats stora hasselsnår och bärande träd för fågellivets skull. 

Grova ekstockar har placerats ut för att gynna insekter. (Osby Kommun) 

Syfte med Näset enligt Osby kommun. 

• Att bevara och tillgängliggöra Näset och Osbysjön för det rörliga friluftslivet. 
• Att återuppta hävden av landskapet. 
• Att gynna insektsfaunan och fågellivet. 
• Att bevara och synliggöra kiselgursgravarna. 
• Att underlätta fiskens reproduktion. 

(Naturvårdsverket, 2016) Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat: 

• bevara biologisk mångfald 

• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

• tillgodose behov av områden för friluftslivet 

• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Produktionsskog 
Produktionsskogen har som främsta mål att producera virke men har även ett miljömål som ska väga 

lika. All produktionsskog är planlagd med skötselåtgärder och mål. Därför hänvisas läsare till dessa. 
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Resultat 

Resultat av generella frågo r ti ll medborgarna med relevans fö r skötse linstruktionerna . 

Vilka egenskaper tycker ni att den tätortsnära skogen ska 
ha? 

Vara ett område med höga naturvärden. 
Vara ett område med höga sociala brden. 

□ Vara ett område med produktionsi~riktning. 
□ Annat 

Vilket trädslag ser ni helst i tätortsnära skog? 

□ Barrträd 
Triviallöv 

□ Ädellöv 
□ Ingen uppfattning 

Vad är det som gör att ni väljer ett visst område? 

□ Närhet till hem eller arbete 
Lättillgängligt med stigar motionsslingor etc 

□ Estetiskt tilltalande 
□ Trygghet 
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Resu lt at av specifi ka frågor t il l medborgarna med releva ns för sköt selanvisningar för park. 

Är du nöjd med parkerna i Osby tätort. 

Skötsela nvisn inga r 

Park 

Ja 
Underhåll något eftersatt 

□ Ger ett ovårdat intryck 
□ Annan synpunkt 

Alla svara·nde är eniga om att parkerna sköts väl och är fint i ordning j• kommunen. Det är därför 

lämpligt att fortsätta arbeta efter befintliga skötselanvisningar där huvudinriktningen är: 

• Endast selektiv plockhuggning av enskilda träd, trädgrupper eller delar av träd ska utföras av 

sä kerhetsskäl. 

• Markvegetation ska tas bort minst en gång per år. 

• Gräsytor ska klippas vid behov. 

• Blommande buskar ska prioriteras. 

• Kulturminnen ska framhävs. 
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Resu ltat av specifika frågor t ill medborgarna med re levans för skötselanvisningar för 

l<vartersskog. 

Hur tycker ni skog som gränsar till tomtmark ska skötas? 

Ingen extra hänsyn behöver tas 
Träd som riskerar att blåsa ner på hus ska tas bort 

□ Träd som skuggar tomt ska tas bort 
D Träd på Kvartersskog ska skydda mot sol och vind 

Kvarte.rsskog 

Resultatet ur enkäten och intervjuer visar att skötseln av skog närmast bebyggelse är viktig för 

medborgaren. Av svaren kan man utläsa att medborgaren upplever att kvartersskogen idag är för 

stor och tät, speciellt i närheten av befintlig bebyggelse. Det medborgaren speciellt är orolig för är 

att vindfällen ska skada enskild egendom och att träd ska skugga enskilda trädgårdar. 

För att tillmötesgå medborgarnas förväntningar på kvartersskogarna bör dessa generellt gallras som 

vid kontunitetskogsbruk geno,ri att hela tiden gallra ut de största och högsta träden. 

Det optimala är att försöka skapa en trappning av trädens höjd, från tomten och ut i skogen med 

större och större träd ju längre ut man kommer. Genom detta förfaringssätt undviker man att höga 

träd riskerar att blåsa ner på eller skugga intilliggande egendom och mark. 

Förslag på åtgärder för att uppnå en, efter medborgarnas önskemål, önskad struktur på 

Kvartersskogen 

• Ta bort träd som lutar in mot tomterna eller utgör en risk att vid storm trilla på hus eller 

byggnader. 

• Ta ner träd i tomternas Syd och Västkanter för att öka solnedstrålningen på tomterna. 

• Ingen kalavverkning. 

• Höggallra 

• Röja sly, ställa ut framtidsstammar i luckor och under träd som tänkas tas bort vid nästa 

gallring. 

• Trappning av träd höjder från tomten och ut i skogen. 

• Gynna trädslagvariation men prioritera ädellöv. 

• Ta ut grot förutom på ställen där det behövs för att bärighetshöjja. 
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• Inga körskador tillåtna. 

• Undvika att köra på stigar, om tvunget risa vid överfart och städa upp efter. 

• Kulturmiljöer framhävs. 

Resultat av specifika frågor till medborgarna med relevans för skötselanvisningar för Kantzon 

Hur tycker ni att kantzoner mellan trafikerade vägar och bostadsområden ska 
skötas? 

Vägkantzon 

Skapa skydd mot buller, insyn & föroreningar 
Så de ger ett städat och välskött i_ntryck 

□ På annat sätt 

Invånarna som svarade på enkäten tyckte att den så kallade vägkantozonen, som främsta uppgift ska 

bidra till att det ser snyggt och prydligt ut längs med vägen, gärna likt en alle. Som man kan se av 

svaren i diagrammet ovan så prioriterar merparten av de tillfrågade de estetiska värden högre än att 

till exempel vara ett bullerskydd eller ett skydd mot föreningar. 

För att uppnå förväntade krav på vägkantzonerna föreslås följande åtgärder 

• Röja till och städa upp från sly och dåliga träd 

• Skap~ alle liknade skog. 

• Skog i flera skikt så det aldrig blir kala ytor när man hugger utan där är nått nytt träd på väg 

upp efter. 

• Röja och gallra i tid så träden kan utvecklas fritt och vindstabilisera sig tidigt. 

• Variera trädslag efter ståndorten, eventuellt prova med någon ädelgran som effektivare tar 

upp föroreningar och skyddar mot buller men även ser pampigare ut än vanlig gran och 

växer relativt fort. 

Resu ltat av specifika frågor t ill medborgarna med re levans för skötselanvisningar för 

Rekreations områden 
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Hur tycker ni att det ska se ut vid stigar & leder? 

Det ska vara god sikt för att öka tryggheten 
Det ska vara så orört som möjli~t för att få maximal naturupplevelse. 

□ Annat 

Hur .är er inställning till kalhyggen 

Rekreationsområden 

Positiv. Det ger en trevlig variation i skogen 
LI Det är ok bara de inte är för stclra 
□ Negativ. Kalhygge ska inte finn~s 

Dessa områden är de mest besökta tätortsnära skogarna i kommunen. En väsentlig anledning till 

detta är att i denna kategori finns stigar, leder och motionsspår. Av lämnade svar kan man 

utläsa att det är i princip två faktorer som är viktiga för hur medborgarna upplever denna 

kategori av skog nämligen att man känner sig trygg då man vistas på motionsspår och stigar samt 

att man får en naturupplevelse. 

För att tillmötesgå och dessa synpunkter föreslås att skogen i rekreationsområden sköts enligt 

följande. 

• Siktröja runt stigar och leder för att öka tryggheten. 

• Siktröja för utsikt. 

• Skapa trädslagsvariation och försöka undvika homogena bestånd eller monokulturer. 

• Skapa dödved, men lägg utom direkt synhåll från gångarna. 

• Ingen kalavverkning större än 2 ha lämna mer hänsyn i form av trädgrupper och trädridåer. 

• Undvika att köra på stigar, om tvunget risa vid överfart och städa upp efter. 

• Inga körskador tillåtna. 

• Om plantering krävs, blanda trädslag men för ståndorten passande arter. 
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• Kulturmiljöer framhävs. 

• Skapa rekreationsområde på fastigheten i Gullarp? 

Naturskog 

Naturområdena nyttjas mer för den naturintresserade på promenad på stigar än för motionären på 

löprundan. Områdenas styrkor är den bevarade naturkaraktären med låg eller obefintlig skötsel. 

Dessa områdena är ett bra komplement till de mer skötta och anpassade rekreationsskogarna. Då 

dessa har en annan typ av natur och lockar människor med andra intressen. Eftersom 

besöksfrekvensen i denna typ av skog är låg och de medborgare som ändå vistas där just eftersträvar 

naturskog föreslås att skötseln läggs på en minimal nivå. De åtgärder som ändå bör ske föreslås 

utföras enligt följande 

• Sammanhållen natur bibehålls med så liten påverkan att den i hög grad fortfarande är 

naturlik. 

• Gallring och röjning minimeras. 

• Vid åtgärd - Prioritera ädla och bärande lövträd och buskar. 

• Undvika att köra på stigar, om tvunget risa vid överfart och städa upp efter. 

• Kulturminnen framhävs. 

Naturreservat 

• Enligt för var och en gällande mål och restriktioner. 

Generellt 

Överlag är kommuninvånarna nöjda med hur den tätortsnäraskogen sköts -i Osby. Undersökningen 

visar att det man är särskilt tillfreds med är parkernas utformning och skötsel. En synpunkt som är 

tydlig i undersökningen är att kommunen bör gallra och röja oftare i kvartersskogarna så det inte 

växer upp ett tätt bestånd av höga träd nära bebyggelse. Detta för att eliminera risken för att träd 

trillar vid stormar och för att minimera skuggning på privata tomter. 

En annan synpunkt som framkommit i undersökningen är att det brister i kommunikationen mellan 

kommunen och medborgarna. Ett önskemål finns att kommunen, så som man gör vid ändringar i 

detaljplanen, informerar allmänheten om vilka åtgärder man planerar att vidta så att medborgare 

har möjlighet att ha synpunkter innan man ställs inför fullbordat faktum. Rör det sig om mindre 

åtgärder som endast berör några medborgare kan det vara lämpligt att sätta ut skyltar eller dela ut 

informationsblad i området märkta med kontaktuppgifter så att berörda blir informerade och kan 

kontakta ansvarig. Detta ingår också som en del av certifieringen att erbjuda samråd vid sådana 

åtgärder. I de fall informationsskyltar/-blad används ska de sättas upp eller delas ut senast 14 dagar 

innan åtgärd. 

Diskussion 
Osby kommun erbjuder stora arealer av skog med stor variation nära tätorten. Skogen är 

populär bland många invånare i kommunen, framför allt för rekreation och motion. 
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På grund av möjligheten att träffa flest människor för en intervju så valdes platsen för dessa 

främst i rekreationsområdena. Det är möjligt att valet av plats påverkade resultatet något på 

så vis att naturområdena hamnade lite i glömska eftersom de kanske lockar en annan typ av 

människor med andra intressen. Men med metoden att blanda enkäter och intervjuer så 

kan ändå resultatet tolkas som rättvisande. 

Resultatet från enkäten och intervjuerna bekräftar i stort tidigare vetskap om medborgarnas 

förväntningar på skogsskötsel av tätortsnära skog. Att husägare vill gärna ha mer sol på sina 

tomter och att motionären vill ha fri sikt runt motionsspår och stigar för att känna sig trygga. 

Medan den kanske mer natur intresserade hittar mer orördskog med mindre stigar i de 

naturskogsområden som finns . 

Överlag så är invånarna nöjda med skogarna runt tätorten, förutom just det ovan nämnda. 

Informationsutbytet mellan skötselansvariga och medborgare är bristfällig och bör 

förbättras. Invånarna upplever att de inte får information om tänkta åtgärder och att de inte 

har möjlighet att lämna synpunkter på fattade beslut eller förslag på åtgärder. Att ge 

pi ed borgaren denna möjlighet till dialog kan leda till e~ större acceptans för besluten. 
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Bilagor 

Zonkarta 
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Enkät Invånare. Procentue llt valt alternativ i rött. 

Kön: 

Ålder: 

Aktivitet/Syfte: 

•Man 

• <-18 

•Motion 

•Kvinna 

•19-30 •31-60 

•Rekreation •Lek 

•61-> 

•Annat; ______ _ 

Besöksfrekvens: •Varje dag •3-5 dag/V •1-2 dag/V •1-2 dag/mån 

1. Vilka egenskaper tycker ni att den tätortsnära skogen ska ha? (se bilaga) 

• vara ett område med höga naturvärden. - där insekter, mossor & lavar ska trivas. 25% 

• vara ett område med höga sociala värden. - där människor ska trivas att vara. 56% 

• vara ett område med produktionsmål och vara en inkomstkälla för kommunen. 19% 
• annat: ______________________________ _ 

2. Vilken typ av skog tycker ni bäst om att vistas i? (se bilaga): 

• olikåld.rigskog i alla skikt. 31% 

• en väl ·skött skog med stor trädslagsvariation. 54% 

• en enhetlig välskött skog. 15% 
• annat: ______________________________ _ 

3. Vilka trädslag ser ni helst i en sådan skog? Rangordna från 1-3. (se bilaga) 

• barrträd (gran, tall, lärk mm.) 28% 

• triviallöv (björk, asp, al mm.) 30% 

• ädellöv (ek, bok, lönn mm.) 42% 

• ingen uppfattning. 
• annat:· ______________________________ _ 

4. Hur tycker ni skötseln på den tätortsnära skogen är idag? 

• bra, har inget att anmärka på. 75% 

• tycker det röjs o huggs för hårt i dessa områden. 0% 

• tycker det görs för lite i dessa områden. 25% 

• Ingen uppfattning. 0% 
• annat/exempel/kommentar: _____________________ _ 

5. Skulle ni vilja vara med att påverka det som händer i den tätortsnära skogen? 

• ja. (i så fall vad & hur?) 18 % _____________________ _ 

• nej, jag är nöjd med hur det utförs. 82% 
• kommentar: ____________________________ _ 
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6. Vilket område brukar du oftast besöka? 

• Klinten. 58% 

• Näset. 42% 

• Filosofen . 

• Svartenabbe . 

• Källedal . 

• Annan: 

7. Vad är det som gör att du väljer de området? (fler svarsalternativ kan väljas) 

• närheten från hem eller arbete. 30% 

• lätt tillgängligt med väl skötta motions slingor, stigar & leder. 40% 

• mest tilltalande med fin natur och välskött. 25% 

• tryggt område med god uppsyn runt omkring sig där man är. 5% 
• annat: ___________________________ _ 

8. Förslag på förbättringar i speciellt området eller allmänt i de tätortsnära områdena. 

• 9verlag i områdena. 
• speciellt område: ___________ _ 

9. Finns det tillräckligt med rekreationsområden runt byn? 

• ja, fullt tillräckligt. 82% 

• ja, men de kunde utvecklas och bli större med fler slingor t.ex. området 18% ____ _ 
• nej, jag saknar ____________________________ _ 

10. Brukar ni få information angående åtgärder som skall utföras områdena ni vistas i? 

• ja alltid. 0% 

• ibland vid större åtgärder. 9% 

• nej aldrig. 91% 
• kommentar: ____________________________ _ 

11. Hur skulle ni vilja ha denna typ av information? 

• på informationstavlor vid området. 50% 

• i brevlådan hos de närmst boende. 21% 

• på kommunens hemsida/ tidningen. 29% 

• annat: -------------------------------
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12. 

göras? 

