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Planpriolista detaljplaner, 2019-10-29.
Prio och ev. datum Detaljplan

Detta har hänt

1

Del av Hasslaröd 2:120 och del
av Osby 193:1 (slutet på
Hasslarödsvägen)
(Bostäder)

Kettil

Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar.
Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. Pågående träffar hemma
hos villaägarna - klart 26/6. Samråd planprogram under semesterperioden, inkom 9 augusti 2019.
Framtagande av detaljplan.

2

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

Kettil

Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.
Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + Norra Skåne
180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog.
Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN.
Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder.
Omfattas inte av strandskyddet. Planuppdrag SBN 190919. I SBN för beslut om samråd 191121.

3

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

Kettil

Uppstart. Undersökning av ytor, ägandeskap, markförutsättningar m.m.
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.
Planuppdrag för Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40 tilldelat i SBN 190611.
I SBN för beslut om samråd 191121.

4

Hemgården (Skeingevägen 2)
(Bostäder)

Kettil

Intresse att bygga bostäder från privat aktör.
Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då.
Liten yta för både LSS och bostäder.

5

Tandläkaren 1 (Briohuset)
(Bostäder)

Kettil

Komplettera gällande detaljplan med bostäder i hela eller delar av byggnaden.
Planuppdrag från SBNau 190502. Samråd 20190614 – 20190704. Länsstyrelsen menar att fastigheten
behöver utredas för buller och risk i förhållande till förslaget att bostäder ska inrättas. Komplettering
av riskutredningen. I SBN för beslut om granskning 191121.

6 Förarbete

Utvidgning av industriområde
NÖ (Industri) (Vid Vintervägen)

Kettil

Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023.
Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019.
Arbete med planprogram. Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15,
mellan Vintervägen och Gamleby.

7 Förarbete

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

Kettil

Ansökan om planbesked inkom 190318. Möte internt för att utreda behov. Beslut om att påbörja
planarbetet taget via delegation 190610. Inväntar utredningsmaterial på fastigheterna från ägaren krav som ställdes i planbeskedet. Upprätta planavtal.

8 Förarbete

Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens Kettil
förskola)

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

9

Prästängen
(Bostäder)

Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014.
Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget
arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av
pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte
med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222.
Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.
Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213.

Kettil

Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!
Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Pausad.

(Ev.) kommande
planarbete
Förarbete

Sirius 3 (Området vid
elevbostäderna och
huvudbyggnaden)

Kettil

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

Förarbete

Taurus 1 (Området vid
Garvaregården)

Kettil

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

Förarbete

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

Kettil

Bevaka 181012. Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren.
Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén. Kyrkan har ett
skissförslag till hur planen kan ändras. Visades på SBN 190611.

5 (tidigare 7-8)
Påbörjad 2013

Biograftomten Lönsboda
(Kyrkhultsvägen 14)

Kettil

Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för
västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och
centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också
byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar.
Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja
upphandlingen, alltså Osbybostäder.

Kettil

Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde.
Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur
kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte
genomfört, intresse finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare.

Kettil

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

Kettil

Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019.
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513.
Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på
Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.
Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923.
Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102.
På granskning nr 2 161104-161124.
Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424.
Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.

(Bostäder)

Förarbete

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

Förarbete, utrednings- Ishallen
arbete påbörjat

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

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

Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU
sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för
vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.
Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701
Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.
KF:s beslut upphävt av MMD 190222. Inget prövningstillstånd MÖD 190701.
Antagen 190909

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

Kettil

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

Antagen & upphävd

Kv. Ventilen (Handel)

AG Plan

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

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

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

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

Kettil

Laga kraft 151217

GC-väg runt norra Osbysjön

Helena Holm Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. Laga kraft 151217.
Sweco, Kettil

Laga kraft 151112

Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder)

AG Plan

Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. Arbete markanvisningstävling.

Laga kraft 151119

Kyrkoherden (Förskola)

Kettil

Påbörjad 2014-04 (prio 3). Samråd 15-04. Granskning 15-07. Antagen av KF 151026. Laga kraft
151119

Laga kraft 160302

Barnvagnen 1 (Bostäder)

Kettil

Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning
klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. Laga kraft 160302

Laga kraft 160411

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

Kettil

Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med
Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF
160314. Laga kraft 2016-04-11.

Laga kraft 160427

Kv. Modisten
(Bostäder, centrum, handel)

AG Plan

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

Laga kraft 170107

Del av kvarteret Sotaren (Entré
kommuhus)

Kettil

Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till
SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd.
Samråd 160603-160623.
Beslut om granskning 160831.
Granskning 160902-160923.
Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102.
I KS 161123. Antagen av KF 161212.
Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan.
Laga kraft 2017-01-07.

Laga kraft 161015

Tandläkaren 1
(Kontor, handel, centrum, skola
och vård)

Kettil

Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 201506-10. Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen 150921. Möte SHBU pres.+TT pres+BoS
pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen 151204.
Beslut om utskick 151208 med tillägg ”S endast gymnasie- och vuxen-undervisning”. Samråd
tom160124 (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF 160405. Granskning
160502 genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU 160601.
Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF. Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.

Laga kraft 161015

Nya kyrkogården
(Förskola)

Kettil

Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec 2015.
Granskning klar160326. VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd 160315. Lst har ingen erinran.
Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark.
Beslut om antagande i SHBU 160601. Presentation i KS 160622. Antagen 160919 av KF.
Överklaganstiden går ut 161014. Laga kraft 161015.

Laga kraft 170318

Bokhandlaren (Bostäder)

Kettil

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

Laga kraft 170524
Planuppdrag 160831

Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder,

Kettil

”Tekniska baracken”. Tjänsteskrivelse till SHBU 160831 för beslut om att påbörja planarbete.
Planarbete påbörjat.
Beslut om samråd SHBU:s sammanträde 160928.
Ute på samråd 161012-161102.
Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde 161130.
Granskning 161208-170119. Till SHBU sammanträde 170209 för beslut om granskning 2.
Ute på granskning nr 2 170210-170302. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde
20170314. Behandlad i KS 170403. Vidare till KF 170424. Antagen, inväntar överklagantidens utgång
170524. Laga kraft 170524.

Laga kraft 170708

Rönnebacken (GC-väg)

Kettil

Beslut att fortsätta ärendet sammanträde 170119. Dock ändra planens omfattning och dragningen av
GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170209.
Ute på samråd 170210-170302. Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde 20170314.
Ute på granskning 170317-170406. Skickad vidare för antagande SHBU 170509, KS 170524, KF
170612. Laga kraft 170708.

Laga kraft 170819

Del av Lönsboda 44:1. Norr om

Kettil

Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU 171130. Förslag till beslut om samråd SHBU 180123.

centrum och handel).

Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. Ute på granskning 180405180425. Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde 180517. KF 180618
Överklaganstidens utgång 180718. Laga kraft 180719.

Örkened

Antagen 18-09-03
Laga kraft 181001.

Kv. Röret
(Bostäder)

Kettil

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

Laga kraft 160915

Jägaren (Bostäder)

Kettil

(prio 3). Påbörjad 14-04. Samråd 15-07. Granskning 15-10. Godkänd SHBU 151217. Antagen KF
160208. Överklagad 160303. Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet 160608. MMD
avslår överklagandet 160824. Senast överklagad 14:e sep till MÖD. Inga vidare överklagan till MÖD.
Laga kraft 160915.

Frisören 15 (bostäder)

Kettil

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

Kettil

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

Kettil

Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat
i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte
151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet.
Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta.
Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314.
Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv
återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!
Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i
visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409.

Avskrivna planer
Förarbete

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

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

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

Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte
Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker
elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning
170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.
Möte 180517. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.
MKB=Miljökonsekvensbeskrivning
Lst=Länsstyrelsen i Skåne län
Trv=Trafikverket
MMD= Mark och miljödomstolen
MÖD=Mark och miljööverdomstolen
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
KS= kommunstyrelsen
KF= kommunfullmäktige
TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden
SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg
BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola
UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete
ON=Osby Näringsliv

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2019-11-04
Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Utformning av torget i Osby
Dnr SBN/2019:298 311

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndensarbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna utformningen och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ombyggnationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att anta dokumentet ”Ett levande centrum”.
En viktig del i dokumentet gällde en omgestaltning av torget i Osby tätort. Förslaget på
gestaltning som arbetats fram har gjorts vi en arbetsgrupp bestående av, Chef Tekniska
enheten, planarkitekt, kommunekolog, trafik- och gatuingenjör, projektledare och
centrumledare.
Förslaget innebär i korthet följande förändringar jämfört med idag:


Torget breddas i öster mot parkeringarna där sittgrupper placeras



Ny markbeläggning i form av gatsten i olika kulörer ( Grå, mörkgrå och svart)



Osby kommuns kommunlogga placeras mitt på torget där även plats för julgran
görs.



Belysning byts och uppdateras på hela torget för att göra det tryggt och
inbjudande.



Elektriska pollare sätts upp för att trygga säkerheten samt ta bort okynneskörning
på torget



Fler bänkar placeras ut och flaggstänger placeras på torget.



Uttag för El placeras i mark vilka enkelt kan fällas upp för användande av
försäljare samt tivoli så att kablar ej längre behöver dras över gångvägar och skapa
snubbelrisk.



Torget tillgänglighetssäkras både gällande både gällande rörelsehindrade samt
synskadade.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby
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Fax 0479-52 82 97
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PlusGiro 11 16 61-5
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Trapporna ner till torget byggs om för att anpassa steghöjd, och steglängd till det
normala.

Ombyggnationen är planerad att starta dec -19 för att stå färdigt i mars -20 till en maximal
kostnad av 4,1 mnkr.
Finansiering
Ekonomiska medel är avsatta i investeringsbudgeten 2019 och 2020 för ombyggnationen.
Beslutsunderlag
Centrumplanen – Ett levande centrum
Principskiss över torget
Kostnadskalkyl torget

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2019-10-28
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Ny detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och del 3:40
Dnr SBN/2019:181 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut förslag till detaljplan på samråd under 2019.
Sammanfattning av ärendet
Under en tid har nya skol- och förskolemöjligheter samt indrottshall i Killeberg
diskuterats. I den fördjupade översiktsplanen för Killeberg-Loshult, beslutad i
kommunfullmäktige 2016-02-08, pekas marken precis väster om idrottsplatsen ut som
utvecklingsområde för bostäder och service. Marken ägs av Osby kommun och är
betecknad Killeberg 1:1 samt hela Killeberg 3:39 och 3:40. Gällande stadsplan (antagen
av fullmäktige i Osby 1984-09-03) anger park, plantering och bostadsändamål i 1 våning
för den aktuella marken. Översiktsplanen pekar ut området som enbart område för
bostäder, cirka 20-25 nya bostäder. Elljusspåret som börjar vid idrottsplatsen behöver
eventuellt läggas om vid en exploatering. Eftersom Killberg 1:1 är en stor fastighet ges
möjlighet att vara flexibel i placeringen av de nya lokalerna. Även området som den
fördjupade översiktsplanen pekar ut är relativt stort och inte exakt i sin placering.

Kartan visar det aktuella området. Det gula är kommunägd mark.
Beslutsunderlag
Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning

Anders Edwall

Kettil Svensson

Tf. Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådshandling

Detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40
Dnr SBN/2019:181

Osby tätort
Osby kommun
Skåne län

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

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

Laga kraft
Samråd

Antagande

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

HANDLINGAR

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

SAMMANFATTNING

Främst under 2018/2019 har diskussionerna först om behovet att bygga
ny förskola, skola samt sporthall i Killeberg. Planområdet ligger precis
väster om idrottsplatsen och omfattar ett skogsområde samt ett kalhygge.
Ytan är cirka 5 hektar stor. Avsikten är att använda platsen till kommunal
service i form av skolverksamhet och även en sporthall. I den fördjupade
översiktsplanen för Killeberg-Loshult är det aktuella planområdet utpekat
som utveckling för bostäder och service. Översiktsplanen för Osby
kommun, antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige, pekar ut området
mer övergripande som bostadsområde.
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Planbeskrivning förför
dp del
XXXXXX
Planbeskrivning
av Killeberg 1:1

INLEDNING
Bakgrund

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

Syfte

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

Planfakta

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

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

Planbeskrivning för del av Killeberg 1:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Området som föreslås
detaljplaneras är till stor del
utmarkerat i översiktsplanen
med 20-25 ny bostäder.

Karta från översiktsplanen med det aktuella planområdet.

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

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

Detaljplaner

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

Planbeskrivning för del av Killeberg 1:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Stadsplanen som gäller för del av det utpekade planområdet. Röd markering visar
området som berörs i gällande stadsplan.

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens
genomförande.

Grönstrukturplan

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

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

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

I och kring planområdet växer olika trädslag, i huvudsak gran och björk.
Den lägre vegetationen består främst av ljung och blåbärsris.
I den norra delen av planområdet är det något blötare med sämre
geotekniska förhållanden, vilket sannolikt kommer medföra att en större
andel uppfyllnadsmassor behövs i den delen.
Inga kända diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet.
Flertalet privata fastigheter finns utmed planområdets öster gräns.
Marken som planeras kommer påverka flertalet av dessa privata
villafastigheter. Skäligt avstånd hålls till de boende för att skolgård och
tillkommande byggnaderna inte ska uppföras för nära. Ett naturområde
läggs in i detaljplanen.
Gällande miljökvalitetsnormerna (MKN) bedöms dessa inte påverkas
negativt. Befintligt VA-system används och har god kapacitet i området.
En infiltrationsbädd behöver sannolikt komplettera dagvattenledningarna i
området för att hantera dagvattnet. Ungefär 400 meter söder om
planområdet ligger Killebergs vattenverk och skyddsområdet för vattentäkt.
vilket gör dagvattenhanteringen särskilt viktig.

Geotekniska förhållanden

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

SGU:s jordartskarta. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerat i rött.
Planbeskrivning
för delföravdpKilleberg
Planbeskrivning
XXXXXX 1:1
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Karta från den geotekniska undersökningen. Planområdet i rött.

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

Inzoomad undersökningskarta för det aktuella området.

Planbeskrivning för del av Killeberg 1:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Området som sannolikt har sämre geotekniska förhållanden är utmarkerat med grön linje
och går in i en mindre del av planområdet i rött. Denna del är ett moss/myrområde.

Historik och befintlig bebyggelse

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

Kulturmiljö och fornlämningar

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

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

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

Planområdet ligger lugnt jämte Killebergs idrottplats. Två infartsvägar finns
till idrottsplatsen, Sportgatan och Sågvägen. Dessa vägar är förhållandevis
smala, cirka 7 meter men tillsammans fördelar de trafiken väl in till
idrottsplatsen. Inom planområdet ska det även vara möjligt att ta sig till nya
transformatorstationer med tungt fordon. Utanför området ligger Storgatan
som går genom Killeberg i nord-sydlig riktning. Ingen kollektivtrafik går ut
till planområdet idag utöver möjligheterna till skolskjuts som finns i övrigt.
Möjlighet till gång- och cykel finns från söder och genom villaområdet.
Ett elljusspår ligger även inom planområdet.

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas för
skola och idrott, samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor ska bevaras
så långt det är möjligt. Stora delar av den västra sidan av planområdet,
som blir baksidan för den nya bebyggelsen, bevaras för att skapa en god
skolgårdsmiljö. Att bevara en större andel av träden och naturmarken
bedöms som viktigt för att utnyttja områdets naturnära förutsättningar
utifrån den verksamhet som föreslås i planförslaget.
Planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten, dagvatten och
spillvatten.

Teknisk försörjning

Teknisk försörjningen finns redan dragen till området och består av avlopp,
vatten, fiber, el, och tele. Infrastrukturen med avlopp, vatten och el behöver
till viss del förstärkas. Kontakt hålls med VA-bolaget SBVT (Skåne
Blekinge Vattentjänst AB) för att se över behov, tillvägagångssätt och
kostnader.
Dagvattenhanteringen sker genom utbyggnad av daggvattenbrunnar och
påkoppling på det befintliga dagvattennätet. Konsekvenserna av skyfall
ska på sin höjd vara vanliga pöbildningar i området, utan att omgivningen
översvämmas. Planområdet är i övrigt inte översvämningsdrabbat.

Planbeskrivning för del av Killeberg 1:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Gällande elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra.
Inga ledningar av större omfattning finns i området eftersom det är
oexloaterat sedan tidigare. Avfallshanteringen löses inom planområdet.
Inga enskilda fastighetsägare ska belastas av en transformatorstation för ett
allmänt ändamål.

Hälsa och säkerhet

Den viktigaste vägen i närheten av planområdet är vägen 1956, Storgatan,
som Trafikverket är väghållare för. Hastighetsbegränsningen är satt till 50
km/h. Avståndet till planområdet från väg 1956 är cirka 300 meter och
dygnstrafikflödet ligger på cirka 600 fordon utifrån Trafikverkets
beräkningar i november 2016. Avståndet till järnvägsspåret är över 400
meter och bedöms inte utgöra någon risk för människors hälsa- och
säkerhet. Det aktuella planområdet har aldrig ianspråktagits för någon
tidigare bebyggelse och ligger inte heller i direkt närheten av någon
industribebyggelse.

Barn i planeringen

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

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

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

Fastighetsrättsliga frågor

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

Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan

Detaljplanen beräknas antas andra halvåret 2019.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

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

Avtal

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

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

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

Ledningsrätt

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

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Markavvattningsföretag

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

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

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

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

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

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2019-10-28

Ander Edwall
			
Tf. Samhällsbyggnadschef			
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2019-10-28
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kettil Svensson
0709 318 376
kettil.svensson@osby.se

Förslag till ny detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby
194:1
Dnr SBN/2019:238 214
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut förslag till detaljplan på samråd under
2019.
Sammanfattning av ärendet
Den aktuella marken är belägen i den östra delen av Osby tätort och ligger i anslutning till
villabebyggelse, mellan Ängsgårdens förskola och äldreboendet Lindhem. Förslaget
innebär att planera för bostäder. Fullmäktigeberedningen anger att naturbruksområdets
tillkommande bostäder ska harmonisera med befintlig bebyggelse i området.
Enligt gällande översiktsplan för Osby kommun (antagen av fullmäktige 2010-11-29)
pekas stora delar av naturbruksområdet ut som utredningsområde, U3. Översiktsplanen
beskriver att området kan förtätas med kommunala verksamheter eller bostäder. Även
dagvattenledningarna som går genom området tas upp i översiktsplanen samt de
föroreningar och ojämna flöden som de orsakar i Osbysjön. Dessa är inlagda som Uområden i förslag till detaljplan. Gällande stadsplan, fastställd 1975-07-29, anger allmänt
ändamål för det aktuella planområdet. Det innebär att stadsplanen behöver göras om till
bostäder för den aktuella delen. Allmänt ändamål medger enbart kommunala, statliga och
offentliga inrättningar. 2019-06-10 beslutade kommunfullmäktige att dokumentet
”Naturbruksområdets framtida gestaltning” från 2019-05-21, från fullmäktigeberedningen
för naturbruksområdet, antas. I dokumentet förordas bostäder i det aktuella området.

Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Anders Edwall

Kettil Svensson

Tf. Samhällsbyggnadschef

Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Plan- och genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby 194:1
Dnr SBN/2019:40

Osby tätort
Osby kommun
Skåne län

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

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

Laga kraft
Samråd

Antagande

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

HANDLINGAR

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

SAMMANFATTNING

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

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

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Planfakta

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

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

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

Planbeskrivning för del avCastor 17 och del av Osby 194:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Planområdet ungefärligt
utmarkerat med röd ring,
utredningsområde U3 samt
utmarkerat som allänna
byggnader.

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

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

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

Samband med andra projekt

Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens
genomförande.

Grönstrukturplan

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

Riksintressen och förordnanden

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

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1

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

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten

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

Geotekniska förhållanden

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

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

Kulturmiljö och fornlämningar

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

XXXXXX
Planbeskrivning för delPlanbeskrivning
av Castor 17 för
ochdpdel
av Osby 194:17

Om fornlämningar däremot skulle framkomma i samband med eventuella
markarbeten kommer dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Historik och befintlig bebyggelse

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

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Gator och trafik

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

Bebyggelseområde och verksamhetsområde

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

Teknisk försörjning

Teknisk försörjning finns redan draget till området och består av avlopp,
vatten, fiber, el och tele. Fjärrvärmenätet är draget ut till området och är
huvudalternativet till uppvärmning. Infrastrukturen med avlopp, vatten och
el behöver till viss del förstärkas.
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Kontakt hålls med driftbolaget/VA-bolaget SBVT (Skåne Blekinge
Vattentjänst AB) för att se över behov, tillvägagångssätt och kostnader för
dagvattenhanteringen.
Med fördel kan en öppen struktur användas med svackdiken och kupolsilar
för att öka den naturlig infiltration. Även vid kraftiga skyfall, nu och i
framtiden, ska dagvattnet kunna hanteras på ett lämpligt vis med rådande
kapacitet i området. Tanken är dock att den naturliga infiltrationen
tillsammans med svackdikenna ska vara tillräckligt vid skyfall. Vidare
kontakt med VA-bolaget SBVT hålls för att implemntera den lämpligaste
lösningen i planhandlingarna.
Angående elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras
på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför ledningen så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra.
Avfallshanteringen löses inom planområdet.
Kommunikationen med E.ON är viktig för att på ett lämpligt vis säkra
elförsörjningen till kommande bebyggelse. E.ON ska ges rätt att uppföra
transformatorstation inom planområdet för elförsörjning. Inga enskilda
fastighetsägare kommer belastas av en transformatorstation för ett allmänt
ändamål.

Markavvattningsföretag

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

Båtnadsområdet markerat i blått med blå linjer.

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Hälsa och säkerhet

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

Bullerutredning från Sweco över järnvägen och väg 15 ovanför planområdet.
Norra delen av planområdet är inringat med röd ring.
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Enligt den översvämningsanalys (Tyréns 2012) som finns för både
Osbysjön och Driveån (som löper strax väster om planområdet) berörs inte
planområdet av en eventuell översvämning. De rosamarkerade områdena är
områden som kan drabbas av översvämning enligt beräknat dimensionerat
högsta flöde (+73,41).

Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Översvämningskarta från kommunens GIS-system med översvämmad yta vid 100-års
flöde. Den sydvästra hörnan av planområdet berörs i liten utsträckning.

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

Barn i planeringen

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

Illustrationsbild med ny bebyggelse inritad i planområdet. Bild tagen mot sydväst.

Illustrationsförslaget med vy mot nordöst.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

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

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheten Castor 17 är relativt stor och avstyckningar kan eventuellt
komma att göras för att skapa lämpliga fastigheter. En ansökan om
avstyckning skickas i sådana fall till Lantmäteriet. Del av Osby 194:1
berörs också för att inga mindre delar av gällande stadsplan ska gälla kvar.
Därför tas en bit av Marklundavägen med.
Planbeskrivning för del av Castor 17 och del av Osby 194:1

Planbeskrivning för dp XXXXXX
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Kostnaden för fastighetsindelning tas ut i samband med om det
sker en markförsäljning. Möjligheter finns att ordna rättigheter för
väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrättning. En sådan lösning
kommer sannolikt inte behövas utifrån nuvarande läge eftersom goda
förbindelser finns. Inga rättigheter avses skapas i övrigt.

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande

Planen drivs med det utökade förfarandet.

Tidplan

Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2020.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Marken ägs av Osby kommun.
Eventuellt framtida exploatörer är ansvarig för genomförandet inom
kvartersmark.
Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad av allmänna platser
(gator, park- och naturmark m.m). Kommunen är huvudman för
VA-verksamheten. Driften och utbyggnaden sköts av det kommunala
driftbolaget SBVT.
Anslutningsavgift för VA tas ut av exploatören.
Uppförande transformatorstationer ska vara möjlig inom planområdet.
Transformatorstationer ska inte belasta privata fastigheter.

Avtal

Planändringen berör ingen mark i privat ägo. Eventuella avtal kan behöva
skrivas med exploatör för att reda ut kostnadsfördelningar och markpriser
ifall detta blir aktuellt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Det är fastighetsägaren (kommunen) som ansöker om en
lantmäteriförrättning. Syftet med en lantmäteriförrättning är att skapa,
alternativt ändra en fastighets utbredning. Eventuell avstyckning sker när
förslag till detaljplan vunnit laga kraft.
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Genomförandebeskrivning
för del av Castor 17 och del av Osby 194:1
Planbeskrivning för dp XXXXXX

Ledningsrätt

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

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

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

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

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

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2019-10-28

Anders Edwall
			
Tf. Samhällsbyggnadschef			

Kettil Svensson
Planarkitekt FPR/MSA
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bostäder i byggnaden på Tandläkaren 1.
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1

INLEDNING

Osby kommun arbetar med en ändring av detaljplan inom fastigheten Tandläkaren 1 i
centrala Osby. Syftet med ändringen av detaljplanen är att komplettera gällande
detaljplan med bostadsändamål. Gällande detaljplan från 2016 anger centrum, vård,
handel, kontor och skoländamål (enbart gymnasium och vuxenutbildning).
Planområdet är idag redan bebyggt.
Vid framtagandet av gällande detaljplan togs en riskutredning (Riskutredning
Tandläkaren 1, Osby tätort, 2016-04-05, ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk
Stockholm, Uppdragsnummer 720464) fram. Riskutredningen syftade till att utreda
akuta olycksrisker kopplade till transport av farligt gods på Södra stambanan.
Riskutredningen visade att risken kan anses vara acceptabel om lämpliga
riskreducerande åtgärder införs. Denna rapport utgår från tidigare framtagen
riskutredning och kompletterar riskvärderingen med avseende på att tillåta bostäder
inom planområdet.
1.1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns har på uppdrag av Osby kommun studerat riskerna till följd av transporter av
farligt gods på järnväg i anslutning till planerat verksamhetsområde på fastigheten
Tandläkaren 1 i Osby. Utredningen har gjorts i samband med upprättande av
detaljplan för aktuellt planområde. Utredningen genomförs kvalitativt med
utgångspunkt i tidigare genomförd riskutredning.
1.2

MÅL OCH SYFTE

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende risknivån på
planområdet med avseende på den nära lokaliseringen till Södra stambanan och
transporter med farligt gods som går där.
Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn för planerad
markanvändning avseende akuta olycksrisker orsakade av transport av farligt gods på
Södra stambanan. Detta innefattar att utifrån riskerna kopplade till farligt godstransporter dels avgöra områdets lämplighet för önskad verksamhet, dels fastställa
eventuella behov av riskreducerande åtgärder på området för att kunna tillåta önskad
markanvändning.
Utredningen utvärderar således om befintligt förslag visar tillräcklig riskhänsyn och
avser även att avgöra om eller hur förslaget skulle kunna ändras för att medge den
önskade etableringen med tillräcklig riskhänsyn.
1.3

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Riskutredningen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen
intill Södra stambanan och transporterna av farligt gods som sker på dessa.
Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:
• Hur påverkas området av transporterna av farligt gods som trafikerar Södra
stambanan?
• Hur påverkas riskbilden av det förslag som tagits fram?
• Vilka åtgärder krävs eller vilka begränsningar finns för att möjliggöra den
planerade markanvändningen- bostäder?
Uppdrag: 298984, Trafik- och riskutredning Tandläkaren 1 Osby
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Denna utredning beaktar kvalitativt risknivån inom planområdet med avseende på
farligt gods-transporter på Södra stambanan. Utredningen baseras på resultat från
tidigare genomförd riskutredning, inga nya beräkningar genomförs.
Denna rapport omfattar inte luftföroreningar, buller, vibrationer, elektromagnetisk
strålning eller markföroreningar etc.
TILLGÄNGLIGT UNDERLAG