Tycker ni att ni har möjlighet att ge dina åsikter eller påverka de åtgärder som tänkt 

• ja. 18% 

• lite ibland. 9% 

• nej. 73% 

13. Har ni varit med på något samråd vid någon åtgärd i kommunen? 

• ja. 0% 

• ja, men inom andra områden än skogen. 9% 

• nej. 91% 

14. Hur tycker ni skog som gränsar intill hustomter ska vara? 

• ingen extra hänsyn behövs tas. 0% 

• utan träd som risker~r att blåsa ner på husen. 60% 

• inte skugga tomterna. 33% 

• skydda mot sol och vind. 7% 
• annat: ______________________________ _ 

15. Hur tycker ni det ska vara runt stigar och leder? 

• det ska vara god sikt runt omkring för att öka tryggheten. 73% 

• det är viktigt att låta det vara så orört som möjligt för naturupplevelsen. 27% 

• annat: 

16. Hur är er inställning till kalhyggen? 

• positivt, det ger trevlig variation i skogen. 18% 

• okej, det är inget som stör om de inte är för stora och om mer trädgrupper lämnas. 73% 

• negativt och ska helt uteslutas. 9% 
• kommentar: ____________________________ _ 

17. Hur tycker ni kantzoner mellan trafikerade vägar och bostadsområden ska skötas? 

• så det blir ett skydd mot buller, insyn och föroreningar. 8% 

• så de ger ett städat och välskött intryck. 92% 
• annat: ______________________________ _ 

18. Är du nöjd med hur parkerna i byn ser ut? 
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• ja, dom är fint i ordning. 100% 

• sådär, är lite eftersatta. 0% 

• nej, ser ovårdat ut. 0% 
• kommentar: _____________________________ _ 

19. Finns det tillräckligt med uppehållsplatser i skogarna runt Osby? 

• ja, vi brukar använda den vid/i ________ för det mesta. 100% 

• nej, vi saknar en vid ________ . 0% 

20. Hur tycker du skicket och miljön runt dessa är? 

• bra, inget att anmärka på. 91% 

• sådär, ser ovårdat och motbjudande ut. 0% 

• dåligt och beh9ver upprustas. 9% 
• kommentar: _____________________________ _ 

Enkät kommunen med svar i rött 
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1. Är ni certifierade enligt PEFC eller FSC? 
Ja ______________________________ _ 

2. Hur stort skogsinnehav har kommunen? 

Ca1200ha _________________________ _ 

3. Hur stor andel är tätortsnära? 

CaS00ha _________________________ _ 

4. Vad är ert främsta syfte med ert skogsinnehav i tätortsnära område? 

Rekreationsområde och strövområde för invånarna ___________ _ 

5. Hur stor andel av kommunens inkomst kommer från skogen? 

*********** 

6. Planerar och utför ni själva de åtgärder som ska göras? 

En del, vi planerar alla åtgärderna men de större lejs bort. 

Om Ja, hur går ni till väga? 

Om Nej, vilka fördelar har det med att leja bort det? 

7. Tänker kommunen utveckla den tätortsnära skogsskötseln i egen regi? 

Vi gör så idag. ________________________ _ 

8. Går avverkningar till på samma sätt i den tätortsnära skog som i produktivt? 
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I det tätortsnära ser vi inte ekonomin som en faktor. 

Om Nej, vad är skillnaden? 

9. Vilken eller vilka hänsyn tas vid tätortsnära skogsbruk? 

A: kulturmiljöer Röjer fram. 

B: strand nära Röjer fram utsikt utan att ta bort skuggande buskar. 

C: naturmiljöer 

D: friluftsområde Röjer så folk känner sig trygga. 

E: parker Städar. 

10 . . : Vad är det som styr vilka åtgärder ni gör i områdena? 

Ofta önskemål från invånarna. --------------------

11. Brukar ni informera allmänheten om de åtgärde·r som planeras att göras i 

områdena? I så fall hur? 

Sätta upp skyltar och informera. ___________________ _ 

12. - Brukar ni ha samråd vid åtgärder i områdena? 

Nej ____________________________ _ 

13. Händer det att det uppstå konflikter med invånare och nyttjare vid skötseln av 

skogen? I så fall om vad? 

Ja, vet ej. _____________________________ _ 
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Inledning

1

Syfte
Grönplanens syfte är att utgöra ett tätortsomfattande underlag för framtida 
planering i Osby och Lönsboda. Det vill säga säkerställa att dagens och 
framtidens medborgare kommer ha en god och nära tillgång på grönområden 
utöver den egna trädgården/innergården. 

En park eller ett naturområde som ensamt tjänar många boende i närområdet 
får automatiskt ett högt bevarandevärde. Ett sådant grönområde bör ses som 
objekt för vidareutveckling om den befintliga karaktären inte anses fullgod. 
Dock behöver inte detta ställningstagande antas blint, utan områden kan 
exploateras till viss del utan att de ursprungliga värdena går förlorade. I många 
fall kan de till och med höjas. Om exempelvis enbart 20 procent av ett större 
grönområde exploateras med bostäder kan området ses som attraktivare och 
livfullare, samtidigt som den absoluta majoriteten av marken bevaras som 
grönområde. Ett oexploaterat grönområde som inte brukas är mindre värt än 
ett lätt exploaterat grönområde som brukas.  

En annan avsikt med detta dokument är att säkerställa allmänhetens tillgång 
till grön-och strandområden. Eventuell bebyggelse i dessa områden ska 
planeras på så vis att allmänheten har fortsatt tillgång till området, och att 
detta inte omvandlas till privat tomtmark som är obrukbar för allmänheten.  
Detta dokument avser inte heller att ge förutsättningar för hur eventuell 
exploatering kan se ut eller placeras, utan avser främst att analysera befintliga 
grönområden och dess värden. Hur områdena bör förvaltas redovisas i 
skötselriktlinjerna utifrån zonindelningen.

Osby kommun omges av vacker natur i och i direkt anslutning till 
centralorterna. Osby tätort har i grunden ett attraktivt läge genom dess 
omfamning av Osbysjön och de grönområden som till stora delar utgör en 
skiljevägg mellan sjön och den huvudsakliga bebyggelsen. Detta är en stor 
kvalitet som bör beaktas i framtida planering. Utöver detta finns även flertalet 
grönområden med goda kvaliteter inom tätorten och i Lönsboda tätort. 
Storlekar och karaktären varierar från planterade parker till strövområden av 
mer vild och naturlig karaktär. 
   
Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding, 
exempelvis bebyggelse.

Det är även av vikt att de grönområden som finns skall vara av god karaktär 
sett till bland annat naturvärden, aktiviteter och rekreationsmöjligheter. 
En god tillgång till grönområden är en kvalitet, men om de inte håller god 
standard sänks värdet på dem väsentligt. För att skapa en attraktiv ort ur ett 
grönt perspektiv gäller det alltså att inte enbart säkerställa en god tillgång 
på grönområden. Den faktiska kvaliteten på dem är minst lika viktig då ett 
grönområde utan goda kvaliteter inte kan anses som fullt tillfredställande.      



Översiktsplan för Osby kommun antagen 2010-11-29 omfattar tätortsnära 
grönområden i mycket liten omfattning. Klinten i Osby omnämns som ett 
attraktivt natur och friluftsområde men i övrigt görs inga överväganden över 
park och grönområden. Det föreslås att en separat grönplan upprättas. 

För att ett grönområde skall uppfattas som attraktivt talas det om tre viktiga 
grundprinciper. Dessa är tillgänglighet, trygghet och en tilltalande karaktär. 

Tillgänglighet: Parker och promenadvägar ska vara lättåtkomliga och 
framkomliga. Vi ska värna om de platser där folk möts och träffas. Detta gäller 
såväl tillgänglighet i området som till området.

Trygghet:  Områdena skall vara säkra och ytorna öppna så det känns trygga 
att vara i, belysta kvälls- och nattetid där det är nödvändigt. Det bör påpekas 
att det är skillnad på upplevd  trygghet och faktiskt trygghet. I detta dokument 
fokuseras det främst på den upplevda tryggheten, det vill säga hur det känns att 
vistas på platsen snarare än att förlita sig på direkt brottsstatistik.  

Tilltalande: Parker ska vara välskötta och städade. Blommor och buskar 
växande i färgrika blickfång omgivna av grönska. Områden av naturkaraktär 
bör inte på liknande sätt vara uppstyrda utan tvärtom låtas växa fritt. Den 
tilltalande aspekten beror alltså helt på områdets karaktär, men naturområden 
skall på samma sätt som parker skonas från nedskräpning och andra mindre 
kvalitativa företeelser. 

Vid förtätning och annan exploatering av tätorter sker det ofta att allmänna 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Därför är det av vikt att säkerställa 
att tillgången till grönområden ej förvanskas ur ett långsiktigt perspektiv, i 
regeringens proposition 1994/95:230 fastslogs följande:

”Tätortsutbyggnaden tar successivt allt större del av grönområden och annan 
obebyggd mark i anspråk. Varje enskilt exploateringsföretag kan därvid ofta uppfattas 

vara av begränsad betydelse. Det syftar också i allmänhet till att tillgodose ett 
angeläget behov. Sammantaget över en längre period ger emellertid alla enskilda 

åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en bedömning av det 
enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av grönområdenas nuvarande 

tillstånd och förändringar är därför av stor betydelse för arbetet med skydd och 
säkerställande av grönområdena i städer och tätorter.”

Riksdagen har fastställt sexton miljömål för Sverige. Dessa berör bland annat 
frisk luft, buller, begränsad klimatpåverkan och ett rikt växt och djurliv samt 
även tätortsnära grönstruktur, delmål 1 under målet God bebyggd miljö lyder:

”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska 

bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, 
samt att andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.”
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Grönstrukturens funktion
Utöver att rent visuellt generera underlag för en god miljö tillför grönområden 
även flertalet andra goda egenskaper en ort. Parker och andra gröna ytor 
kallas ofta för stadens lungor vilket anspelar på att de agerar oas i staden 
och renar bland annat luft och dagvatten. Vegetation fungerar som ett slags 
luftfilter för finpartiklar vilka kan innehålla giftiga ämnen och tungmetaller. 
Vid exempelvis en trafikerad väg eller en parkeringsplats kan grönska fylla 
en viktig filtrerande funktion av den förorenade luften. Ett genomsnittligt 
träd producerar cirka fem kilo syre och binder cirka sex kilo koldioxid per år 
vilket kan anses försumbart men i ett större sammanhang kan dessa siffror bli 
betydande.  

Vegetation har även en visuell effekt mot buller och andra störande element 
och verksamheter. Detta då källan för störningen skyms. 
Vistelse i grönområden har många positiva effekter på människor, bland 
annat så stärks immunförsvaret och inlärningsförmåga. Dessutom har 
enbart det visuella intrycket av grönska en positiv inverkan på människans 
välbefinnande.

Staden består, till skillnad mot landsbygd, huvudsakligen av hårdgjorda 
ytor i form av bland annat asfalt vilket bidrar till att staden lättare uppnår 
höga temperaturer. Tillsammans med föroreningar från trafik bidrar detta 
till en oattraktiv miljö. Goda tillgångar till gröna områden inom orten är en 
viktig aspekt för att motverka detta. De hårdgjorda ytorna bidrar även till 
att dagvattnet måste dräneras eller på andra sätt ledas bort. Träd och andra 
former av vegetation bidrar till att dagvattnet avdunstar på ett naturligt sätt, ett 
vanligt  träd för bort 30 000 liter vatten/år ur jorden genom avdunstning.

Inom tätorterna finns det tre övergripande karaktärer av grönområden, vilka 
är indelade i olika zoner:  
              
Närskog
Centralt grönområde med styrd grönska och planteringar samt anlagda vägar 
och sittmöjligheter .
•   Park
•   Kvartersskog
•   Vägkantzon
•   Kantzon intill vatten

Rekreationsskog
Område med starkt bevarad naturkaraktär men med gångvägar samt eventuell 
belysning. 
•   Friluftsskog
•   Naturområde
•   Naturreservat

Övrig mark
Relativt orört område utan belysning eller asfalterade vägar.
•   Inägomark
•   Produktionsskog



Skötselriktlinjer
Grönområdena inom och i närheten av tätorterna Osby och Lönsboda delas in 
i olika zoner för att underlätta förvaltningen. Vid zonindelningen har hänsyn 
tagits till bostäders läge, intilliggande verksamheter, frekvensen på användning 
av stigar, växtlighet och karaktär på grönområdena. 

Närskog
•   Park
Park är en välskött anlagd yta som sköts som en offentlig trädgård med välklippt 
gräs, blommor och formklippta träd. Syftet är att ge grönska för att stärka de 
sociala värdena för invånare och turister.
•   Kvartersskog
Skog som syns från fönstret eller trädgården och finns runt bostäder eller 
bostadsområde. Kvarterskogen sköts så att träd inte riskerar att blåsa ner på hus 
eller tomter eller att de skuggar eller på annat sätt skapar olägenhet för boende. 
Syftet är att skapa en övergång mellan trädgård och skogsmark och att ge ett 
lummigt intryck
•   Vägkantzon
Skog längs de större vägarna genom samhällena där mycket tung trafik passerar. 
Syftet är att skogen stoppar buller och föroreningar men samtidigt ser skött och 
tilltalande ut.
•   Kantzon intill vatten
Skog inom strandzonen på sjöar och vattendrag. Lövträd och buskar 
som beskuggar vattnet och ger liv åt vattenlevande arter sparas. Syftet är 
vattenvårdande åtgärder med ökad tillgänglighet genom skötsel av grönytor och 
buskvegetation. 

Rekreationsskog
•   Friluftsskog
Skog med starkt bevarad naturkaraktär. De mest besökta områdena runt 
tätorten med hög tillgänglighet med spår och leder samt eventuellt upplyst. 
Skogen hålls ur trygghetsaspekt ganska glest närmast spår och stigar. I övrigt 
sköts den genom självföryngring och viss skogsskötsel vid behov. Syftet är 
motionsaktiviteter skall kunna kombineras med naturupplevelser.
•   Naturområde
Skog som utvecklas fritt utan anlagda stigar. Naturlig succesion med hög 
biodiversitet värnas så långt som möjligt. 
•   Naturreservat
Se separat skötselplan

Övrig mark
All produktionsskog är planlagd med skötselåtgärder och mål i en grön 
skogsbruksplan.

Upplägg
Följande sida visar en karta över Osby tätort med de huvudsakliga 
grönområden utmarkerade. Därefter redovisas mer ingående information om 
de tolv grönområden som ansetts vara mest betydelsefulla tätorten. Därefter 
redovisas Lönsboda tätort med de huvudsakliga grönområdena samt mer 
ingående om den största parken. Bör vidareutvecklas i följande text kan betyda 
allt från utbyte av befintliga sittmöjligheter till att delvis exploatering avses.
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Klinten
Klinten kan anses vara det största tätortsnära 
friluftsområdet i Osby, det ligger vackert beläget 
sydöst om centrum och området är huvudsakligen 
kuperat.
Genom området går ett cirka två kilometer långt 
elljusspår där löpning, promenad, cykling och 
längskidåkning kan ske. 

Från Klinten har man vacker utsikt över Osbysjön 
och stora delar av Osby tätort. Här finns utöver 
elljusspår även mindre stigar som leder in i mer 
orörda naturområden bestående av tät granskog med 
ett marktäcke av mossa.
Genom dess direkta närhet till campingplatsen väst 
om området är det inte enbart ortens invånare som 
med lätthet kan bruka området utan även besökande 
finner det lätt att nå Klinten.  
Ett vattentorn med tillhörande mindre byggnader 
återfinns på toppen av Klinten. 

Ca 650 000 m2

Inga riksintressen finns inom området. Dock består 
stora delar av Klinten av fossil åkermark samt vissa 
områden bestående av ädellövskog och sumpskogar.

Huvudsaklig vegetation: Gran, ek, rönn, björk, bok 
och tall.

Karaktär: Friluftsskog

Styrkor: Vackert, omväxlande, välbrukat.

Svagheter: Vattentornet och tillhörande byggnader 
är inte estetiskt tilltalande, relativt litet för att vara 
primärt friluftsområde.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Områdets 
storlek erbjuder flera olika platser att upplåta för 
exempelvis bostäder men detta bör undvikas med 
bakgrund av områdets befintliga kvaliteter. Istället 
bör man vidareutveckla de styrkor området redan 
har. Dock bör moskogen söder om vandringsleden 
uppmärksammas då den idag är svår att finna (3), 
även utsiktspunkten bör utvecklas (1). 

Tillgänglighet: Klinten har trots dess nivåskillnader en 
god framkomlighet och är enkelt att nå från centrum 
oavsett färdsätt.

Trygghet: Genom att Klinten till stora delar är upplyst 
nattetid och välbrukat kan områdes ses som relativt 
tryggt.

Tilltalande: Klinten är i allra högsta grad tilltalande med 
bakgrund av dess varierande naturkaraktär, utsiktsplatser 
och urval av aktiviteter.   
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Filosofen
Filosofen är en liten udde belägen nära Såggatan och 
relativt centrumnära. Filosofen har stora naturvärden 
genom sin generösa vattenkontakt och centrumnära 
naturmark. 
Området består av upptrampade stigar av varierad 
bredd samt en grusad gångväg som skär genom 
området. Här finns även flertalet enklare bänkar 
samt en grillplats. Området används även för 
båtuppställning.
Området är inte belyst men bostadsbebyggelse i 
direkt närhet har viss uppsikt över området. 
På Filosofen finns en upphöjd kulle vilken anses 
särskilt bevarandevärd genom dess kvaliteter ur 
rekreationssynpunkt

Ca 15 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Ek, tall, bok, björk, 
liljekonvalj, al, blåbärsris och pil.  

Karaktär: Friluftsskog

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, relativt 
centrumnära.

Svagheter: Vissa bänkar eftersatta i underhåll, inte 
belyst. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området bör 
inte exploateras med bakgrund av dess naturvärden 
samt begränsade yta. Dock kan udden förskönas 
med nytt möblemang (3). Området används till viss 
del som båtuppställningsplats. Anlagda bryggor 
skulle fylla en funktion här samt skapa en än 
attraktivare miljö. 

Tillgänglighet: Området nås lätt genom gång- och 
cykelvägar men det kan vara svårt att nå kullen i 
exempelvis rullstol.

Trygghet: Området är inte belyst men ligger nära 
bostadsbebyggelse vilket skänker viss trygghet.

Tilltalande: Området är attraktivt i sin nuvarande form 
men kan förbättras genom exempelvis uppförandet av 
båtbryggor. 
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Svarte nabbe
Svarte nabbe är ett relativt stort naturområde beläget 
på en udde omgivet av Osbysjön i tre väderstreck. I 
direkt närhet återfinns rastplatsen Spegeldammen. 
Inom området finns upptrampade stigar, en grillplats 
samt en badplats. Spegeldammen kan även användas 
för skridskoåkning vintertid.
Svarte nabbe bör ses i samband med Filosofen då 
de har liknande förutsättningar samt geografiskt 
ligger relativt nära varandra. Svarte nabbe tillåts inte 
exploateras enligt grönplan Osby tätort.    

Ca 35 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Björk, rönn, tall, ek och 
bok.  

Karaktär: Friluftsskog och kantzon intill vatten

Styrkor: Vackert, vattenkontakt, badplats.

Svagheter: Underutvecklad badplats, relativt 
oanvänt, relativt långt från centrum. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Området kan 
fungera som uppsamlingsplats för dagvatten genom 
dammar snarare än som idag utloppsrör, vilket skulle 
bidra till en bättre miljö för Osbysjön.
Utveckling av badplatsen (2) anses kunna 
tillföra stora värden, även att ersätta stigen med 
promenaddäck och tillsätta båtbryggor. Exploatering 
av bebyggelse såsom bostäder tillåts inte.

Tillgänglighet: Svarte nabbe består till största del 
av naturmark och upptrampade stigar vilket gör 
framkomligheten med till exempel rullstol stundtals 
relativt svår.

Trygghet: Området är obelyst och till största del 
avskiljd naturmark vilket gör att området kan upplevas 
som otryggt nattetid.

Tilltalande: Området är mycket attraktivt, eventuell 
exploatering av exempelvis bostäder tillåts inte.
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Sjö-/Prästängen 
och Driveån Sjö- och Prästängen samt Driveån består till största 

del av öppna gräsytor med ett antal oregelbundet 
satta träd. Här finns även kommunens största 
lekplats vilken är uppskattad och välanvänd. 
Även en ankdamm, hundrastgård och en mindre 
parkeringsplats återfinns på platsen. Parken 
avgränsas i söder av Osbysjön och i öster av Drivån, 
som har en trevlig gång- och cykelväg delvis 
utmed åbanken norrut som även kompletteras av 
kortare grusvägar. Sjö- och Prästängen delas itu 
av Kristianstadsgatan vilken uppfattas som en stor 
barriär mellan delområdena, dels genom dess blotta 
existens och dels genom den biltrafik, buller och 
osäkerhet den medför. 

Utsikten över Osbysjön medför stora kvaliteter, dessa 
kan dock främst upplevas om man befinner sig söder 
om Kristianstadsgatan på grund av nivåskillnaderna. 
Dock kompenserar norra sidan detta med en 
attraktiv lekplats och ankdamm. 
Området är huvudsakligen belyst.
På södra sidan av Kristianstadvägen finns en sandyta 
för exempelvis volleyboll och en skateramp. Marken 
består främst av gräs, asfalterad yta samt gångstigar 
av grus. Utsikten över Osbysjön är vacker men 
området är eftersatt sett till potentialen, på udden 
finns enbart en enklare bänk, ett bryggdäck finns 
men är i stort renoveringsbehov.
Driveån upp mot Ågatan och dess strandkant 
och gröna ytor ses i detta dokument som 
sammanhängande med Sjö- och Prästängen. Längs 
med Driveån går gång- och cykelväg med varierat 
avstånd till vattnet. Strandkanten är dock generellt 
svåråtkomlig då många privata fastigheter istället 
angränsar till vattnet samt att marken kring vattnet 
på flertalet ställen är bevuxen av sly. 

2001 arbetades det fram en grönplan för Driveån, 
denna delades upp i mindre delområden där 
ställningstagande gjordes för varje område. 
Huvudsakligen föreslogs delvis gallring längs ån. 
Åtgärden kan ha positiv inverkan på områdena. I 
planen fastslogs även att värdet av de grova alar och 
poppel. Längs Driveån växer även den rödlistade 
hårklomossan.

Karaktär: Park.
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Tillgänglighet: Tillgängligheten till platsen är god 
genom dess centrala läge och relativt jämna mark samt 
de många asfalterade gång- och cykelvägarna.

Trygghet: Relativt centralt belägen samt upplyst 
gör Prästängen till en trygg plats. Kristanstadsgatan 
medför trafik vilka bidrar med rörelse till platsen men 
samtidigt är denna väg bland annat nära lekplatsen 
vilket kan medföra osäkerhet. 

Tilltalande: Prästängen är idag ett vackert område 
men inte så tilltalande som det har potential till att 
vara, i synnerhet på södra sidan. Vad gäller Driveåns 
så är dess vatten delvis nedskräpat och standkanterna 
som skulle kunna vara attraktiva miljöer är på sina 
ställen allt för bevuxna med sly för att utnyttjas fullt 
ut. 

Ca 50 000 m2

Inga kända fornlämningar finns utöver stenvalvsbron 
över Driveån, inga riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Bok, ek, rönn, liljekonvaljer, 
lind och poppel.

Styrkor: Stora ytor, centrumnära, välbrukat.

Svagheter: Eftersatt underhåll, fyller inte sin potential, 
Kristianstadgatan medför osäkerhet och buller.

Exploateringsmöjligheter/potential: Platsen är 
värdefull och uppskattad genom dess läge och 
egenskaper. Den tydliga vattenkontakten bör 
tas till vara på för rekration och aktivitet i högre 
utsträckning. I synnerhet strandkanten och udden bör 
utvecklas.  
 
Grönplanen tillåter bostadsexploatering för den 
allra östligaste delen, på pumpstationen och 
hundrastgården. En gång- och cykelväg skulle kunna 
anläggas längs delar av Driveån. Detta kan ge ökad 
tillgängligthet till vattnet för allmänheten. Dock bör 
översvämningsdata studeras vid en sådan planering 
då denna visar på att delar av Prästängen ligger i 
riskzoonen för översvämning.
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Smittsbacke
Smittsbacke är ett relativt centralt beläget 
naturområde vilken främst består av upptrampade 
stigar och ett antal bänkar i enkelt utförande. Här 
finns även ett intressant utformat vattentorn.

Området består av blandskog, är inte upplyst och 
angränsar på sina ställen till privat mark men från 
högsta punkten finner man viss utsikt över centrala 
Osby.    

Ca 18 000 m2

Inga riksintressen finns, dock hittar man ett antal 
fornlämningar i form av stensättningar samt en 
hällristning inom området.

Huvudsaklig vegetation: Ek/eksly, hassel, bok, tall, 
liljekonvalj och kaprifol.

Karaktär: Naturområde

Styrkor: Centralt, viss utsikt från platsen, orörd 
natur.

Svagheter: Vattentornet är inte särskilt estetiskt 
tilltalande, men har genomgått en estetisk förbättring 
genom ommålning.     

Exploateringsmöjligheter/potential: Det finns idag 
planer på att bebygga delar av Smittsbacke, den allra 
sydöstligaste delen. Den absoluta majoriteten av 
området förblir naturmark vilket bevarar områdets 
kvaliteter.  

Tillgänglighet: Terrängen är mycket kuperad vilket 
gör det svårt för exempelvis funktionshindrade att 
röra sig i området. Smittsbacke ligger dock relativt 
centralt vilket gör det enkelt att ta sig till platsen. 

Trygghet: Området är inte upplyst men litet och 
angränsar till bebyggelse vilket gör platsen relativt 
trygg.

Tilltalande: Idag är platsen relativt inbjudande, dock 
kan mycket åtgärdas på den för att ytterligare öka 
attraktiviteten.
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Hasslaröd
Hasslaröd är ett relativt orört område med 
naturskogsprägel. Området är större än vad som 
redovisas i detta dokument. En avgränsning har 
ansetts lämplig då denna del brukas oftast samt att 
större delar av området i helhet besitter liknande 
karaktär. Inom området finns inga anlagda 
gångvägar utan istället upptrampade stigar och 
fägator i varierande terräng, området är dock 
frekvent använt av boende i närområdet. Hasslaröd 
är även rikt på stengärdsgårdar men järnvägen går i 
direkt anslutning till området vilken orsakar buller 
som kan uppfattas som störande. 

Ca 120 000 m2

Inga riksintressen finns, inte heller kända 
fornlämningar, dock angränsar området till en 
bytomt från 1500-talet. 

Huvudsaklig vegetation: Al, lögskog Sockelal, gran, 
tall. 

Styrkor: Välbevarad natur och kulturmark, vackert. 

Svagheter: Inte belyst, kan upplevas som avsides om 
man inte bor i anslutning till området, buller från 
järnväg. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Den del 
av Hasslaröd som redovisats här anses inte vara 
aktuell för exploatering. Detta med bakgrund av 
bullerproblematiken samt att läget inte är tillräckligt 
centrumnära. Istället bör karaktären på området 
bevaras som naturmark.

Tillgänglighet: Hasslaröd ligger nära bebyggelse 
men en bit från centrum. Området är dock stundtals 
kuperat, vildvuxet och kan uppfattas som svårt att 
röra sig över. 

Trygghet: Inom området finns ingen belysning och 
största del är avsides från bebyggelse. 

Tilltalande: Området besitter en karaktär av 
naturskog och är relativt tätortsnära, vilket anses 
attraktivt och bevarandevärt.
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Källedal
Källedal är beläget i norra delen av Osby tätort och 
är ett vackert område med omväxlande natur. 
Delar av området går parallellt med Ågatan medan 
andra delar är helt avgränsade från trafik. Den täta 
växtligheten utgör även till stora delar en barriär mot 
kringliggande vägar. 
Området är välbelyst och vägarna är till största del 
asfalterade, ett antal enklare bänkar finns inom 
området och erbjuder plats för vila. Den största 
tillgången i Källedal är vattnet. Krusån som driver 
genom området bidrar till en livligare miljö med 
omväxlande uttryck, den är delvis mycket smal och 
delvis mycket bred. Här finns broar och ån tar sig 
även stundtals uttryck i forsar och medför ett rikt 
bestånd av änder.
Marken norr om Kruseån brukas för bland annat 
handel och industri men upplevs en aning ovårdat 
sett från strövområdet. 
 

Ca 62 000 m2

Inga riksintressen finns, dock finns ett antal 
fornlämningar i form av minnesinskrifter inom 
området.

Huvudsaklig vegetation: Ask, alm, lönn, björk, 
tysklönn, ormbunkar, al och vildrosor.

Karaktär: Friluftsskog

Styrkor: Vacker natur, säregen för att vara relativt 
centrumnära, relativt stort.

Svagheter: Kruseån är delvis nedskräpad och 
industrifastigheterna norr om ån upplevs en aning 
ovårdat. Vissa passager börjar bli igenväxta och kan 
uppfattas som mindre skötta.

Exploateringsmöjligheter/potential: Källedal 
bör bevara den karaktär den idag besitter och en 
större exploatering av marken kan skada de värden 
området idag besitter. Områdets storlek tillåter 
dock att mindre delar vid befintlig bebyggelse kan 
exploateras utan att allt för många värden förloras. 
I synnerhet bör vattnet och Kruseån tas till vara på 
och utvecklas, utsikten över till norra sidan av denna 
kan förskönas. Vidare så bör möblemanget ses över 
och där ån är som bredast kan en vacker mötesplats 
skapas. 

Tillgänglighet: Området är inte särskilt 
kuperat, asfalterade gångvägar och träbroar gör 
framkomligheten enkel.

Trygghet: Området är väl belyst, dock finns även 
många mörka skogspartier inom området.  