1.4

•
•
•
•

Riskutredning Tandläkaren 1, Osby tätort, 2016-04-05, ÅF-Infrastructure AB
Brand och Risk Stockholm, Uppdragsnummer 720464
Plankarta, Detaljplan för Tandläkaren 1, Osby kommun, Skåne län,
Samrådshandling 2019-05-30
Planbeskrivning, Detaljplan för Tandläkaren 1, Osby kommun, Skåne län,
Samrådshandling 2019-06-04, SBN/2019:167
Yttrande över samråd om detaljplan för Tandläkaren 1, Osby kommun, Skåne
län, 2019-07-01, Dnr 402-18907-2019
DEFINITIONER

1.5

Risk
Begreppet risk omfattar sannolikheten för att en händelse ska ske och
konsekvenserna av denna händelse.
Individrisk

Individrisk anger sannolikheten för att enskilda individer ska omkomma
eller skadas inom eller i närheten av ett system, det vill säga
sannolikheten för att en person som befinner sig på en specifik plats
omkommer under ett år. Denna person kommer (enligt definitionen av
platsspecifik individrisk) inte förflytta sig, trots tecken på att det är
olämpligt att stå kvar (exempelvis om det börjar lukta obehagligt, om
brand syns eller om myndigheter spärrar av ett område). Riskmåttet är ett
fiktivt riskmått i den bemärkelsen att ingen hänsyn tas till huruvida
människor vistas på aktuell plats eller ej, eller hur lång uppehållstid som
är aktuell.

Samhällsrisk
Samhällsrisk är ett mått på risken för en population. Samhällsrisken
inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk längs en 1 km
lång sträcka (beräkningarna omfattar ett område om 1 km2).
PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

1.6

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING
Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna
utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande
(Räddningsverket, 1997):
1.6.1

•
•
•

Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är
möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.
Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion
till den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten
medför.
Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten
medför, vara skäligt fördelade inom samhället.
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•

Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre
ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av
katastrofer.

Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende riskvärdering. Risker kan
placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner
eller oacceptabla. Figur 1 nedan beskriver principen för riskvärdering
(Räddningsverket, 1997).
Område med
oaccptabla risker

Område där risker
kan tolereras om
alla rim liga åtgärder
är vidtagna

Risk tolereras ej

Risk tolereras endast om riskreduktion
ej praktiskt genomförbart eller om
kostnader är helt oproportionerliga

Tolerabel risk om kostnader för
riskreduktion överstiger nyttan

Område där risker
kan anses små

Nödvändigt visa att risker
bibehålls på denna låga nivå

Figur 1 - Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Räddningsverket, 1997).

Följande riskvärderingsprinciper har föreslagits gälla för såväl transporter av farligt
gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering av risk
(Räddningsverket, 1997):
Individrisk:
• individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker under
vissa förutsättningar kan tolereras
• individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses
som små
• området däremellan kallas ALARP-området, från engelskans ”as low as
resonable practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas
Samhällsrisk:
• Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla:
F=10-4 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.
• Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F=10-6 per år för N=1 med
lutningen på F/N-kurva -1.
1.6.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt
dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm
och Västra Götaland, 2006). I denna anges att en riskanalys ska upprättas vid den
händelse att bebyggelse planeras på ett avstånd mindre än 150 meter från en
transportled för farligt gods. Inga fastslagna kriterier finns för hur stor den acceptabla
risken är.
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram en vägledning avseende värdering av risker
längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM) (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007).
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Enligt RIKTSAM bör situationen kunna bedömas tolerabel om följande kriterier uppfylls:
Industri, handel (sällanköpshandel), tekniska anläggningar samt parkering som
planeras inom 30 meter från transportled för farligt gods:
• Individrisk understiger 10-5 per år.
• Den deterministiska analysen kan påvisa att riskerna med hårda konstruktioner
eller motsvarande, som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon, kan
undvikas.
Handel (övrig handel), kontor samt centrum som placeras inom 70 meter från
transportled för farligt gods:
• Individrisk understiger 10-6 per år.
• Den deterministiska analysen kan påvisa att det ”nettotillskott” av oönskade
händelser reduceras eller elimineras av förhållanden på platsen eller efter
åtgärder.
Bostäder (flerbostadshus i flera plan), vård samt skola som planeras inom 150 meter
från transportled för farligt gods:
• Individrisk understiger 10-7 per år.
• Samhällsrisken understiger 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100.
• Den deterministiska analysen kan påvisa att det ”nettotillskott” av oönskade
händelser reduceras eller elimineras av förhållanden på platsen eller efter
åtgärder.
I RIKTSAM rekommenderas också ett bebyggelsefritt avstånd från vägen om cirka 30
meter. Ett sådant bebyggelsefritt avstånd innebär en betydande reduktion av
individrisken vid detta avstånd. Osäkerheterna i den använda modellen är dessutom
större på kortare avstånd.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för utredningen.
Merparten i kapitel 2.2 är hämtat från tidigare genomförd riskutredning (ÅFInfrastructure AB Brand och Risk, 2016). För att kunna bedöma och värdera risken till
följd av transporterat farligt gods på Södra stambanan presenteras en genomgång av
vilka skadehändelser som kan påverka planområdet, hur de har hanterats i tidigare
riskanalys och hur de bedöms behöva hanteras i aktuellt fall.
2.1

PLANOMRÅDE

Planområdet omfattar fastigheten Tandläkaren 1 i Osby. Befintlig detaljplan (som
antogs 2016) anger centrum, vård, handel, kontor och skoländamål (enbart
gymnasium och vuxenutbildning). Planområdet ligger i centrala Osby och omges av
bostäder och handel i norr och väst, museum och järnväg i öst samt gata och
parkering i söder. Museet utgör en barriär mellan planområdet och järnvägen.
Planområdet sträcker sig från cirka 40 meter till cirka 115 meter från järnvägen.
Ungefärlig avgränsning av planområdet presenteras i Figur 2.

Figur 2 – Ungefärlig avgränsning av planområdet för Tandläkaren 1 (markerat i rött). Kartan är hämtad från
Planbeskrivning, Detaljplan för Tandläkaren 1, Osby kommun, Skåne län, Samrådshandling 2019-06-04,
SBN/2019:167

Pågående arbete med detaljplanen syftar till att komplettera gällande detaljplan med
bostadsändamål. Utdrag ur plankarta för detaljplanen (Samrådshandling 2019-05-30)
presenteras i Figur 3. Utdraget ur plankartan presenteras för att beskriva var inom
planområdet som markanvändning bostäder planeras.

Uppdrag: 298984, Trafik- och riskutredning Tandläkaren 1 Osby
Beställare: Osby kommun
O:\MAL\298984\BRS\_Text\Riskutredning Tandläkaren 1 Osby.docx

8(17)

2019-10-30
Granskningskopia

Figur 3. Utdrag ur plankartan till detaljplanen (Samrådshandling 2019-05-30). Plankartan är inte
presenterad i sin helhet.

2.2

RESULTAT FRÅN TIDIGARE RISKUTREDNING

I tidigare genomförd riskutredning genomförs beräkningar av individ- och
samhällsrisk. Resultatet presenteras i Figur 4 respektive Figur 5.
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Figur 4 – Individrisk för transporter av farligt gods på Södra stambanan förbi aktuellt planområde.
Beräkningarna har genomförts i tidigare genomförd riskutredning (ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk,
2016).

Figur 5 – Samhällsrisk med bidrag från transporter av farligt gods på Södra stambanan förbi aktuellt
planområde. Beräkningarna har genomförts i tidigare genomförd riskutredning (ÅF-Infrastructure AB Brand
och Risk, 2016). Acceptanskriterierna i figuren har skalats om i enlighet med planområdets utbredning
längs och tvärs järnvägen.
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Riskvärderingen visar att risken ligger inom ALARP enligt acceptanskriterier från
Räddningsverket (1997) vilket innebär att riskreducerande åtgärder ska utredas för att
planförslaget (dåvarande planförslag) ska kunna genomföras. Det konstateras vidare
att de olyckstyper som gör att samhällsrisken ligger nära den oacceptabla gränsen är
stora utsläpp av giftig gas samt explosion av oxiderande ämnen. Med anledning av
detta rekommenderas riskreducerande åtgärder som avser skydda mot dessa
olyckstyper. Följande åtgärder rekommenderas:
- För att få möjlighet att kontrollera och begränsa konsekvenserna av ett stort
gasutsläpp kan ventilationen i de byggnader som ligger innanför skadeområdet
ses över. Detta kan åtminstone begränsa konsekvensen för personer som
befinner sig inomhus. Luftintag/utblås kan med fördel förläggas bort från
Södra stambanan, samt ha möjlighet att manuellt stänga luftintagen vid en
olycka genom att nödstoppa ventilationsfläkt. Denna ventilationskontroll bör
implementeras i fastighetsskötarens organisation.
-

Hårdgjorda ytor inom detaljplanområdet (parkering etc.) bör ha
avrinning/lutning för att undvika bildandet av pölar. För att åstadkomma detta
kan marken på hårdgjorda ytor närmast vägen anpassas för avrinning till dike
eller brunn, för att motverka bildandet av pölar.

-

Utrymningsvägar förläggs så att det går att utrymma byggnaderna i riktning
bort från spårområdet. På så vis måste inte spårområdet passeras vid händelse
av urspårning eller annan olycka.

-

Byggnader inom planområdet utformas så att lokal kollaps inte leder till
fortskridande ras. En sådan åtgärd bedöms tillräcklig då explosionsrisken
endast beror på ras av byggnad. Tryckvågen är inte tillräckligt kraftfull för att
människor inom planområdet ska omkomma om ras inte sker.

Slutligen konstateras att risken ligger inom det område som betraktas som acceptabelt
enligt Räddningsverkets kriterier och att riskreducerande åtgärder som kan införas till
en rimlig kostnad i förhållande till riskreduktionen ska beaktas.
2.2.1 VÄRDERING MOT KRITERIER I RIKTSAM

För den markanvändning som planerades vid framtagandet av den tidigare
riskutredningen bedöms acceptabel risknivå innebära att individrisken ska understiga
10-7 per år enligt acceptanskriterier i RIKTSAM. Detta beror på markanvändning i form
av vård och skola. Att markanvändningen skola endast innebär gymnasium och
vuxenutbildning innebär dock att känsligheten avseende akut olycksrisk är något lägre
vilket kan motivera att något högre individrisk kan accepteras. I den tidigare
riskutredningen värderas inte resultatet mot kriterier i RIKTSAM.

Uppdrag: 298984, Trafik- och riskutredning Tandläkaren 1 Osby
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UTREDNING

I detta avsnitt presenteras värdering avseende tillkommande markanvändning inom
planområdet i form av bostäder. I jämförelse med den markanvändning som tillåts
enligt gällande detaljplan (centrum, vård, handel, kontor och skoländamål, enbart
gymnasium och vuxenutbildning) bedöms markanvändning i form av bostäder medföra
en högre känslighet avseende akut olycksrisk. Detta beror på att sovande personer
förväntas uppehålla sig i bostäder vilket innebär att upptäckt av fara och utrymning
försvåras. Detta speglas i acceptanskriterierna i RIKTSAM, då flerbostadshus kräver en
lägre risknivå än t.ex. handel, kontor och centrum (dock beaktas olika aspekter
avseende känslighet för olika typer av markanvändning).
Enligt kriterierna i RIKTSAM kan flerbostadshus accepteras om följande uppfylls:
- Individrisken understiger 10-7 per år
- Samhällsrisken understiger 10-5 per år där N=1 och 10-7 per år där N=100
Beräkningar i den tidigare genomförda riskutredningen visar att både individ- och
samhällsrisk överstiger acceptanskriterierna i RIKTSAM. Enligt acceptanskriterierna i
Värdering av risk ligger de beräknade risknivåerna fortsatt inom ALARP.
Acceptanskriterierna i Värdering av risk beaktar inte markanvändning och slutsatsen är
därför samma som i tidigare genomförd riskutredning (d.v.s. att risken är acceptabel
om rimliga riskreducerande åtgärder införs).
Jämförelsen mot acceptanskriterierna visar att det krävs åtgärder för att risken ska
kunna anses vara acceptabel.
I nuvarande förslag på detaljplan (samrådshandling 2019-05-30) är alla de
rekommenderade riskreducerande åtgärderna från den tidigare genomförda
riskutredningen införda i plankartan. Dessa omfattar (men begränsas inte av) åtgärder
för att reducera konsekvenserna av stora utsläpp av giftig gas samt explosion av
oxiderande ämnen. Dessa konsekvenser identifierades som de som drev upp
samhällsrisken. Dessa konsekvenser bedöms även innebära att individrisken är något
för hög för planerad markanvändning inom planområdet. Avseende olyckstypen
explosion av oxiderande ämnen bör det i riskvärderingen även beaktas att det finns
skärmande bebyggelse mellan planområdet och järnvägen som bedöms kunna minska
konsekvensavståndet för en sådan händelse. Avseende utsläpp av giftig gas har det i
tidigare genomförd riskutredning antagits att det nära hälften av tiden råder en
vindriktning som innebär att gasen rör sig rakt mot planområdet.
Vid beaktande av de riskreducerande åtgärder som införts i plankartan bedöms
risknivåerna inom aktuellt planområde sjunka till acceptabla nivåer. Definitionen av
individrisk innebär att riskreducerande åtgärder inte kan sänka beräknad individrisk,
men i realiteten bedöms införda åtgärder innebära att risken för människors liv och
hälsa inom planområdet minskar till acceptabel risknivå. I
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Tabell 1presenteras en sammanställning av vilka olyckstyper som bidrar till
risknivåerna vid planområdet, vilka riskreducerande åtgärder som införs för att hantera
dem samt förväntad effekt av sådana åtgärder.
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Tabell 1 – Sammanställning av olyckstyper som bidrar till hög risknivå, åtgärder för att begränsa
konsekvensen av sådana olyckstyper samt effekt av åtgärder.

Olyckstyp
Utsläpp av giftig gas

Riskreducerande åtgärd
Friskluftsintag placeras
vända bort från järnvägen

Möjlighet att nödstoppa
ventilationen införs

Explosion av oxiderande
ämne

Byggnader inom
planområdet utformas så
att lokal kollaps inte leder
till fortskridande ras

Effekt av införd åtgärd
Då koncentrationen av
giftig gas förväntas
minska med avstånden
från järnvägen innebär
åtgärden att en lägre
koncentration når
personer inomhus inom
planområdet
Vid nödstopp av
ventilationen kan
spridning av giftig gas in i
byggnader begränsas
avsevärt. Spridningen in i
byggnaden bedöms redan
vara begränsad då
spridningen måste ske
genom ventilation och
eventuellt öppna fönster
och dörrar.
I tidigare genomförd
riskutredning bedöms
enbart tryckvågen från en
explosion av oxiderande
ämne inte medföra att
personer omkommer inom
planområdet. Införandet
av denna åtgärd bedöms
därför kraftigt minska
risken för omkomna till
följd av explosion av
oxiderande ämne.

Utöver de åtgärder som beskrivs i
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Tabell 1 (som bedöms medföra störst nytta sett till beräknade risknivåer vid
planområdet) har ytterligare åtgärder införts i plankartan. Det handlar om möjlighet att
utrymma bort från järnvägen och att förhindra pölbildning inom planområdet (vid
händelse av att brandfarlig vätska rinner till planområdet. Åtgärden avseende
utrymning bedöms generellt minska risknivån för personer inom planområdet då den
skapar möjlighet att ta sig bort från ett eventuellt olycksscenario.
Det har inte genomförts någon analys av åtgärdernas kostnad i förhållande till den
riskminskning de förväntas ge. Det bör dock beaktas att riktlinjerna från
Räddningsverket (1997) anger att rimliga riskreducerande åtgärder ska införas vilket
bedöms uppfyllt eftersom risker som bidrar till risknivåerna inom planområdet har
hanterats.
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4

SLUTSATS

Med bakgrund i att riskreducerande åtgärder införts i plankartan bedöms risken
avseende akut olycksrisk kopplat till transport av farligt gods på Södra stambanan
beaktad. De riskreducerande åtgärderna har valts utifrån de olyckstyper som medför
att individ- och samhällsrisk är förhöjda inom planområdet. Åtgärderna bedöms också
ge ett generellt skydd mot olyckor med farligt gods för aktuellt avstånd mellan
planområde och järnväg. Inga ytterligare riskreducerande åtgärder bedöms nödvändiga
eller rimliga för att risken ska bedömas vara acceptabel för bostäder inom
planområdet.
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Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådshandling

Ändring av detaljplan för Tandläkaren 1
SBN/2019:167

Osby tätort
Osby kommun
Skåne län

Ungefärlig avgränsning av planområdet, markerat i rött.

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

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Buller- och riskanalys
Fastighetsägarförteckning

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) ska
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

Kommunen äger Tandläkaren 1. Avsikten med planarbetet är att komplttera gällande
detaljplan med bostadsändamål så att byggnaden kan utnyttjas bättre.

INLEDNING
Syfte

Syftet med planförslaget är att komplettera gällande detaljplan för Tandläkaren 1, laga
kraft 2016-10-15, med bostadsändamål. Detta skapar en effektivare markanvändning och
bättre flexibilitet att använda byggnaden.

Planfakta

Planområdet är centralt beläget i Osby och omfattar Tandläkaren 1.
Närhet finns bland annat till tågstation, service och handel. Planområdet avgränsas av
flerbostadshusbebyggelse i väster, Brio Lekoseum i öster och verksamheter i norr samt
kvarteret Grossören med parkering i söder.
Växtligheten i och runt planområdet är ytterst begränsad på grund av det centrumnära
läget. Några enstaka träd och buskar finns på Tandläkarens innegård samt några mindre
träd utmed Västra Storgatan. Precis norr om Södra Portgatan låg BRIOs huvudkontor.
Fasaden mot sydöst längs Briogatan har en värdefull karaktär där skylten Bröderna
Ivarsson finns kvar. Byggnaden och företaget har blivit starkt förknippat med Osby och
byggnadens karaktär bör i denna del av byggnaden inte förvanskas. Därför anges för
denna fasad skyddsbestämmelse för att fasaden ska beaktas vid eventuell ändring. Det är
denna koppling till industrihistorian och Brio i Osby som är viktig att bevara i den fysiska
omgivningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner

Fördjupad översiksplan för Osby centralort anger planområdet som
”Handel-centrum”. Översiktplanen (Osby kommun 2010, s 62-63, 66) beskriver arbetet
med att planeringen bör särskilt fördjupas i centrum. Eftersom det aktuella planområdet är
utpekat som ”Handel-centrum” och detaljplanen föreslår bland annat bostäder, kontor och
handel, bedöms den inte strida mot översiktsplanen.