Tilltalande: Frånsett den nedskräpning som 
återfinns i Kruseån är området i allra högsta grad 
tilltalande.       
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Ekbacken
Ekbacken är litet till ytan men väl bevuxet, en skog i 
miniatyr. Genom området går en asfalterad väg som 
förbinder nya och gamla Ekbackeskolan. Detta gör 
området välanvänt, i varje fall visuellt.
Utöver den asfalterade gångvägen finns ett antal 
upptrampade stigar genom träden vilka skänker 
området dess karaktär, de leder bland annat till en 
grillplats och till ett antal utplacerade enklare bänkar. 

Ca 17 000 m2

Inga riksintressen finnes. Däremot finns det 
fornlämningar i form av ett stenröse. Större delen av 
området består dessutom av fossil åkermark vilken är 
skyddad enligt kulturminneslagen. 

Huvudsaklig vegetation: Hassel, rönn, bok, röd bok, 
tall, ek, liljekonvalj, blåbärsris och apel.

Karaktär: Kvarterskog

Styrkor: Vackert, välanvänt, historisk mark.

Svagheter: Området används främst för passage 
mellan skolorna och få gör uppehåll på platsen.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Exploatering 
bör undvikas då detta skulle äventyra de 
fornhistoriska värdena samt att området kan ses som 
en kompletterande del av Ekbackeskolans skolgård. 
Upprustning av grillplats bör genomföras. I övrigt 
föreslås området bevaras med bakgrund av de 
fornhistoriska värdena. 

Tillgänglighet: Ekbacken är relativt framkomlig, de 
upptrampade stigarna kan i vissa fall anses som ett 
hinder genom dess oregelbundenhet.

Trygghet: Ekbacken är relativt välanvänd över 
dagtid och har kontakt med bostadsbebyggelse och 
skolor vilket skänker trygghet. Området är upplyst.

Tilltalande: Området är tilltalande i det avseendet 
att det är ett relativt centrumnära grönområde med 
naturkaraktär. 
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Centralparken
Centralparken ligger, som namnet antyder, mycket 
centralt i Osby, enbart en gata från järnvägsstationen. 
Parken är centralt belägen och välskött men 
uppfattas trots detta som en aning stel och livlös. 
Detta kan bero på att parken inte är ritad efter 
principen att den skall främja aktivitet utan snarare 
skall den upplevas i relativ stillhet. Detta störs 
dock av biltrafiken som passerar, likaså gör den 
närliggande järnvägen.   

I parken finns trädalléer, planteringar och ett antal 
bänkar, vilka dock inte inbjuder till vila och samtal 
då många är allt för öppet placerade samt mycket 
enkla till sin utformning. Det finns även en enklare 
scen med tak vilken kan användas till bland annat 
allsång, ett antal skulpturer samt en mindre damm.

Ca 9 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Lind, oxel, ek, al, alm, rönn 
samt ett rikt bestånd av planterade blommor.

Karaktär: Park

Styrkor: Vacker, välskött, centrumnära.

Svagheter: Inte välbesökt, nära trafikerade vägar 
(2).

Exploateringsmöjligheter/potential: Parken i sin 
helhet behöver vidareutvecklas för att skapa mer 
liv och rörelse. Detta eftersom parken idag upplevs 
som livlös. Centralparken är den enda grönytan i 
orten av direkt parkkaraktär och utvecklingen bör 
ske med hänsyn till detta. Strukturen och större 
delen av träden bör bibehållas och en exploatering 
av Centralparken bör därför inte ske. 

Tillgänglighet: God tillgänglighet då den ligger 
både centralt och marken är plan utan några större 
topografiska hinder.

Trygg: Genom dess närhet till centrum och därmed 
centrumaktiviteter kan parken inte anses som trygg, 
dock är den väl upplyst och relativt öppen till sin 
utformning.

Tilltalande: Parken är tilltalande på det viset att den 
är välskött och elegant, dock drar man sig för att ta 
platsen i besittning just på grund av dessa faktum.
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Prästabacken
Prästabacken är ett område av naturkaraktär beläget 
centralt inom Osby nära kyrkan och ägs av Svenska 
kyrkan. Inom området finns två parkeringsytor 
vilka försörjer bland annat kyrkan och 
församlingshemmet, dessa är relativt välanvända.
Frånsett dessa ytor är marken mycket kuperad 
och består i huvudsak av en relativt hög kulle, 
från denna har man viss utsikt över närområdet. 
Området är inte belyst men är nära angränsande till 
bostadsbebyggelse. Det finns inte heller några bänkar 
på platsen däremot flertalet större stenar att vila sig 
på. Här finns även ett  antal resta formade stenar 
vilka omgärdar Prästabacken.  

Ca 8 000 m2

Inga riksintressen finns inom området däremot ett 
bevakningsobjekt i form av en bytomt vilken upptar 
större delen av Prästabacken, även ett röse finns 
inom området.

Huvudsaklig vegetation: Hassel, bok, tall, ek, 
liljekonvalj och apel.

Karaktär: Kvarterskog

Styrkor: Centralt beläget, vackert.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men inte 
inom området, nära trafikerade vägar.  

Exploateringsmöjligheter/ potential: Området bör 
inte exploateras med bakgrund av de fornhistoriska 
värdena. Dock kan höjden utvecklas genom att 
placera ut bänkar och skapa förutsättningar för 
grillning och andra aktiviteter. 

Tillgänglighet: Området är lätt att nå genom dess 
läge i byn dock är området svårframkomligt för 
människor med rörelsehinder på grund av den 
mycket kuperade miljön.  

Trygghet: Området kan anses som relativt tryggt då 
det ligger centralt och har bebyggelse närliggande 
dock finns ingen belysning på platsen.  

Tilltalande: Området framstår som väldigt naturligt 
och den bevuxna och kuperade terrängen upplevs 
som visuellt behaglig i kontrast till den omgivande 
bebyggda miljön.
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Eksäter
Eksäter är ett parkområde huvudsakligen bevuxet 
med äldre ekar. Inom området finns ett antal bänkar 
i varierande utföranden samt en båtbrygga där 
fiskeintresserade gärna samlas. Området består främst 
av gräsytor men ett antal mindre grusvägar leder 
fotgängare från Ebbarpsvägen till vattnet. Området 
är inte belyst frånsett de lyktstolpar som står längs 
Ebbarpsvägen och angränsar till privat tomtmark. 

Ca 18 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen

Huvudsaklig vegetation: Bok, rödbok, björk och ek.

Karaktär: Park

Styrkor: Centralt beläget, vackert, vattenkontakt.

Svagheter: Belyst längs kringliggande vägar men inte 
inom området.   

Exploateringsmöjligheter/potential: Området 
bör inte exploateras  då redan stora delar av den 
centrumnära marken längs Osbysjön är upplåten 
för bostäder. Dock kan området med fördel 
vidareutvecklas genom andra enklare ingrepp, 
exempelvis nya sittmöjligheter, belysning mot träd 
etc. Det genomgående vattenkontakten och ger goda 
möjligheter för att skapa en centrumnära badplats.

Tillgänglighet: Området är lätt att nå från centrum 
och är även enkelt att röra sig genom tack vara den 
plana marken.

Trygghet: Eksäter kan anses som tryggt genom den 
nära kontakten till bostäder, den öppna ytan samt 
att viss belysning tillför platsen ljus nattetid.

Tilltalande: Området med dess goda vattenkontakt 
och naturliga attribut kan ses som tilltalande. 
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Näset
Näset naturområde är ett attraktivt naturreservat 
beläget mitt i Osbysjön med höga natur- och 
kulturvärden. Näset invigdes som naturreservat 2007 
och är omgivet av vatten i fyra väderstreck. Inom 
området finns stigar, grillplatser, många fiskeplatser 
och ett fågeltorn samt utsikt in mot Osby tätort 
från norra sidan. Genom området går en mindre 
vandringsled med informativa skyltar över fågelliv 
och kulturlämningar. 
Området är inte belyst men det anses vara positivt 
med anledning av fågel- och insektsliv.
Inom området finns även flertalet fornlämningar, 
värdefull sumpskog och ett antal kiselgursgravar. 
Kiselgur är ett ovanlig sediment av kiselalger och har 
tidigare använts för att stabilisera nitroglycerin men 
även som brandskydd i kassaskåp
Längs vattnet väster om Nästet planeras en gång och 
cykelväg, denna är planerad att anslutas till Näset 
genom en bro utan att förvanska Näsets kvaliteter 
som naturreservat.

Ca 150 000 m2

Inga riksintressen finns inom området, dock 
fornlämningar i form av boplatser från bronsåldern 

Huvudsaklig vegetation: Mager mark med trivial 
flora men ekskogen är framgallrad för att kunna bli 
gamla evighetsträdträd.

Karaktär: Naturreservat

Styrkor: Vackert, välanvänt, vattenkontakt, rikt fågel 
och insektsliv.

Svagheter: Relativt långt avstånd från tätorten.  

Exploateringsmöjligheter/potential: Näset bör inte 
exploateras med bakgrund av de höga naturvärdena 
samt dess klassificering som fågelskyddsområde. En 
detaljplan för gång- och cykelväg med broar till Näset 
har vunnit laga kraft och bör genomföras. Det skulle 
innebär att området kan nås även från väster och 
blir en av etapperna för att genomföra en gång- och 
cykelväg runt hela Osbysjön.  Informationsskyltarna 
på plats fyller en viktig funktion men utförandet av 
de kan förbättras.

I dagsläget är det inte aktuellt att vidareutveckla 
Näset utan istället arbeta för att bevara de kvaliteter 
området idag besitter.

Tillgänglighet: Området är relativt plant och på 
cykelavstånd från tätorten, markunderlaget skiljer 
sig inom området men anses relativt framkomligt.

Trygghet: Näset ligger avsides med ett fåtal hus 
i anslutning till området, ingen belysning finns 
men många buskage vilket gör att Näset tidvis kan 
upplevas otryggt nattetid. Dock är det ovanligt att 
besöka området dessa timmar.

Tilltalande: Näset är i avseende på naturvärden 
mycket tilltalande, området har höga natur och 
kulturvärden samt ett spännande fågelliv.
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Grönplan Lönsboda tätort
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ESSOPARKEN
Essoparken i Lönsboda är lokaliserad nordöst om 
Lönsboda centrum. Parken består av större öppna 
gräsytor med stora träd. I mitten av parken finns 
en lekplats som delvis ramas in av en häck. Vid 
lekplatsen finns en del bänkar, i övrigt finns inga 
bänkar i parken. Parken genomkorsar av grusvägar 
och längs den nordöstra sidan av parken finns en 
asfalterad gång- och cykelväg. Vegetationen består 
huvudsakligen av träd och buskar. Det är sparsamt 
med plantering av blommor.

Runt parken finns det blandade bostadsformer, både 
flerbostadshus och villor. Villorna har sin trädgård 
mot parken, vilket kan bidra till att öka den upplevda 
tryggheten.

Ca  13 000 m2

Inga kända fornlämningar finns, inte heller 
riksintressen.

Huvudsaklig vegetation: Björk, tall, al, bok, 
vildrosor, lönn, rönn och oxel.

Karaktär: Park

Styrkor: Stora öppna ytor, vackra träd som ger 
skugga. Fin lekplats med sittbänkar. 
De privata trädgårdarna som har sin baksida mot 
parken skapar liv och närvaro.

Svagheter: Inga sittmöjligheter förutom vid 
lekplatsen. Vegetationen består nästan enbart av träd 
och buskar. 

Exploateringsmöjligheter/potential: Vidareutveckla 
parken för att inbjuda till att uppehålla sig i parken. 
Exempelvis genom sittmöjligheter och någon form 
av aktivitet så som mindre frisbeegolf. En större 
variation av vegetation hade höjt parkens kvaliteter, 
till exempel genom plantering av färgrika blommor 
och buskar.

Tillgänglighet: Grusvägar genom parken som kan 
vara svårtillgängliga för exempelvis rullstolsbundna. 
Asfalterade gång- och cykelvägar till och runt 
parken.

Trygghet: Belysning längs med kringliggande 
gång- och cykelvägar samt grusvägarna genom 
parken. Öppen till sin utformning och angränsar till 
bostäder och trädgårdar, vilket skapar liv och inger 
trygghet.

Tilltalande: Parken är tilltalande då den är öppen 
med stora ytor där det är möjligt att utöva flera 
aktiviteter.

20

LÖNSBODA

LÖNSBODA

ÖSTRA FLYBODA
LÖNSBODA

FLYBODA

VÄSTRA

ÖRKENEDS KYRKA

LÖNSBODA

LÖNSBODA

Torg

Idrottsområde

Lekplats

Järnvägsövergång/tunnel

Järnväg

Huvudvägar

Park

Kvartersskog

Friluftsskog

Naturområde

Inägomark
Produktionsskog

Närskog Rekreationsskog Övrig mark Övrigt

Resecentrum

Bör vidareutvecklas

1.

2.

3.

4.

2.
3.

4.1.



Ställningstaganden
I Osby och Lönsboda tätorter finns det god tillgång till grönytor av varierande 
karaktär så som parker och naturområden. I Osby finns även grönområden 
med vattenkontakt. De håller i huvudsak god kvalitet men det finns även 
många aspekter som kan förbättras, vilket kan ske genom både enkla och 
större ingrepp.

Exempel på ett enklare ingrepp är att rusta upp/tillsätta/ersätta bänkar 
och belysning inom ett område. I de flesta av de utpekade områdena finns 
sittmöjligheter i form av bänkar. Dock är många av dessa eftersatta när det 
gäller underhåll och i vissa fall rent estetiskt opassande.

Ett större ingrepp vore att exploatera delar av ett området. Om det sker på 
ett välavvägt vis kan områdets värden höjas väsentligt. Detta bör ske med 
beaktande av områdets befintliga värden i åtanke.
Om delar av ett område beslutas att bebyggas ska graden av exploatering och 
karaktären på bebyggelsen noga avvägas. Att säkerställa områdets fortsatta 
funktion som grön-och rekreationsområde är betydelsefullt. 
I händelse av att ett helt grönområde beslutas exploateras bör grönplanen 
studeras för att säkerställa att det finns goda närliggande alternativ till 
förlorad grönyta. Det är av vikt att dokumentet säkerställer detta faktum även 
i framtiden. Detta betyder dock inte att varje grönområde till varje pris ska 
undvikas att exploateras. 

Istället kan som tidigare nämnts en viss exploatering tillföra ett område 
stora kvaliteter utan att äventyra allmänhetens rätt att vistas på platsen. Ett 
gott exempel på detta är den tilltänkta exploateringen av Smittsbacke där 
Arkitektgården ritat ett förslag för ett åttavåningshus. Den tänkta byggnaden 
skulle enbart uppta en del av området och mycket av värdena kommer kvarstå. 
Andra områden kan exploateras efter liknande strategi om förutsättningarna 
tillåter.     
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Boverket förespråkar att boende i urbana miljöer inte ska ha längre än 300 
meter från bostaden till ett grönområde. Det innebär fem till tio minuters 
promenad utan större barriärer. Detta är ett grundläggande krav för god miljö 
även i Osby kommun. 
Eftersom barn och äldre oftast går långsammare är det mer fördelaktigt om ett 
grönområde ligger närmare, dock är 300 meter ett bra riktvärde. 
I dagsläget lever Osby och Lönsboda i huvudsak upp till detta. Särskilt 
eftersom orterna angränsar till större naturområden. Variationen av 
grönområdena är relativt begränsade, dock bör det beaktas att tätorterna är 
förhållandevis små. Att tillgodose en generös variation av grönområden är 
inte lika aktuellt som i till exempel en stad som Malmö, som inte har större 
naturområden som ligger tätortsnära. 