Detaljplaner

Gällande detaljplan från 2016-10-15 anger centrum, vård, handel, kontor och skoländamål
(enbart gymnasium och vuxenutbildning).
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Gällande detaljplan från 2016.

Riksintressen och förordnanden

Inom planområdet finns inga riksintressen. Dock utgör Södra stambanan i nära anslutning
till planområdet riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ och är en bana av
nationell betydelse. Detaljplaneförslaget kommer inte påverka riksintresset eftersom
planområdet inte omfattar riksintresset. Några vägar runt Södra stambanan planläggs inte
som kan påverkar tillgängligheten. Enbart bostäder i den aktuella byggnadens interiör
planeras vilket inte påverkar riksintresset.

Kommunala beslut

Beslut om ändring av detaljplan togs den 2019-05-23 av samhällsbyggnadsnämnden

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING.

Det har bedömts att projektet inte medför betydande miljöpåverkan. Någon separat
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljö och fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kommunens geografiska
informationssystem. Om fornlämningar däremot skulle framkomma i samband

med eventuella markarbeten kommer dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen
(1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fastigheten har

tillhört Brio med viktig industrihistorisk koppling till Osby. Byggnaderna har successivt
byggts ut och Osbys industrihistoria kan läsas i fasaden.
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PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)
Bebyggelseområde och stadsbild

Inom Tandläkaren finns flerbostadshus som ramar in kvarteret. I väster och i norr finns
flerbostadshus och verksamheter så som restaurang samt hotell. I öst återfinns Brio
Lekoseum och i söder finns kvarteret Grossörens parkering.
Bebyggelsebilden präglas av kvartersstruktur i III till IV våningar med främst
tegelfasader och sadeltak. Någon enstaka träbyggnad i II våningar förekommer i den östra
delen av kvarteret Tandläkaren.

En del av Tandläkarens bebyggelsen som
behöver breddad verksamhetsmöjlighet.

Östra delen av kvarteret Tandläkaren
utmed Briogatan.

Innegården på kvarteret Tandläkaren.

Bild tagen längre upp på gatan än bilden ovan,
även denna utmed Briogatan.
Lekoseum till vänster.

Gator och trafik

Genom förslag till detaljplan beräknas fordonstrafiken inte öka i någon större grad
eftersom det handlar om att bredda verksamhetsmöjligheterna i befintlig bebyggelse.
När det gäller parkering möjliggörs detta främst genom befintlig parkering i kvarteret
Grossören, precis söder om planområdet. Parkering finns i viss utsträckning på
innegården där användare av kvarteret placerar sina bilar. Om fler parkeringar behövs kan
detta lösas på annan fastighet med avtal.
För framtida behov kan parkeringsfrågan behöva lösas inom kvarteret Grossören om detta
område exploateras.
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Teknisk försörjning

Osby kommun svarar för avfallshantering genom ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings
AB). Dagvatten tas omhand i kommunens ledningsnät.
Befintliga ledningar får inte byggas över. Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation
eller skada av anläggningar i samband med framtida ändringar av marken bekostas av
exploatören.
Försörjning av energi, tele och elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp sker
genom anslutning till befintliga nät. Befintliga ledningar får inte byggas över.
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ON Elnäts anläggningar
i samband med framtida ändringar av markanvändningen bekostas av exploatören. Utökat
elbehov bedöms inte finnas.

Geotekniska förhållanden

Eftersom det redan finns befintlig bebyggelse i och runt kvarteret bedöms det inte
föreligga några problem med de geotekniska förhållandena.

Hälsa och säkerhet

En buller- och riskanalys är framtagen av Tyréns för att redovisa förutsättningar att
tillskapa bostäder i byggnaden som planområdet omfattar.
Beräkningsresultaten visar på varairande ljudnivåer med högst nivåer vid fasaden mot
järnvägen, längs Briogatan. För att klara ljudnivåerna för bostäder krävs genomgående
lägenheter med möjlighet till sida mot innegården där ljudnivåerna är lägre.
Denna möjlighet att utnyttja innegården finns i byggnaden vilket tas med i plankartan
som planbestämmelse.

Analyskarta över ljudnivåerna i och runt planområdet.
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I övrigt krävs tekniska lösningar på byggnaden, eller kompensationsåtgärder som det
också benämns i utredningsmaterialet, för att klara bullerkraven. Planbestämmelse för
specifika tekniska lösningar ska inte anges i plankartan. Lämpligare lösningar kan komma
i takt med att byggnadstekniken utvecklas. I plankartan anges dock att tekniska lösningar
behöver tillämpas för att ljudnivåerna ska klaras. Nedan visas ett exempel på en teknisk
lösning som behöver tillämpas på delar av byggnaden för att minska ljudnivån.
I huvudsak där genomgående lägenheter inte är möjligt på samma sätt som är möjligt
i den östra delen av byggnaden. Lösningen baseras på att en extra skärm placeras på
utansidan av fönstret för att minska ljudet utanför fönstret och även inomhus.

Fönsterlösning från Tyréns bullerutredning.
Ljudnivåerna som anges i utredningen är dock mätta utanför byggnaden och är inte de
ljudnivåer som faktiskt gäller inne i byggnaden, vilket är lägre.
När det gäller fordonstrafiken ingår gatorna i den vanliga kvartersstruktur som
präglar området. Enligt den trafikräkning som sammanställts för Osby tätort 2007
av Svevia AB är veckomedeldygntrafiken 500-1000 fordon längs Briogatan, i den
östliga delen av kvarteret. Längs Södra Portgatan i den södra änden av kvarteret är
veckomedeldygnstrafiken 5000-6000 fordon. Längs Västra Stortgatan är trafiken
4000-5000 fordon, väster om kvarteret. I norr utmed Fabriksgatan är den 500-1000
fordon. Angående markföroreningar bedöms inga sådana finnas då någon miljöfarlig
verksamhet, såsom industri, inte förekommit i planområdet.

Riskanalys

En riskanalys togs fram i samband med planarbetet under 2016 och ett antal
skyddsbestämmelser användes i planen. En kompletterande riskutredning har även
tagits fram specifikt för bostadsändamål på grund av den stadigvarande vistelsen som
därmed medges. Riskutredningen för bostadsändamål kommer fram till att befintliga
planbestämmelser i plankartan är fullgott. Dessa bestämmelser fortsätter att gälla utan
ändring. Riskanalysen från 2016 (ÅF infrastructure AB) kom fram till att riskerna är
acceptabla både ur individrisk och samhällsrisk. Flera riskreducerande åtgärder anges,
bland annat att byggnadens utformas så att lokal kollaps inte leder till fortskridande ras.
Detaljplaneförslaget ses därmed som godtagbart ur risksynpunkt.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförande

Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Fastighetsplan

Fastighetsplan för Tandläkaren 1 och 2 upphävdes 10 juli 1985.
Tomtindelning upphävd (AKT 1163-P85/1710).

Planförfarandet

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900).

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen beräknas kunna bli antagen under andra halvåret 2019

Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden
inom de delar som utgörs av kvartersmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning

Ingen avstyckning avses göras för den del detaljplanen utgör.
Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och står för dess
kostnader. Syftet med en lantmäteriförrättning är att skapa, alternativt ändra en fastighets
utbredning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Detaljplan bekostas av kommunen.
Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exempelvis
anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar.
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Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2019-11-01

Anders Edwall						Kettil Svensson
Tf. Samhällsbyggnadschef				
Planarkitekt FPR/MSA
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RAPPORT

TRAFIKBULLERUTREDNING
TANDLÄKAREN 1, OSBY

KONCEPT
2019-10-29

UPPDRAG
Titel på rapport:
Status:
Datum:

Trafikbullerutredning Tandläkaren 1 Osby
Koncept
2019-10-29

MEDVERKANDE
Beställare:
Kontaktperson:

Osby kommun
Kettil Svensson

Konsult:
Uppdragsansvarig:
Kvalitetsgranskare:

Tyréns AB
Sara Jarmakowski Svanbom
Clara Göransson

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986
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SAMMANFATTNING
Osbys kommun arbetar med en detaljplaneändring för fastigheten Tandläkaren 1 i syfte att
komplettera fastigheten med bostadsändamål så att byggnaden kan utnyttjas bättre.
Detaljplaneområdet angränsar mot järnvägen Södra stambanan i öster och omsluts av gatorna
Briogatan, Södra Portgatan och Västra Storgatan.
Enligt gjorda beräkningar för byggnader på fastigheten Tandläkaren 1 överskrids riktvärdet Leq
60 dBA i trafikbullerförordningen på de flesta fasader och våningsplan. Det krävs således
kompensationsåtgärder för att kunna planera bostäder på berörd fastighet.
I tabellen nedan redovisas olika möjligheter för att kunna planera för bostäder på fastigheten. På
några ställen krävs tekniska lösningar för att uppfylla riktvärdena i trafikbullerförordningen.
Denna typ av tekniska lösningar måste godkännas av kommunen.
Tabell 1. Resultat redovisas över hur man kan planera bostäderna.

Byggnad

Vån Kan planeras med
valfri planlösning då
Leq 60 dBA uppfylls på
alla fasader

1 (mot V Storgatan)

1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-3
1-2
1-3
3
1-2
3
1-3
4
1-2

1 (mot S Portgatan)
1 (mot NO i planen)
2 (mot S Portgatan)
2 (mot NO i planen)
2 mot innergården
3
4
5

X

Kan planeras med
Enkelsidig bostad
genomgående
≤35 kvm möjlig då
planlösning där minst Leq 65 dBA uppfylls
ett av rummen
uppfyller Leq 55
dBA/Lmax 70 dBA
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

Kräver
annan
teknisk
lösning

X
X

X

X
X (in mot innergården)
X (in mot innergården)
X (in mot innergården)
X (in mot innergården)

X
X
X

X
X
X

X
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1

BAKGRUND

Osbys kommun arbetar med en detaljplaneändring för fastigheten Tandläkaren 1 i syfte att
komplettera fastigheten med bostadsändamål så att byggnaden kan utnyttjas bättre.
Detaljplaneområdet angränsar mot järnvägen Södra stambanan i öster och omsluts av gatorna
Briogatan, Södra Portgatan och Västra Storgatan.

Figur 1. Röd ram markerar fastigheten Tandläkaren 1. Källa: openstreetmap.org
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Figur 2. Utdrag från detaljplanen. Pilen pekar åt norr. Källa: Osby kommun

2

BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.
Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.
2.1

EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
fem gånger under en genomsnittlig timme.
En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.
2.2

RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse.
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Den 11 maj 2017 har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för trafikbuller vid
bostadsbyggnads fasad. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017.
Förordningsändringen benämns t.o.m. SFS 2017:359.
För detta projekt där befintliga byggnader planeras att omvandlas till bostäder innebär det
följande:
·
·
·

Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.
Om Leq 60 dBA överskrids bör minst ett* av rummen i varje lägenhet lokaliseras mot
sida med högst Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.
På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

* Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett
bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader).

3

BERÄKNING

Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer dessa
beräkningsmodeller:

•

Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik -Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

•

Naturvårdsverkets rapport 4653, Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.

Båda metoder antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

•

En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markmodellen placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

•

Utgående från topografin och omgivningen har samtliga bullerkällor av betydelse
matats in i modellen.

•

Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

•

Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar och trottoarer räknas som hård mark.
Tre fasadreflexer inkluderas i ljudutredningskartorna.
Fasadnivåerna är frifältsvärden.
Bullerutbredningen räknas på två meters höjd över mark.
3.1

TRAFIKDATA

3.1.1 VÄGTRAFIK
I tabell 1 redovisas trafikdata för de vägar som bedöms bidra till bullernivåerna i området.
Uppgifterna är hämtade från trafikräkning 1997-2007 erhållen av Osby kommun. Det finns inga
senare mätningar inom Osby kommun. Uppräkning till prognosår 2040 har gjorts med aktuella
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uppräkningstal. Andel tung trafik har uppskattats efter schablontal 3 %. Uppgift om skyltad
hastighet kommer från nvdb (nationell vägdatabas).
Tabell 1. Trafikflöden för prognosår 2040.

Hastighet
(km/h)

ÅDT
(antal/dygn)

Andel tung
trafik
(%)

Briogatan

40

1250

3

Fabriksgatan

40

1250

3

Södra Portgatan

40

6700

3

Västra Storgatan, väg 1941

30

5500

0*

Östra Storgatan, väg 1959

30

7600

3

Östra Järnvägsgatan

40

3800

3

Väg

* Enligt skylt som syns via google maps tillåts inte tung trafik på detta gatuavsnitt, därav 0 %.

Andel lätt respektive tung trafik nattetid har uppskattats till 8 och 11 % efter schablonvärde i
Trafikverkets rapport Vägutformning 94.
3.1.2 TÅGTRAFIK
Tåguppgifterna för prognosår 2040 för SSB mellan Älmhult – Hässleholm har erhållits av Peter
Andersson, Tyréns Järnvägsavdelning. Uppgifterna kommer från Trafikverkets ”Trafikuppgifter
järnväg T18 och bullerprognos 2040”.
Tabell 2. Tåguppgifter
Tågtyp

Prognosår 2040

Hastighet
[km/h]

Antal/dygn

Medellängd
[m]

Maxlängd
[m]

Höghastighetståg (EC250)1)

82

151

340

175

Godståg

75

575

750

100

Öresundståg (X31K)

34

160

240

175

Pågatåg (X61)

32

75

75

160

1)

4

Enligt ”Järnväg T18 och bullerprognos 2040” ska tågtypen X60 användas i nordiska beräkningsmodellen.

RESULTAT OCH SLUTSATS

Beräkningsresultaten för planområdet redovisas som utbredningskartor med fasadnivåer i figur
3 och i bilaga AK01-02. Nivåer i utbredningskartornas tabeller avser frifältsvärden vid fasad och
färgzonerna i utbredningskartor redovisas ljudnivåer 2 meter över mark inklusive reflex i egen
fasad. Riktvärden enligt trafikbullerförordningen ska jämföras med frifältsvärden det vill säga
med tabellvärdena.
Eftersom det är befintliga byggnader som ska ändra användningsområde tillämpas skrivningen
att då Leq 60 dBA överskrids vi en lägenhets fasad ska minst ett rum i varje lägenhet vara
orienterad mot en fasad som uppfyller Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA.
4.1

BOSTÄDER

Enligt gjorda beräkningar för byggnader på fastigheten Tandläkaren 1 överskrids riktvärdet Leq
60 dBA i trafikbullerförordningen på fasader och alla våningsplan mot Södra Portgatan samt
Briogatan.
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Fasader som vetter mot Västra Storgatan överskrider 60 dBA med 1 dBA på våning ett och två,
men uppfyller 60 dBA på våning tre och fyra.
Fasader som vetter mot nordost i planen uppfylls 60 dBA på våning ett och två, men överskrider
på våning tre och fyra.
Det krävs således kompensationsåtgärder för att kunna planera bostäder på berörd fastighet.
I tabell 3 redovisas olika möjligheter för att kunna planera för bostäder på fastigheten. På några
ställen krävs tekniska lösningar för att uppfylla riktvärdena i trafikbullerförordningen. Dessa
presenteras i ett separat kapitel (4.3). Denna typ av tekniska lösningar måste godkännas av
kommunen.

2
1
3

4

5

Figur 3. Utklipp från AK01 där färgzonerna illustrerar ekvivalenta nivåer 2 meter över mark inkl. reflex i egen
fasad och tabellernas fasadnivåer avser frifältsvärden på del av fastigheten Tandläkaren 1 för prognosår
2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 60 dBA. I kolumnerna för fasadnivåer
anges hur Leq (dBA) (2: a kolumnen) och Lmax järnväg (3:e kolumnen) och Lmax väg (4:e kolumnen) fördelas
per fasad och våningsplan (1: a kolumnen). Järnvägen löper öster om planområdet. Siffror 1-5 markerar
nummer på byggnadsdel som diskuteras i den löpande texten.

På två fasader (hus 1, våning 1-2 mot Västra Storgatan samt på hus 3, våning 3) är
överskridandet marginellt, upp till 1 dBA. I vissa kommuner har avsteg gjorts för så marginella
överskridande, men det är liksom ovan en fråga som måste godkännas av kommunen.
I hus 3-5 är det möjligt att planera för genomgående bostäder med minst ett rum som uppfyller
Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA. Det ska dock poängteras att det i hörnor kan vara svårt att
uppfylla detta, då lägenheterna blir väldigt stora.
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Tabell 3. Resultat redovisas över hur man kan planera bostäderna.

Byggnad

Vån Kan planeras med
valfri planlösning då
Leq 60 dBA uppfylls på
alla fasader

1 (mot V Storgatan)

1-2
3-4
1-2
3-4
1-2
3-4
1-3
1-2
1-3
3
1-2
3
1-3
4
1-2

1 (mot S Portgatan)
1 (mot NO i planen)
2 (mot S Portgatan)
2 (mot NO i planen)
2 mot innergården
3
4
5
4.2

X

Kan planeras med
Enkelsidig bostad
genomgående
≤35 kvm möjlig då
planlösning där minst Leq 65 dBA uppfylls
ett av rummen
uppfyller Leq 55
dBA/Lmax 70 dBA
X
X

X
X

X
X

X

X
X (in mot innergården)
X (in mot innergården)
X (in mot innergården)
X (in mot innergården)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X (in mot innergården)

UTEPLATS

Det är möjligt att anlägga en gemensam uteplats på innegård där Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA
uppfylls, se figur 3. Om en gemensam uteplats förläggs där riktvärdet uppfylls, kan balkonger
anses kompletterande uteplatser och byggas utan hänsyn till gällande riktvärden.
4.3

X
X
X

X
X
X

X

Kräver
annan
teknisk
lösning

GLASSKÄRM FRAMFÖR VÄDRINGSFÖNSTER OCH INGLASADE BALKONGER

I tabell 3 finns rubrik för Kräver annan teknisk lösning. Denna lösning kan till exempel vara
glasskärm framför ett vädringsfönster eller att förse delar av byggnaderna med skärmande
inglasade balkonger. Inglasade balkonger ger ofta ett mervärde för en bostad, även om
lösningen är dyrare än att placera glasskärm framför ett vädringsfönster.
Denna typ av lösningar har accepterats i projekt i andra skånska kommuner. Vi vill dock påtala
att kommunen måste godkänna denna tekniska lösning för detta projektet.
4.3.1 GLASSKÄRM
Genom att placera en glasskärm, se figur 4, framför ett vädringsfönster är det möjligt att bakom
dessa att reducera ljudnivån med upp till 7 dBA. Detta förutsätter att överlappet (mellan
fönsterglasets yttersta kant och glasskärmens är minst det dubbla avståndet jämfört med
springan mellan karm och glasskärm. Glaset ska ha en tjocklek på minst 6 mm (ytvikt på minst
15 kg/m2).
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Figur 4. Illustration av glasskärm framför vädringsfönster.