I dagsläget utgörs stora delar av de centrumnära planteringarna av samma 
trädslag vilket kan kan anses vara ett problem. De symmetriska och 
välplanerade planteringarna upplevs som vackra och moderna. Vid ett utbrott 
av till exempel alm- eller boksjuka i ett område som är rikt på almar kan den 
visuella upplevelsen helt fördärvas, om ingen större variation av vegetation 
finns. Det är därför viktigt att vid nyplaneringen i tidigt skede förbereda sig för 
eventuella angrepp genom att säkerställa en bred variation i trädslag.  
Ekar i grönområden fyller en viktig funktion för insektslivet. Arter knutna till 
gamla försvagade ekar är rikligt och antalet sällsynta och hotade arter stort. 
Detta gäller främst långhorningar, en vedlevande insektsgrupp där 27 av 
Nordens 128 arter är helt bunden till gamla ekar.

2012 gjordes en översvämningsanalys av Tyréns på uppdrag av Osby kommun 
med avsikt att visa på hur Osbysjöns vattennivå kan komma att  förändras 
över ett 100-årsflöde. Denna analys är en grund i fråga om var ny bebyggelse 
kan komma att lokaliseras och hur den skulle förhålla sig till en höjd 
vattennivå. Analysen visar även på vilka sjönära grönområden som befinner 
sig i riskzonen för översvämning. Denna visar bland annat att Eksäter, Svarte 
Nabbe, Näset och delar av Prästängen i värsta fall helt kan ligga under vatten. 
Den visar även översvämningsrisker för stora delar av Filosofen. Vid vidare 
planering bör dessa risker beaktas och i synnerhet vid eventuell tilltänkt 
bebyggelse.      

Skåneleden är en välkänd vandringsled bestående av fem delleder som 
sammanlagt uppgår till strax över 100 mil och går igenom 27 olika kommuner.
En av de fem dellederna, Kust-kustleden, går genom Klinten och Osby tätort. 
Denna påbörjas vid Klinten och avslutas i Verum. På Skåneledens hemsida 
beskrivs etappen som en varierad led där vandrare passerar järnväg och 
mossmark, såväl som kuperad skog och tätort. Inga åtgärder för deletappen 
som sådan föreslås i detta dokument utöver de ställningstaganden som görs 
över de områden den går igenom eller förbi.   

De tolv huvudsakliga områdena i Osby tätort har en yta som totalt uppgår till 
ca 882 000 kvadratmeter, vilket ger ca 124 kvadratmeter per invånare inom 
tätorten. Detta är en generös siffra med bakgrund av att de många andra 
grönområden inom orten inte är inkluderade. Anledningen till att dessa inte 
tagits med i beräkningarna är att de inte används i samma utsträckning som de 
tolv primära områdena.   
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Lönsboda tätort omges till stora delar av blandskog. Inne i tätorten finns flera 
grönområden som underhålls där en del är anlagda. De flesta av grönområdena 
som är anlagda ligger i den västra delen av Lönsboda. Många av bostäderna i 
Lönsboda utgörs av villor med egen trädgård, vilket minskar behoven av att 
ha nära tillgång till ett grönområde. Överlag har invånarna i Lönsboda god 
tillgång till grönområden. 
Eftersom Lönsboda omgärdas av mycket skog och överlag har stora 
naturtillgångar är de anlagda grönområdena viktiga att underhålla och 
utveckla. Detta för att upprätthålla en god variation av grönområden.  
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Lönsboda tätort

Denna grönplan visar att Osby och Lönsboda tätorter har en generös tillgång 
till grönområden, men det finns enbart ett fåtal varianter av dem. Tätorterna 
är relativt små och det är inte långt till varierad och renodlad natur utanför 
orterna. Detta innebär dock inte att de centrumnära grönytorna inte ska ses 
som bevarandevärda utan tvärtom behövs de som en kontrast till den byggda 
miljön. Även ett enklare grönområde kan skänka stora värden för den som till 
vardags brukar det. Exempelvis för de som passerar på väg till arbetet eller om 
kvällarna rastar sin hund.  

Sammanfattningsvis



Åtgärdsförslag
-Restaurera belysning i områden där det behövs.

-Vidareutveckla Prästängen genom att ta tillvara på läget och möjliggöra för en  
  mindre byggrätt vid pumpstation och hundrastgården. Skapa en mer sjönära 
  strandpromenad, vidareutveckling av den södra udden och möjliggör för fler  
  aktiviteter.

-Skapa mötesplatser vid attraktiva lägena genom bland annat möblering,  
  strukturering och belysning.

-Välavvägd exploatering bör ske där det anses lämpligt, exempelvis Smittsbacke.

-Bevara allmänhetens rätt att vistas inom områdena i högsta möjliga grad vid 
  eventuell exploatering.

-Arbeta med gröna stråk som förbinder grönområdena där det är möjligt.

-Centralparken bör vidareutvecklas för att främja aktiviteter på platsen, snarare 
  än som idag att människor främst passerar parken.
    
-Befintliga och välanvända bad- samt grillplatser bör underhållas alternativt 
  vidareutvecklas. 

 Säkerställ en bred variation i trädslag och vegetation vid nyplantering för att  
 undvika livlösa områden vid utbrott av t.ex. almsjuka.

 Tyréns översvämningsanalys från 2012 tas i beaktning vid mer omfattande  
  utveckling av de grönområden som är översvämningsdrabbade.

 Ek och blomande buskar med nektar bör ges särskild prioritet vid bevarande av   
 befintliga områden samt nyplantering.
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När grönplanen togs fram 2014 genomfördes en enkätundersökning. Enkäterna 
sändes ut till ortens förskolor. Uteblivna svar förekom men inkomna enkäter 
ansågs fullgott för att få fram en bild av hur ortens grönområden används, vilka 
som är välanvända, oanvända, attraktiva och oattraktiva.
De aktuella förskolorna hade mellan tolv och åttio barn i gruppen men i 
genomsnitt fyrtio. En av förskolorna är en uteförskola vilket är positivt för 
undersökningen.
Genom undersökningen visade det sig att barn och personal i förskolorna, 
frånsett uteförskolan, i genomsnitt befinner sig utanför den egna gården och är 
ute i grönområdena fyra-fem gånger i månaden. Områdena används främst för 
att låta barnen utforska, upptäcka, leka samt uppleva och lära om naturens flora 
och fauna, i synnerhet svamp och fågelliv. 

Det som lockar och gör att förskolorna väljer just de områden de gör utgörs 
av flertalet faktorer. Det huvudsakliga faktorerna är närheten till den egna 
förskolan, goda gång- och cykelvägar till områdena, skiftande djur- och växtliv, 
mycket att utforska, rikt på potentiella upplevelser samt att det inte finns mycket 
kringliggande trafik. Även att det finns gröna springytor, tillgång till vatten och 
att området är välskött, möjlighet till både sol och skugga, en lekplats inom 
området ses som positivt.

För att nå grönområdena är promenad det överlägset vanligaste sättet att ta 
sig fram. I ett svar påpekades det att vägarna till områdena kunde förbättras. 
Flertalet brister har påpekats inom områdena, främst ur säkerhetsaspekter, 
som vatten utan inhägnad, närliggande trafikerade vägar och att det ibland 
kan finnas farlig nedskräpning till exempel krossade glasflaskor. Detta är de 
vanligaste orsakerna till att man undviker vissa områden men även orsaker som 
att de anses ostimulerande eller rent av tråkiga har nämnts. Åsikterna går dock 
isär för olika skolor på den punkten. Prästängen har till exempel angetts som 
oattraktivt i ett enkätsvar medan flertalet andra uppskattar området mycket.   

De mest attraktiva områdena utifrån enkätundersökningen är Klinten och 
Prästängen, även Källedal kan nämnas här. Till de som anses som minst 
attraktiva hör Prästbacken och Smittsbacke, även Prästängen har nämnts. Det 
grönområde som omnämnts mest negativt är överlägset Centralparken. 

Det anses med absolut majoritet att orten idag har fullgod tillgång till 
grönområden men att det skulle kunna finnas mer information om dem. 
Det anses även att kvaliteten på grönområdena är tillfredsställande frånsett 
ankbajset på Prästängen och hundbajspåsar som ligger ute i olika områden. 
Det har påpekats att motionsspåret på Klinten skulle behöva nytt markunderlag 
och att fler evenemang och liknande inom områdena skulle ses som positivt. 
Det har även påpekats att det saknas bajamajor i områden och att säkerheten 
kring vatten kan förbättras. Bänkar och bord främst i områdena Smittsbacke 
och Källedal anses också vara oattraktiva och kan förbättras.

Bilaga 1

26

Enkätundersökning



Sammanfattningsvis redovisas resultatet av enkätundersökningen så 
här:

Mest attraktivt: Klinten, valfrihet, skönhet och rikt djurliv. 
Även Prästängen och Källedal.

Minst attraktivt: Centralparken, vackert men mycket trafik och få 
aktiviteter. 
Även Smittsbacke och Prästbacken.

Mycket intressant framkom genom undersökningen och svaren bekräftar det 
som förmodats under inventeringarna. De områden som anses attraktivast är 
de med hög valfrihet av aktiviteter, de är lätta att nå och röra sig i och i hög grad  
frånskilda från trafik. Klinten har ansetts som mycket uppskattat och det som 
man varit mest missnöjd med är avståndet mellan detta område och den egna 
förskolan, vilket gör att man istället väljer ett annat att besöka. 
Centralparken har omnämnts mest negativt, både ur professionellt och privat 
perspektiv. En fråga var formulerad så att svaren speglade lärarnas privata 
åsikter snarare än vart det är lämpligast att ta barnen. Centralparken har ansetts 
som oattraktiv främst på grund av att den helt omges av trafikerade vägar 
vilket stör lugnet och utgör en säkerhetsrisk. Parken är även utformad efter 
gamla ideal där den är vacker att röra sig i men inte erbjuder eller uppmuntrar 
aktiviteter frånsett då ett evenemang sker på platsen.         
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Enkätundersökning

Osby grönområden
För Osby kommun arbetas det just nu med framställandet av en 
grönstrukturplan. Den har för avsikt utgöra ett planeringsunderlag för att 
säkerställa tillgången på kvalitativa grönytor inom tätorten för dagens och 
morgondagens medborgare.

Närhet till natur,  parker och vatten, tillgången till dem och kvaliteten de 
besitter är av yttersta vikt vid bedömning av en orts attraktivitet. Det är därför 
nödvändigt att inventera och analysera ortens befintliga grönområden för att 
säkerställa deras kvaliteter och göra ställningstaganden för deras framtida 
användning. Främst sett till om de skall bevaras, vidareutvecklas eller 
eventuellt ses som objekt som kan upplåtas för annan framtida använding 
,exempelvis bebyggelse.
 
För att säkerställa grönplanens förankring i verkligheten ses det som 
fördelaktigt att gå ut med denna undersökning bland tätortens förskolor. 
Resultatet av undersökningen, vare sig det rör sig om brister, förslag på 
förbättring eller andra önskemål, kommer att vägas in som ett värdefullt 
underlag i vidare planering.

Vi vore därför mycket tacksamma om denna enkät kan fyllas i samt 
kompletteras med markeringar på bifogad karta.

Är tacksam för svar, om möjligt, innan den 17/6 2013.
Besvarad enkät skickas genom internpost till Daniel Andersson, Miljö och 
byggförvaltningen 

Tack på förhand!    

Daniel Andersson
Planarkitekt MSA
daniel.andersson@osby.se
0709-318 376

Filosofen

, 

~ OSBY 
~ KOMMUN 



Frågor
Skola:____________________________

Åldersgrupp:______________________

Antal barn:________________________

Hur ofta används grönområden i verksamheten? Exempelvis dagar per månad.

__________________________________________________________________________

Till vad används grönområdena huvudsakligen? Vilka till vad?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad gör att ni söker er till respektive grönområde?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Hur tar ni er till respektive grönområde, gå, bil, cykel, annat?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Finns det grönområden ni vill använda men som ni av olika anledningar undviker?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Varför används just de områden som används? Närhet? Särskilt attraktivt? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vad anser ni vara de värdefullaste egenskaperna i ett grönområde? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Vilka grönområden värderar ni högst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________
Vilka grönområden värderas lägst?
Ur ett  professionellt perspektiv:

_________________________________________________________________________
Ur ett privat perspektiv:

_________________________________________________________________________

Är utbudet på grönområden inom tätorten tillfredsställande?

_________________________________________________________________________

Är kvaliteten på grönområdena tillfredställande? Underhåll, ytor etc. 

_________________________________________________________________________



Används samma grönområden oavsett årstid eller skiljer det sig sommar/höst?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ser ni er själva som en skola som i hög grad utnyttjar ortens grönområden?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vad kan förbättras i respektive grönområde, vad saknas, vad är onödigt?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Vänligen ange vilka områden som har högst kvaliteter ur följande perspektiv:

Tryggt:
Vilka områden upplevs som säkra att vistas i? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tilltalande:
Vilka områden är vackrast, mest välskötta?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tillgängligt:
Vilka är lättast att nå, enklast att vistas i?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tryggt:
Minst trygga, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej Tilltalande:
Minst attraktiva, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ej tillgängligt:
Svårast att nå, vistas i, varför?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________





  Bilaga 1 

SWOT Analys 
Upphandling av skogsförvaltning 

2021-08-16 

 

 

Styrkor/fördelar 
 

Svagheter 
 

• En sammanhållen skogsförvaltningen med 

ett bättre helhetsperspektiv 

 

• Arbetet leds av skogligt utbildad person/er 

med dokumenterad kompetens av 

skogsförvaltning. 

 

• Större fokus för kommunens egen 

personal kan läggas på att uppfylla målen i 

Grönplanen som är antagen 2018 av KF 

 

• Osby kommun tappar möjlighet till att 

vara flexibla och vid behov utföra 

avverkning inför en snabb nyexploatering i 

egen regi. 

 

• Den befintlig personal som arbetar med 

skogsskötsel idag jobbar även med andra 

delar av verksamheten. Exempelvis 

vinterväghållning och skötsel av 

grönområden under sommarhalvåret. 

Möjligheter 
 

Hot 
 

• Bättre ekonomiskt utbyte av skogen 

 

• Åtgärder utförs mer strukturerat och i rätt 

tid och kan samordnas. 

 

• En tydlig kravbild måste ställas i 

upphandlingen. 

 

• Risk för övertalighet av personal som 

medför uppsägningar.  

 

• Drabbar den yngre personalen vilka är de 

som sägs upp först enligt principen sist in 

först ut. 

 

• Behov kommer att uppstå av fler 

säsongsanställningar, framförallt under 

sommarhalvåret. 

 

• Tillgång till lämplig maskinpark 

 



 

 

 

 

Riskbedömning samt handlingsplan vid ändring i verksamheten 

Observera att arbetsgivaren ska ge arbetstagare (skyddsombud och elevskyddsombud om sådana finns utsedda) möjlighet att medverka i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Om skyddsombud ej finns på arbetsplatsen ska huvudskyddsombud tillfrågas. 

 

Förslag till riskbedömning genomförd vid: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Deltagare: Samverkansmötet  
Datum:  

2021-07-06 

Kompl.datum:  

2021-08-16 

Vad består ändringen av? Ev beslut om att upphandla skogsförvaltning för hela Osby kommuns skogsinnehav 

Var ska förändringen genomföras? Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Vilka arbetstagare/grupp berörs? Medarbetare på mark- och exploateringsenheten som idag arbetar med skogsförvaltning 

Positiva effekter:  

 

Nr. 
1. Identifiera riskkällor och risker 

samt effekter 

2. Bedöm 

sannolikhet 

3. Bedöm 

konsekvens 

4. Risk  

S x K
 

5. Förslag till åtgärd Ansv. 

 

Klart 

datum 

Uppföljning 

Datum 

Tillräcklig 

åtgärd? 

Ja Nej 

1.1 

Om skogsförvaltningen upphandlas så 

kommer medarbetarna som idag arbetar 

med skogsförvaltning inte längre jobba 

med detta i samma utsträckning som 

idag. Hur mycket av skogsskötseln som 

blir kvar är oklart. 

2 4 8 

Medarbetarna kommer i så stor utsträckning 

som möjligt att erbjudas nya arbetsuppgifter 

inom enheten. 

MK  15/9   

~ OSBY 
~ KOMMUN 



 

 

 

 

 

1.2 
Upphandlingen omfattar inte den 

planlagda skogsmarken ca 375 ha 
2 1 2  MK  15/9   

2. 

Personalen som arbetar med 

skogsförvaltning gör endast detta delar 

av året. Övrig tid arbetar de med andra 

arbetsuppgifter t ex snöröjning, 

parkskötsel mm.  

4 4 16 

Dessa arbetsuppgifter behöver även i 

fortsättningen göras varför endast del av 

medarbetarnas tid påverkas av förslaget om 

upphandling. I så stor utsträckning som 

möjligt erbjuds andra arbetsuppgifter. 

MK  15/9   

3. 

Gränsdragningsproblematik, vem 

ansvarar för vad? Vad är Osby 

kommuns ansvar och vad ligger på den 

upphandlade förvaltaren? 

3  3 

 

9 

 

Viktigt att belysa i upphandlingsunderlaget. 

Brandrisk, körskador. 
MK  15/9   

4. 

Ansvar för felanmälningar som 

inkommer från allmänheten. 

Stressmoment för personalen som ser 

alla inkommande synpunkter men inte 

kan åtgärda då det är entreprenörens 

ansvar. 

3 3 9 

Bygga en ny struktur på hur felanmälan ska 

hanteras tillsammans med förvaltaren. Ta med 

i upphandlingen hur det ska fungera. 

MK  15/9   
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-08 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
Dnr SBN/2021:171 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut förslag till detaljplan för del av Lönsboda 
44:1 och del av 52:1 på samråd under 2021. 

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys görs i samband med samrådet av planen i planbeskrivningen. 
Sammanfattning av ärendet

Örkenedskolan i Lönsboda och dess skolområde håller på att göras om. Vissa byggnader 
inne på skolområdet rivs och en ny storförskola har uppförts mitt emot befintligt 
skolområde, på andra sidan parkeringen.  

Skogsområdet precis norr om Örkeneds skolområde planläggs för den nya skolan. 
Kommunen äger marken som idag inte har något specifikt användningsområde. Viss 
gallring av träd har genomförts. Tanken är att använda befintlig infartsväg till Örkened för 
att ta sig till den nya skolan via befintlig parkeringsplats. 

Utmed skogsområdet inom planområdet finns en mindre grusväg som löper i västlig 
riktning och slutar vid Sönnerstugården. I framtiden kan vägen rustas upp för att ge bättre 
framkomlighet till gården men också som eventuell avlastningsväg till Cejn AB. Tung 
trafik behöver komma fram till Cejn men sker idag centralt i Lönsboda genom ett 
villaområde, längs Östra Järnvägsgatan. 

Det utpekade planområdet ligger utanför detaljplanerat område och översiktsplanen pekar 
inte ut eller nämner platsen. 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning

 

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad@osby.se
Kettil Svensson 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för del av Lönsboda 44: 1 och del av 52: 1 

SBN/2021 :171 

Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44:1 och 52:1. 
Den nya förskolan syns precis till höger om planområdet. 



Samhällsbyggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

Laga kraft 

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

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsägarförteckning 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning ( och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras. 
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SAMMANFATTNING 
Med anledning av Osby kommuns behov av nya lokaler för skolor utreds 
möjligheterna att bedriva skolverksamhet på del av fastigheten Lönsboda 44: I. 
Planområdet är obebyggt och utgör cirka 5 hektar. 
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella förråd 
och uthus samt ge viss flexibilitet för byggnadens placering. 
Planområdet ligger precis norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan. 

INLEDNING 

Bakgrund 
Sedan i huvudsak 2020 har möjligheterna att etablera en ny skola på del av 
Lönsboda 44: I diskuterats. Marken ägs av Osby kommun och är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoleverksamhet på del av Lönsboda 
44:1 och besöksanläggningar på del av 52:1. Därför behövs en ny detaljplan för att 
möjliggöra en ny skola och försörja Lönsboda med tillräckligt många skolplatser, 
men även idrottsmöjligheter. 

Planfakta 
Planområdet ligger i den nordöstliga delen av Lönsboda och utgörs av naturmark. 
Området avgränsas i alla väderstreck av naturmark/skog med undantag åt söder 
där Örkeneds skolområde ligger. 
Strax norr om det utpekade planområdet löper en grusväg in till en gård. 
Österut ligger ligger Tosthultsvägen som går in till Lönsboda centrum. 
Så mycket naturmark som möjligt kommer sparas i planområdet för att 
ge en god skolgård. 
Planområdet bedöms ha en stor potential genom sin naturkaraktär och ligger lugnt 
utan stor inverkan från fordonstrafik. 

Från ett kommunövergripande perspektiv bedöms planområdet som lämpligt 
eftersom det ligger i anslutning till befintlig verksamhet. Större möjlighet finns 
att nyttja naturmarken för barnen och de mer centrala delarna i Lönsboda kan 
istället användas för bostäder. Kommunen har ett behov av att samla skol- och 
förskoleverksamhet för att skapa bättre samverkanseffekter, istället för att ha 
mindre enheter utspridda i kommunen. Behov av idrottsanläggning finns också 
inom befintligt skolområde som nu flyttas norrut genom förslag till detaljplan. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det i 
någon större bemärkelse. 
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Detaljplaner 
Ingen gällande detaljplan finns för det utpekade planområdet. 
Örkeneds skolområde är planlagt som allmänt ändamål enligt nedan 
gällande stadsplan, antagen 1966-05-23. 

-7/i .. I 
Gällande plan för Orkeneds sko/område i Lönsboda. 
Östra delen av planen är platsen där befintlig skola ligge,: Norr om planen är marken 
inte detaljplanelagd och det är där den nya skolanföres/ås. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens ge
nomförande. 
Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget. 

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
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. 
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak björk och gran 
samt bok. Den lägre vegetationen består främst av blåbärsris och ljung samt 
småblommor. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar 
förekommer inom planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig 
vattenföring som kan orsaka översvämning. Ingen översvämningrisk bedöms 
finnas utifrån kompletterande informationen i kommunens gis-system. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU :s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torv eller sumpområden 
ligger i direkt närhet. Sedan tidigare har ett antal provgropar grävts som alla visar 
på i princip liknande förhållanden. Rödaktig matjord de första 30-40 
centimetrarna som övergår i grövre material i form av större stenar. 
Alla provgropar gjordes cirka 1,5 meter djupa och inget vatten trängde upp under 
grävprocessen. Dock gjordes provgroparna under vinterhalvåret och förhållandena 
kan variera. 

t_ Sönnerstu 

• 
-• 

Historik och befintlig bebyggelse 

I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. Den huvudsakliga 
bebyggelsen finns i söder och väster i form av befintligt skolområde och villor. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Utdrag från kommunens GIS-system (RAAfornsök) visar att ingafornlämningw; 
riksintressen, natur- och kulturmiljövård.finns i planområdet (röd ring). Grönt och brunt 
fält är naturvård (hagmarksskog och lövskog), blått är natur- och kulturmiljövård. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas inte medföra något betydande trafikökning utmed 
Tosthultsvägen då vägen redan används för att komma in till skolområdet. 
Ny parkering löses inom och strax utanför planområdet. Den befintliga 
parkeringen är relativt stor och kan komplettera parkeringsplatserna i området. 
Den huvudsakliga vägen till planområdet för oskyddade trafikanter sker från 
söder. Gångvägar finns upp genom befintligt skolområde från söder. 

-.. . 

En trottoar finns även längs en del av Tosthultvägen som gör gång- och cykeltrafik 
möjligt. Tottoaren slutar dock efter en bit utmed skolområdet och skulle behöva 
förlängas för att nå den nya skolan. Yta finns till viss del längs Tosthultsvägen, 
men detta bedöms bli ett för komplicerat och långdraget projekt eftersom 
det handlar om Trafikverkets vägområde. Istället kan en gång- och cykelväg 
arrangeras precis bredvid Tosthultsvägen, inne på kommunens mark. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
förskoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvaliteer gällande grönytor ska 
bevaras och användas så effektivt som möjligt. Ett mindre skogsområde finns 
inom planområdet och kommer bevaras. 
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En illustrationsplan av den tänkta skolan. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el etcetera. Planområdet ligger 
inte inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp men tangerar området för 
vatten- och avlopp. VA dras in från befintlig verksamhet till den nya skolan. 
Verksamhetsområdet för VA kommer utökas till planområdet. 
Dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling till befintligt system. 
Naturområden läggs i planförslaget, bland annat ett i den sydvästra delen av 
planområde som bidrar till infiltrationen av dagvatten. Fördröjningsdamm 
kan arrangeras inom planområdet för omhändertagande av vattnet vid höga 
vattenflöden. MKN vatten bedöms inte påverkas negativt eftersom det handlar 
om en skola. En miljöteknisk undersökning kommer även utföras och tillföras 
planhandlingama för att utröna om några föroreningar finns. 
För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) 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. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Tosthultsvägen. Enligt Trafikverkets mätningar 
från 2017-02-02-2017-02-03 passerar 824 fordon. Under perioden 2017-02-03-
2017-02-06 passerade 2349 fordon vilket ger knappt 800 stycken per dygn. 
Fordonstrafiken är förhållandevis låg och skolan placeras cirka 150 meter från 
Tosthultsvägen. En närmare bullerutredning har genomförts av Tyrens (visas på 
nästa sida) och visar att ingen bullerproblematik förekommer. 
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Tyrens illustration över ljudnivåerna i området. Den blå ramen runt kommande förskola 

representerar utemi!jön. 
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Lokaliseringen av skolan bedöms som god med hänsyn till hälsa och säkerhet. 
Byggrätt skapas strax väster om befintlig förskola som är ny sedan 2020. 
Den skogsdunge mellan det nya planområdet och förskolan bör sparas i så stor 
utsträckning som möjligt. Området har flera träd som är större än områdena runt 
omkring som är gamla kallhyggen. Ett område mellan skolan och förskolan bör 
också sparas för att möjjliggöra viss avskildhet mellan verksamheterna och lek för 
förskolebarnen bland träden. 

Ungefärligt område som bör bevaras mellanförskola och kommande skola. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd. 
Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning 
i en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas Inga äldre 

tomtindelningar finns som berörs av förslag till detaljplan. 

Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (20 I 0:900) 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen andra halvåret 2021. 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är I O år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Planområdet ägs av Osby kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark (kommunen). 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et 
cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av VA
bolaget SBVT. 

Avtal 
Inga avtal avses upprättas. 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar. 
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, 

alternativt ändra en fastighets utbredning. Möjligen integreras skolmarken in i 
befintlig skolfastighet. Dessa frågor behandlas i ett senare skede. 

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 i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

10 Genomförandebeskrivning fö r del av Lönsboda 44: 1 och del av 52: 1 



TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Mark.radonmätning har utfö11s och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om 
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som 
regleras i planhandlingarna. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2021-07-08 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

Planbeskrivning för 11 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 
hela planområdet. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 
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NATUR 

Kvartersmark 
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Natur 

Besöksanläggningar 

Skola 

EGENSKAPSBESTÄMMELSERFÖR 
KVARTERSMARK 
Höjd på byggnadsverk 

h, Högsta nockhöjd är 12 meter 
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Fastighetsförteckning 
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MOSBY 
~KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 

Datum 

2020-07-08 

Sida 

1(3) 

Dnr SBN/2021:171 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för del av Lönsboda 44: 1 och del 
av Lönsboda 52:1 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
LÖNSBODA 44:1 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

LÖNSBODA 52:1 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt: 
LÖNSBODA 44:1 

Belastas av 

Till förmån för Officialservitut, V ÄG 
1273-933.1 

ÖSTRA FL YBODA 1 :26 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Till förmån för Avtalsservitut, TRANSFORMATORSTA TION 
MM 
l l-IM3-60/1793.l 

HALLANDSBODA 1:82 
HÄRNÄS 1:94 

LÖNSBODA 52: 1 

Belastas av 

Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l -IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 
HÄRNÄS 1:94 

'

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
1 l-IM3-42/65.1 '-------------+------------, 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

HALLANDSBODA 1 :82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisations nr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 



Datum Sida 

Osby kommun 2020-07-08 2(3) 

I

Till förmån för A vtalsservitut, ELLEDNING 
D201700113302: 1.1 

'---------------1------~I 
HALLANDSBODA 1 :82 

HÄRNÄS 1:94 I 

I

Till förmån för A vtalsservitut, ELLEDNING 
D201800482068: 1.1 ~--------------------.1 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 

F örmånsrättigheter inom planområdet 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
LÖNSBODA 44:7 

Persson, Sven Yngve Johnny lagfaren ägare 
Tommahult 788 
283 93 Lönsboda 

LÖNSBODA 52:2 

Johansson, Nils Bertil Ingvar lagfaren ägare 
Skogsgatan 6 
283 72 Lönsboda 

LÖNSBODA 52:44 

Cejn Ab lagfaren ägare 
Box 245 
541 25 Skövde 

LÖNSBODA 52:45 

Cejn Ab lagfaren ägare 
Box 245 
541 25 Skövde 

LÖNSBODA 53:10 

Lindberg, Per Jonas lagfaren ägare 
Tosthultsvägen 20 
283 72 Lönsboda 

LÖNSBODA 53:103 

Osbybostäder Aktiebolag lagfaren ägare 
Östra Järnvägsgatan 5 
283 41 Osby 

ÖSTRA FL YBODA 1 :26 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

ÖSTRA FLYBODA 1:28 

Ottosson, Kerstin lnga-Mai lagfaren ägare 
Waldaus Väg I 0 
282 66 Vittsjö 



Osby kommun 

ÖSTRA FLYBODA 1:8 

Lundgren, Leif Anders 
Gamla Tosthultsvägen I 
283 72 Lönsboda 

ÖSTRA FLYBODA 2:1 

Prästlönetillgång, Svenska 
Kyrkan 

ÖSTRA FL YBODA 2:3 

Örkeneds J U F:s 
Bygdegårdsförening Upa 
Ö. Flyboda 415 B 
283 72 Lönsboda 

ÖSTRA FLYBODA 2:4 

Holmqvist Rotsten, Kerstin 
Ros-Marie 
Östra Flyboda 414 
283 72 Lönsboda 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum Sida 

2020-07-08 3(3) 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-08 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Osby 193:1 och del av Barnvagnen 1 
samt Spånten 4
Dnr SBN/2021:7 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Skicka ut förslag till detaljplan för del av Osby 193:1 och del av Barnvagnen 1 samt 
Spånten 4 på samråd under 2021.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys tas fram i samband med samrådet i planbeskrivningen.   

Sammanfattning av ärendet

Marken som ishallen ligger på idag, Osby 193:1, är förhållandevis begränsad till sin yta 
eftersom fler vägar löper runt kvarteret. Området är dessutom i stort sett fullt utbyggt.
För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av idrottsområdet samt ge möjligt att bygga andra 
idrottsanläggningar i framtiden, behöver en del av grannfastigheten Barnvagnen 1 
användas. Marken är införskaffad av kommunen från den privata markägaren och 
möjliggöra en fortsatt utveckling av idrottsplatsen med eventuell samhall med mera i 
framtiden. Den huvudsakliga avsikten är att bygga en ny ishall.  

Marken på Barnvagnen 1 är till viss del förorenad. Flera markundersökningar har gjorts 
för att utreda föroreningstyp och eventuella åtgärder som behövs. 
Översiktsplanen anger allmänna byggnader för idrottsplatsen samt befintlig industri för 
Barnvagnen 1. Stadsplanen från 1952 anger prickmark för platsen där ishallen står, 
park/plantering utmed Klövervägen, industriändamål för Barnvagnen och idrottsändamål 
för fotbollsplanerna.    

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning

 

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad@osby.se
Kettil Svensson 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

mailto:Samh%C3%A4llsbyggnad@osby.se


Ny detaljplan för del av Osby 193:1 och del av Barnvagnen 1 samt  
Spånten 4  
 
SBN/2021:7

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött.

Plan- och genomförandebeskrivning M OSBY 
~ KOMMUN 
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Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu.

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning 
Dagvattenutredning  
Miljöteknisk undersökning 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning (och eventuell 
illustrationsplan) skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften planen har. Genomförandebeskrivningen 
redovisar organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 
för att detaljplanen skall kunna genomföras.

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson
Telefon: 0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft
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SAMMANFATTNING
Osby kommuns ishall är sedan flera år tillbaka i undermåligt skick med behov 
av ny lokal. Avsikten är därför att riva den befintliga hallen och bygga en ny 
i samma område. Planområdet ligger centralt i Osby tätort och utgörs av hela 
idrottsområdet samt ytterligare ytor runt idrottsplatsen som inte används.   

INLEDNING

Bakgrund
Skicket på Osby ishall och eventuella åtgärder har diskuterats i ett flertal år och 
vad som är lämpligast att göra. Beslut är taget om att bygga en ny ishall, istället 
för att renovera den befintliga.   
  
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsändamål och 
besöksanläggningar för att uppföra en ny ishall. Syftet är även att möjliggöra 
vidare utbyggnad av idrottsområdet i framtiden.  

Planfakta
Planområdet ligger i de centrala delarna av Osby och utgörs till största delen av 
befintligt idrottsområde med fotbollsplaner, konstgräsplan, paddelhall, tennisbanor 
och ishall. Området avgränsas huvudsakligen i väst av befintligt verksamhet- och 
företagsområde och i öst av villafastigheter samt Ekbackens gymnasieskola.  
I söder och norr finns främst villafastigheter.  
Huvudgatan till planområdet är Södra Portgatan som också omgärdas av 
Idrottsgatan, Klövervägen och till viss del industrigatan i västra delen av 
planområdet. Planområdet bedöms ha god potential genom sitt centrala läge och 
redan befintliga idrottsområde. 
En del av Barnvagnen 1 har även köpts in för att möjliggöra ett större planområde 
med idrottsverksamhet i framtiden.  
  
 

Planbeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar ut planområdet som offentliga 
byggnaden. Del av Barnvagnen 1 som har köpts in anges som befintligt industri. 
Ytan är däremot inte ianspråkstagen och utgörs av naturmark. 
Bedömningen är att detaljplaneförslaget följer översiktsplanen med undantag för 
en mindre del som är utpekad som befintlig industri, men som i praktiken inte är 
ianspråkstagen för industriverksamhet.  

  

del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4

Planområde

Fördjupad översiktsplan Osby 
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Detaljplaner
En gällande stadsplan finns för planområdet och är laga kraftvunnen 1952-08-29. 
Planområdet som ny detaljplan föreslås gällande anges som idrottsändamål och en 
mindre bit som industriändamål (södra delen av Barnvagnen 1).

 
 

Gällande plan för Örkeneds skolområde i Lönsboda. Förslag till ny detaljplan markerat i rött. 

Planbeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande. 
Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget.  
 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE  
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. 
Idrottsändamål används i huvudsak vid planläggningen. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
Inom den del av planområdet som omfattas av Barnvagnen växer olika trädslag, 
i huvudsak björk och ek. Den lägre vegetationen består främst av blåbärsris och 
ljung. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer 
inom planområdet. Övriga delar består av anlagda idrottsytor med tennisbanor och 
fotbollsplaner, paddelhall och befintlig ishall. 

del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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Geotekniska förhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Streckat område anger mark 
som är uppfylld Inga torv eller sanka områden ligger i direkt närhet. 
Sedan tidigare har provgropar och geotekniska undersökningar gjorts.  
Stora delar av området består av morän och i viss utsträckning fyllnadsmassor. 
Grundvattennivån är uppmätt till cirka 1,3 - 3,4 meter under jordytan. 
Inga närmare åtgärder bedöms behövas.

  

 
J

ordartkarta från SGU  visar att planområdet (röd markering) består av morän, blå färg.

Historik och befintlig bebyggelse
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. Den huvudsakliga 
bebyggelsen finns i söder och väster i form av befintligt skolområde och villor.

Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Planbeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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Utdrag från kommunens GIS-system (RAÄ fornsök) visar att inga fornlämningar,  
riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet (röd markering). Det lila 
fältet strax öster om planområdet är fossil åkermark och ligger öster om Ekbackeskolan.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Gator och trafik
Den nya detaljplanen beräknas medföra viss trafikökning utmed främst 
Klövervägen, då vägen redan används för att komma in till större delen av 
idrottsområdet med bland annat nuvarande ishall. Klövervägen kommer 
även minskas ner, alternativt stängas av för att skapa en lugn torgyta mellan 
idrottsverksamheten och den nya parkeringen på andra sidan klövervägen (södra 
sidan. Ny parkering löses därmed inom planområdet.  

Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas för 
indrottsändamål eftersom befintlig ishall ligger på prickmark, samtidigt som 
planområdets kvalitéer gällande grönytor ska bevaras och användas så effektivt 
som möjligt. 
 

Planbeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el, fiber med mera.  
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp . 
VA dras in från befintlig verksamhet till den nya ishallen och eventuellt framtida 
lokaler. Dagvattnet hanteras med dagvattenmagasin och befintligt lediningsystem.

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) 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. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Hälsa och säkerhet 
Den huvudsakliga vägen till ishallen är Klövervägen och för den norra delen av 
idrottsområde, med paddelhall och tennisbanor, används främst Södra Portgatan.  
Enligt kommunens mätningar, utförda 2021-06-08 under 1 veckas tid, har Södra 
Portgatan en dygnstrafik på 2404 fordon och Klövervägen 475.  
Utifrån ändamålet som föreslås i detaljplaneförslaget bedöms inte trafiksituationen 
försämras eller trafikmängden öka nämnvärt.  
 
För den del av Barnvagnen 1 som planeras och som kommunen köpt in, 
har en miljöteknisk undersökning tagits fram.     
Den miljötekniska undersökningen har visat på avfallsblandade fyllnadsmassor 
med en volym om ca 6 900 m3 finns inom fastigheten. Massorna innehåller  
förorenande ämnen medan grundvattnet i huvudsak visar låga föroreningsnivåer.
Utförd riskbedömning har gjorts och visar att påträffade föroreningar inte utgör en 
risk för människors hälsa som kan anses vara oacceptabel. Inte heller grundvatten 
eller ytvatten riskerar att påverkas negativt. Tungmetaller har påträffats som kan  
föranleda risk för markmiljöns funktion, dock anses markekosystemen ha  
utvecklats och anpassats till de aktuella massorna och ett behov av  
efterbehandling bedöms därför inte föreligger. Åtgärdsutredningen visar att avfall 
bör hanteras i så liten utsträckning som möjligt vid anläggandet av  
idrottsanläggningen. Avfallet medför endast en mycket liten miljöpåverkan där 
det ligger men kan medföra stora miljömässiga effekter om det schakts ur och 
transporteras bort för omhändertagande. Mängden avfallsblandade massor inom 
området för den planerade ishallen är dock relativt litet och bör schakts ur vid 
anläggandet av byggnaden. Återgärden läggs in i förslag till detaljplan som en 
planbestämmelse.
 

Genomförandebeskrivning del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd.
Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i 
en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas.  
En äldre tomtindelning (1163K-B188) finns som berörs av förslag till detaljplan. 
Tomtindelningen gäller för Barnvagnen 1 och genom förslag till ny detaljplan.

Genomförandebeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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Genomförandebeskrivning

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planförfarande
Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900)

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen andra halvåret 2021.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.
 
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Planområdet ägs av Osby kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark (kommunen). 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et 
cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av VA-
bolaget SBVT. 

Avtal
Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar.
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, 
alternativt ändra en fastighets utbredning. Dessa frågor behandlas i ett senare 
skede.

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 i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis  anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

Genomförandebeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska utredningar
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 10-25 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2021-07-07

Mathias Karlsson                Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef            Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för del av Osby 193:1, del av Barnvagnen 1 och Spånten 4
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 
hela planområdet. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 

NATUR 

P-PLATS 

VÄG 

Kvartersmark 

R 

Natur 

Parkering 

Väg 

Besöksanläggningar 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Begränsning av markens utnyttjande 

Marken får inte förses med byggnad 

Höjd på byggnadsverk 

h, Högsta nockhöjd är 15 meter 

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

Til~r 1~~~~~~nomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 

193: 1, del av Bamva nen 1 och S ånten 4 

Osb kommun. Skåne län Beslutsdatum lnstan 
Godklmanch:i 

Anl1g1nde 

Llgaknl ll 

Upprättad 2021-07-07. Skala 1 :500. 
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MOSBY 
~KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 

Sida 

1(5) 

Datum 

2021-07-08 

Dnr SBN/2021 :7 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för del av Osby 193:1, del av 
Barnvagnen 1 samt Spånten 4 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
BARNVAGNEN 1 

Barnvagnen Fastighets Ab Lagfaren ägare 
Södra Portgatan 19 
283 50 Osby 

OSBY 193:1 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

SPÅNTEN 4 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt: 
BARNVAGNEN 1 

Belastas av 

Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING 
12-IMl 0-99/3609. J 

VÄRMEVERKET 3 

Fjärrvärme I Osby Ab Lagfaren ägare 
Mossvägen 35 
283 50 Osby 

SPÅNTEN 4 I 
Belastas av I 

Ledningsrätt, FJÄRRVÄRME 
1163-447.1 

Förmånsrättigheter inom planområdet 

Telefon 0479-52 80 00 Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun E-post samhallsbyggnad@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisations nr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 283 80 Osby 

I 
I 



Datum Sida 

Osby kommun 2021-07-08 2(5) 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
BÅTBYGGAREN 12 

Stoltz, Karin Elisabet lagfaren ägare 
Idrottsgatan 30 
283 32 Osby 

Stoltz, Karin Elisabet 
Box 158 
283 23 Osby 

Stoltz, Per Göran 
ldrottsgatan 30 
283 32 Osby 

Stoltz, Per Göran 
Box 158 
283 23 Osby 

DEKORATÖREN 1 

Ahlqvist, Rolf Johnny lagfaren ägare 
ldrottsgatan 31 
283 32 Osby 

DEKORATÖREN 13 

Cederholm, Nils Håkan Ingvar lagfaren ägare 
Birger Jarlsgatan 9 C Lgh 1303 
554 63 Jönköping 

FOTOGRAFEN 5 

Dahl, Fredrik Jesper lagfaren ägare 
Linneavägen 1 
283 34 Osby 

GULLVIVAN 1 

Nilsson, Claes Daniel Kristoffer lagfaren ägare 
Solhemsgatan 14 
283 32 Osby 

Nilsson, Eva Johanna Karolina 
Solhemsgatan 14 
283 32 Osby 

GULLVIVAN 2 

Johansson, Carl Johan Håkan lagfaren ägare 
Solhemsgatan 16 
283 32 Osby 

Johansson, Kerstin Annette 
Solhemsgatan 16 
283 32 Osby 

GULLVIVAN 3 

Mannheimer, David Alexander lagfaren ägare 
Solhemsgatan 18 
283 32 Osby 

Mannheimer, Elin Linnea Theresa 
Solhemsgatan 18 
283 32 Osby 



Datum Sida 

Osby kommun 2021-07-08 3(5) 

GULLVIVAN 4 

Falk, Anders Lennart Lagfaren ägare 
Solhemsgatan 20 
283 32 Osby 

GULLVIVAN 5 

Nelson-Jones, Steven Robert Lagfaren ägare 
Solhemsgatan 22 
283 32 Osby 

GULLVIVAN 6 

Nordström, Lars Ulrik Lagfaren ägare 
Solhemsgatan 24 
283 32 Osby 

GULLVIVAN 7 

Eriksson, Lars Gustaf Lagfaren ägare 
Solhemsgatan 26 
283 32 Osby 

Persson, Sonnia Bodil Christina 
Solhemsgatan 26 
283 32 Osby 

INTENDENTEN 8 

Borum Persson, Anna Carolina Lagfaren ägare 
Viktoria 
Södra Portgatan 18 
283 31 Osby 

Persson, Hans Erik Christer 
Södra Portgatan 18 
283 31 Osby 

KLUBBAN 8 

Srs Sjölanders Ab Lagfaren ägare 
Box 153 
283 23 Osby 

KLUBBAN9 

Srs Sjölanders Ab Lagfaren ägare 
Box 153 
283 23 Osby 

MODELLEN 11 

Johpo Fastighets Ab Lagfaren ägare 
lndustrig 16 
283 50 Osby 

PADELN 1 

Osby Padelcenter Ab Lagfaren ägare 
C/o Markaryds Padelcenter 
Hallarydsvägen 66 
285 39 Markaryd 

PEDAGOGEN 1 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 



Datum Sida 

Osby kommun 2021-07-08 4(5) 

RAMEN2 

Srs Sjölanders Ab Lagfaren ägare 
Box 153 
283 23 Osby 

ROSEN 1 

Oh Bagg Ab Lagfaren ägare 
C/o Offentliga Hus I Norden Ab 
(pub!) Linnegatan 2 
114 47 Stockholm 

SPÅNTEN 3 

Nissma Fastighets Ab Lagfaren ägare 
Klövervägen 15 
283 50 Osby 

TAPETSERAREN 8 

Daniel Malm/ted Holmgren Lagfaren ägare 
Fastigheter Osby Ab 
Gamla Visseltoftavägen 2 
283 91 Osby 

TAPETSERAREN 9 

Thorstensson, Kerstin Marie Anette Lagfaren ägare 
Södra Portgatan 22 
283 34 Osby 

TAPETSERAREN 10 

Wästergårds I Osby Ab Lagfaren ägare 
Hasslaröd 3032 
283 91 Osby 

VIOLEN 1 

Persson, Per-Henrik Andreas Lagfaren ägare 
Ängsgatan 9 
283 32 Osby 

VIOLEN2 

Magnusson, Kjell Roger Jimmy Lagfaren ägare 
Ängsgatan 7 
283 32 Osby 

VIOLEN 3 

Holmen Fröberg, Susanne Inger Lagfaren ägare 
Camilla 
Blockvägen 19 
931 38 Skellefteå 

Holmen, Inger Hariette 
Ängsgatan 5 
283 32 Osby 

VITSIPPAN 1 

Persson, Camilla Ulla Kristina Lagfaren ägare 
Solhemsgatan 12 
283 32 Osby 

Persson, Jan Åke Lennart 
Solhemsgatan 12 
283 32 Osby 



Osby kommun 

VITSIPPAN 2 

VÄRMEPANNAN 2 

XYLOGRAFEN 1 

XYLOGRAFEN 2 

XYLOGRAFEN 3 

XYLOGRAFEN 4 

XYLOGRAFEN 5 

XYLOGRAFEN 6 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum Sida 

2021-07-08 5(5) 

Sahlin, Jan Stefan Lagfaren ägare 
Solhemsgatan 10 
283 32 Osby 

Pannan Fastighetsservice Ab Lagfaren ägare 
Box 123 
283 22 Osby 

Jäderland, Ullrika Lilian Lagfaren ägare 
Södra Tvärgatan 9 
283 32 Osby 

Persson, Per Olof Mattias 
Södra Tvärgatan 9 
283 32 Osby 

Halak, Abdulrazak Lagfaren ägare 
Jägaregatan 40 Lgh 1301 
293 37 Olofström 

Ulf Andersson Fastigheter Ab Lagfaren ägare 
Pl3008 
283 91 Osby 

Ghaznawi, Najibullah Lagfaren ägare 
Idrottsgatan 36 
283 32 Osby 

Adolfsson, Jan Stefan Mikael Lagfaren ägare 
Idrottsgatan 34 
283 32 Osby 

Hansson, Marie Cecilia 
ldrottsgatan 34 
283 32 Osby 

Johnsson, Karl Johan Lagfaren ägare 
Idrottsgatan 32 
283 32 Osby 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-08 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltning
en 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 
46:62
Dnr SBN/2020:246 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Skicka ut förslag till detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62 
på samråd under 2021. 

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys görs i samband med samrådet i planbeskrivningen.   

Sammanfattning av ärendet

Sedan en tid tillbaka har fastigheten Lönsboda 46:57, Junesco, diskuterats som en 
potentiell tomt att uppföra ett nytt äldreboende på. Tomten har varit i privat ägo men 
beslutades att köpas in av kommunfullmäktige 2020-10-08. Gällande stadsplan från 
1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av 
kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 
1990-09-25. En bit av denna naturmark kan komma att behövas vid planeringen av det 
nya äldreboendet. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1:291 omfattas i detaljplaneförslaget 
och gällande stadsplanen från 1976-06-04 anger industriändamål varför denna 
bestämmelse behöver ändras. Även Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. 
Översiktsplanen pekar inte ut eller nämner planområdet.   

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning

 

Beslutet skickas till:
Samhallsbyggnad@osby.se
Kettil Svensson 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

mailto:Samhallsbyggnad@osby.se


M OSBY 
~ KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1 :291, 46:58, 46:59 samt del av 
Lönsboda 46:62. 

SBN/202 /J 246 

Lönsboda tätort 
Osby kommun 

0 •• 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 
46:59 och del av 46:62. 



Samhälls byggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 376 
kettil .svensson@osby.se 

Granskning 

I 
Uppdrag ... I ___ +--------+---> Laga kraft 

Samråd Antagande 

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

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
F astighetsägarförteckning 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning (och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras. 
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SAMMANFATTNING 
Ett nytt äldreboende behöver byggas i Lönsboda 
Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör knappt 2 hektar. 
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella framtida 
utbyggnader men även för utemiljö, parkering och liknande. 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Lönsboda tätort. 

INLEDNING 

Bakgrund 
Under höster 2020 har möjligheterna att bygga ett äldreboende på fastigheten 
Lönsboda 46:57 utvärderats. En lokaliseringsprövning har gjorts som kom fram 
till att den aktuella fastigheten är lämpligast, bland annat utifrån möjligheten till 
framtida utbyggnader. Fastigheten har därefter köpts in av kommunen som 
tidigare var privatägd. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak 
Lönsboda 46:57. Därför behövs en ny detaljplan för att möjliggöra en sådan 
verksamhet på inom planområdet. 

Planfakta 
Planområdet ligger i den nordvästliga delen av Lönsboda och utgörs av en äldre 
servicebyggnad och naturmark. Totalt omfattas fem fastigheter varav den norra 
fastigheten planläggs i viss utsträckning för att säkerställa att utrymmesbehovet 
uppfylls. Området avgränsas i söder av Tommahultsvägen, i norr av planlagd 
naturmark och i öster av två avstyckade villatomter som är obebyggda och 
fortfarande i kommunens ägo. I väster ligger en privat fastighet som till stora delar 
står oanvänd med ett antal mindre skjul. Byggnaden på huvudfastigheten kommer 
att rivas för att ge plats till det nya äldreboendet. 
Planområdet bedöms ha god potential genom skogsområdet som ligger precis norr 
om fastigheten som bidrar till en god utemiljö för äldreboendet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det. 
Planförslaget drivs med utökat planförfarande. 

Planbeskrivning för de l av Lönsboda 46: 57 m .fl 3 
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Detaljplaner 
Tre gällande planer omfattar de fem fastigheterna som planläggs. 
För huvudfastigheten Lönsboda 46:57 anges industriändamål. Det gör stadsplanen 
för den västra fastigheten också, Lönsboda 1 :291. För den mindre delen som 
planeras strax norr om Lönsboda 46:57, del av Lönsboda 46:62 anges park/ 
plantering. De två villatomterna som inkluderas omfattas av bostadsändamål. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN 
FÖR KV ÖRNEN M. FL. I LÖNSBODA MUNI· 
CIPALSAMMÄLLE KRISTIANSTADS LÄN 
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Gällande stadsplanför Lönsboda 46: 57. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött. 

LONSOODA SAMHALLE 
C,! Q~ lw S~loi!OIO /l rr.m 

G:~,;•::,::.::.:;:1•:-;:~ho 

~~-

Dc1aljplanför 
Del av kv. SKOGVAKTAREN m.m. 
Lönsboda samhälle 
Osby kommun 

-- .,_ ... ,._ , __ . ---------·· 

.. . · ... --·~ -·----... ·--·~---- ... ~-••..-•· 

........ _·:::.::·~-:--;..,.:'.,.--;:--::".;.::;•.::.:::-- - ..• 

. -....... ._ .. · .......... .... ~ .... -. 

Gällande stadsplanför Lönsboda 46:62. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött. 
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Gällande stadsplan för del av Lönsboda I: 291. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
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. 
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer en del träd, i huvudsak ek och björk. Fastigheterna 
är relativt öppna och den lägre vegetationen består främst av öppna gräsytor.En 
bedömning har gjorts av kommunekologen om en naturvärdesinventering har varit 
nödvändig att ta fram, vilket inte varit fallet. 

Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer inom 
planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig vattenföring som 
kan orsaka översvämning. Dock omfattas hela planområdet av Lönsboda och 
Tommasboda grundvattentäkt. Eftersom ett nytt äldreboende planeras och 
befintligt industriändamål tas bort i gällande plan, påverkas inte MKN för vatten 
negativt. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU :s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torvområden eller blöta 
områden ligger i direkt närhet. 
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Jordartkartafrån SGU visar att planområdet (röd markering) består av morän, blå färg. 
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Historik och befintlig bebyggelse 

I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. Den huvudsakliga 
bebyggelsen finns i söder och öster i form av i huvudsak villafastigheter. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

i ~ -~ %~,. - -t 
" I 

<'q,,7;:a;_Ji;'t "--,,.,.._, ~..;.-_1:--_-= _____ 

,,_ 

It 

Utdragfi·ån kommunens GIS-system (RAAfornsök) visar att ingafornlämninga,; 
riksintressen, natur- och kulturmiljövårdfinns i planområdet (röd markering). 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 

Stor:o,sel 

Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen 
och framför allt in till den huvudsakliga fastigheten. En infart finn redan från 
Tommahultsvägen som kan användas för den nya byggnaden och fungerar väl. 
Ny parkering löses inom planområdet. 
Trottoarer finns på båda sidor om Tommahultsvägen för gående. Eventuella 
cykelgarage/parkeringar löses också inom planområdet. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
förskoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvaliteer gällande grönytor ska 
bevaras och användas så effektivt som möjligt. Ett mindre skogsområde finns 
inom planområdet och kommer bevaras. 
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Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el etcetera. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp VA dras in från befintligt system 
till det nya äldreboendet. Dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling 
till befintligt system. Stora delar av planområdet är redan hårdgjo1t och någon 
särskild åtgärd inför nybygget bedöms inte behövas. Av stor vikt är att den nya 
byggnaden förses med en god klimatanläggning som ger möjlighet att styra 
inomhustemperaturen efter önskemål. En modern byggnad ska kunna ge samma 
temperatur inomhus oavsett vinter eller en varm sommardag. 

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) 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. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Tommahultsvägen. Enligt Trafikverkets 
mätningar gällande ÅDT (årsdygnstrafik) på Tommahultsgen ligger trafikmängden 
på 250 fordon eller färre per dygn, vilket är den lägsta skalan Trafikverket använ
der för ÅDT på totaltrafiken. 
Avståndet till järnvägen är cirka 350 meter med flera kvarter mellan de tänkta 
äldreboendet och spåret. Lokaliseringen av äldreboendet bedöms som god med 
hänsyn till hälsa och säkerhet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fastig hetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd och en privat fastighetsägare 
(Lönsboda I :291 ). 

Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i 
en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas. 
En äldre tomtindelningar (för Lönsboda 46:57. Tomtindelning av kvarteret 
Skogvaktaren, I 273-P09/l 3 l) finns som berörs av förslag till detaljplan. 
Denna tomtindelning upphävs genom förslag till ny detaljplan. 
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Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen andra halvåret 2021. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Planområdet ägs av Osby kommun och en privatperson. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark (kommunen). 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et 
cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. 
Driften sköts av VA-bolaget SBVT. 
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Avtal 
Inga avtal avses upprättas. 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar. 
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning 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 i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Exploatören står för alla 
uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om 
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som 
regleras i planhandlingarna. Markradonprover kommer tas lokalt. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2021-07-09 

Mathias Karlsson 
Sam häl lsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 

Datum 

2021-07-08 

Sida 

1 (4) 

Dnr SBN/2020:246 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för Lönsboda 1:291, 46:57, 
46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning 

LÖNSBODA 1:291 

LÖNSBODA 46:57 

LÖNSBODA 46:58 

LÖNSBODA 46:59 

LÖNSBODA 46:62 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

Grnnvold, Nanna lagfaren ägare 
Tore Hals Mejdells Vei 24 0751 Oslo 
Norge 

Johnsson, Jim 
Fästningsgatan 8 B Lgh 1001 
291 34 Kristianstad 

Gustafsson, Eskil Erland Ingemar lagfaren ägare 
Glimåkravägen 4 
283 71 Lönsboda 

Gustafsson, Eskil Erland Ingemar 
Box 94 
280 70 Lönsboda 

Sjödin, Kerstin Marie-Louise 
Skolgatan I 
283 72 Lönsboda 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 Hemsida www.osby.se 
E-post samhallsbyggnad@osby.se Organisations nr 212000-0902 

Bankgiro 281 -6809 



Datum Sida 
Osby kommun 2021-07-08 2(4) 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt: 
LÖNSBODA 1 :291 I 
Belastas av I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

ll-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
ll-IM3-42/65.l ~--------------,f--------------,1 

Till förmån för 

LÖNSBODA 46:57 

Belastas av 

HALLANDSBODA 1 :82 
HÄRNÄS 1:94 I 

E.ON ELNÄT SVERIGE AB 

I 
I 

Ledningsrätt, ST ARK.STRÖM 
1273-924.1 

ledningshavare 

Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/65.l ~--------------,-------------,1 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 46:58 I 
Belastas av I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

l 1-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Till förmån för A vtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/65 . l '------------+--------.I 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 46:59 I 
Belastas av I 
Till förmån för A vtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

l l-IM3-42/68. l 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 



Datum Sida 

Osby kommun 2021-07-08 3(4) 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
11-IM3-42/65 .1 ~--------------t---------------, 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 46:62 I I 
Belastas av I I 
Till förmån för A vtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

11-IM3-42/68.1 

HALLANDSBODA 1 :82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
11-IM3-42/65.1 ~--------------t---------------, 

HALLANDSBODA 1 :82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

F örmånsrättigheter inom planområdet 

Fastigheter utom planområdet 

Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

LÖNSBODA 1:142 

Nilsson, Per Börje Tommy lagfaren ägare 
Stortorget 5 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1 :258 

Andersson, Carl Nils-Erik lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 23 
283 71 Lönsboda 

Andersson, Lilian Rosita 
Tommahultsvägen 23 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1:259 

Al Zayat, Adam lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 25 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1 :265 

Martinsson, Per Ola lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 21 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 1:315 

E.On Sverige Aktiebolag lagfaren ägare 
205 09 Malmö 

LÖNSBODA 44: 1 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 



Osby kommun 

LÖNSBODA 46:54 

LÖNSBODA 46:56 

LÖNSBODA 46:60 

LÖNSBODA 46:61 

LÖNSBODA 49:2 

LÖNSBODA 49: 16 

LÖNSBODA 49: 17 

LÖNSBODA 49:18 

LÖNSBODA 49:19 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum Sida 

2021-07-08 4(4) 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

Levin, Britt Sonja Linnea Lagfaren ägare 
Torggatan 3 
283 71 Lönsboda 

Levin, Lars Erik Henry 
Torggatan 3 
283 71 Lönsboda 

Nilsson, Per Marcus Kristoffer Lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 12 
283 71 Lönsboda 

Rask, Petra Agneta 
Tommahultsvägen 12 
283 71 Lönsboda 

Axelsson, Cajsa Ingrid Alma Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 29 
283 71 Lönsboda 

Front, Fredrik Carl Martin 
Västra Gränsgatan 29 
283 71 Lönsboda 

Tryggabo Hem Osby Ab Lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Tryggabo Hem Osby Ab Lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Tryggabo Hem Osby Ab Lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Frithiof, Eva Marianne Lagfaren ägare 
Sankt Månsgatan 11 B Lgh 1101 
222 29 Lund 