4.3.2 INGLASAD BALKONG
Om inglasade balkonger görs på befintlig byggnad kan ljudet bakom inglasningen reduceras
med upp till 10 dBA. Det förutsätter liksom ovan att glaset ska har en tjocklek på minst 6 mm
och ytvikt på minst 15 kg/m2. I taket ska det monteras absorbenter.
4.4

LJUDKRAV FASADER

För att uppfylla ljudkraven inomhus enligt BBR kommer åtgärder att behövas på fasader. Utifrån
bilder på fasad som studerats via google maps görs bedömningen att nya fönster och eventuellt
ventiler kommer att behövas för att uppfylla ljudklass C.
Nedan anges fasader där det ställs höga ljudkrav på fönstren:
Rw 44-46/Rw+Ctr 39-41 dBA på fasad mot Södra Portgatan
Rw 46-48/Rw+Ctr 41-43 dBA på fasad mot Briogatan
Observera att både Rw och Rw+Ctr ska uppfyllas.
Yttervägg och eventuella friskluftsventiler ska väljas med Dn,e,w-värde rel 10 m2 som är 10 dB
högre ljudisolering än fönstrets Rw-värde.
Vi rekommenderar att man monterar nya fönster med ljudklass enligt ovan. Det är viktigt att
montage sker helt enligt leverantörens anvisning så att den av leverantören redovisade
ljudklassen nås. Utrymmet mellan karm och vägg bör drevas med mineralull och förslutas med
elastisk fog på båda sidor. Vid en bygglovsansökan får fönstren studeras mer i detalj för att
ange krav för resterande delar också.
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BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade ljudnivåer från järnvägsoch vägtrafik inkl. fasadreflexer.
Prognosår 2040.

Teckenförklaring
Järnvägsbana
1
2
3
4
1
2
3
4

61 74 70
61 73 70
60 71 68
60 70 67

56 58 73
58 61 75
62 60 79
64 60 81

Vägbana
Byggnad
1
2
3
4

55 59 72
58 64 75
62 64 79
63 63 80

Tandläkaren 1

61
11

64
7
1 51 44 69
2 51 44 69
3 53 43 71

1 55 68 72
2 56 68 73
3 61 68 77

61
2

1
2
3
4

53
6
1 51 46 69
2 54 43 71
3 62 49 80

66
10

62
8

58
4
1
2
3
4

52
5

67
9

66 85 79
66 82 79
65 79 79
65 77 80

1 57 50
2 58 51
3 59 52

1 56 64 73
2 60 64 77
3 64 64 82

13
63

68
3
1 67 84 82
2 67 81 82
3 67 79 82

Beräkningspunkt

1

64
12

69
1

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA

52 47 70
52 46 70
53 46 71
58 51 76
1
2
3
4

Vån/Leq/Lmax j(Lmax v

75
70
65
60
55
50
45

68 80 85
68 78 85
69 76 85
69 74 86

<
<
<
<
<
<
<

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=

75
70
65
60
55
50
45

1 51 50 68
2 52 48 68

1 68 85 84
2 68 82 84

BESTÄLLARE: Osby kommun
OMRÅDE: Tandläkaren 1
UPPDRAG: 298984
HANDLÄGGARE: SJM
GRANSKAD: CGN
SOUNDPLAN VER: 8.0
BERÄKNING ENL: NMT 1996, RTN 1996

Skala 1:1000
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BILAGA: AK01

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING
Beräknade maximala ljudnivåer från
järnvägs- och vägtrafik inkl.
fasadreflexer. Prognosår 2040.

Teckenförklaring
Järnvägsbana
Vägbana
Byggnader
Tandläkaren 1

MAXIMAL LJUDNIVÅ
2 m över mark i dBA
85
80
75
70
65
60

<
<
<
<
<
<

<=
<=
<=
<=
<=
<=

85
80
75
70
65
60

BESTÄLLARE: Osby kommun
OMRÅDE: Tandläkaren 1
UPPDRAG: 298984
HANDLÄGGARE: SJM
GRANSKAD: CGN
SOUNDPLAN VER: 8.0
BERÄKNING ENL: NMT 1996

Skala 1:1000
0
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20

30

40
m

BILAGA: AK02

Samrådsredogörelse
2019-11-01

Förslag till detaljplan för Tandläkaren 1
Osby, Osby kommun, Skåne län

Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2019-06-14 – 2019-07-04 i enlighet
med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-11.
Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare.
Under samrådstiden har förslaget funnits tillgängligt på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- Kommunens hemsida www.osby.se
Länsstyrelsens, Lantmäteriets och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet.
De yttranden som inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge
en överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga dokument finns att tillgå på
samhällsbyggnad, Västra Storgatan 35.
Följande har inkommit med yttranden:

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA:
Länsstyrelsen, 2019-07-02
Lantmäterimyndigheten, 2019-06-26
Trafikverket, 2019-06-25

med synpunkter
med synpunkter
med synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:
Miljö- och byggnämnden, 2019-06-27
E.ON, 2019-06-26
SBVT, 2019-06-26
IP-Only, 2019-06-19
ÖVRIGA
Christina Poppe, 2019-07-05
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2019-07-02 följande:
Redogörelse för ärendet
Syftet med planförslaget är att komplettera gällande detaljplan för Tandläkaren 1, laga kraft
2016-10-15, med bostadsändamål. Planområdet är centralt beläget i Osby och omfattar
Tandläkaren 1. Planområdet avgränsas av flerbostadshusbebyggelse i väster, Brio Lekoseum i
öster och verksamheter i norr samt kvarteret Grossören med parkering i söder. Växtligheten i
och runt planområdet är ytterst begränsad på grund av det centrumnära läget. Precis norr om
Södra Portgatan låg BRIOs huvudkontor. Fasaden mot sydöst längs Briogatan har en
värdefull karaktär där skylten Bröderna Ivarsson finns kvar. Byggnaden och företaget har
blivit starkt förknippat med Osby och byggnadens karaktär bör i denna del av byggnaden inte
förvanskas. Därför anges för denna fasad skyddsbestämmelse för att fasaden ska beaktas vid
eventuell ändring. Kommunen tar fram planförslaget med begränsat standardförfarande.
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Fördjupad översiksplan för Osby
centralort anger planområdet som ”Handel-centrum”. Översiktplanen (Osby kommun 2010, s
62-63, 66) beskriver arbetet med att planeringen bör särskilt fördjupas i centrum. Eftersom det
aktuella planområdet är utpekat som ”Handelcentrum” och detaljplanen föreslår bland annat
bostäder, kontor och handel, bedöms den inte strida mot översiktsplanen.
Gällande detaljplan från 2016-10-15 anger centrum, vård, handel, kontor och skoländamål
(enbart gymnasium och vuxenutbildning).

Länsstyrelsens formella synpunkter
Länsstyrelsen utgår ifrån att det är frågan om en ny detaljplan som är ute på samråd.
Granskningen sker utifrån detta. Handlingarna bör dock förtydliga att det är frågan om
framtagande av ny detaljplan då detta inte har angetts konsekvent i samtliga
handlingar.
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB

Södra stambanan ligger öster om planområdet. Södra stambanan är utpekad som
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Järnvägen intill
planområdet är riksintresse för trafikslagens anläggningar och är utpekat som bana av
nationell betydelse för godstransporter. Länsstyrelsen menar att handlingarna måste
kompletteras i fråga om planförslagets påverkan på riksintresset.
Hälsa och säkerhet – risker gällande farligt gods

Planområdet ligger ca 40 meter från järnvägen Södra stambanan. Länsstyrelsen menar
att riskanalysen behöver kompletteras utifrån att planförslaget möjliggör
bostadsändamål inom hela fastigheten. Planhandlingarna redogör för att en riskanalys
tog fram i samband med framtagande av gällande detaljplan för området.
Riskreducerande åtgärder har i gällande detaljplan säkerställts med planbestämmelser.
Riskanalysen gör sin bedömning utifrån ändamålen centrum, vård, handel, kontor och
skola dvs. vistelse mestadels dagtid. Aktuellt planförslag möjliggör bostadsändamål
vilket möjliggör stadigvarande vistelse.

Samrådsredogörelse förslag till detaljplan för Tandläkaren 1

2 (7)

Samrådsredogörelse
Bedömningen bör beskriva risksituationen även för bostäder som tillkommit till den
markanvändning som den gällande planen ger byggrätt för. Behov av eventuella
skyddsåtgärder kopplade till bostadsändamålet måste säkerställas genom planbestämmelser. Kvarteret är idag ianspråktaget och byggnader uppförda. Länsstyrelsen efterfrågar en redogörelse kopplad till de krav på skydd mot störningar detaljplanen säkerställer och möjlighet att faktiskt tillskapa dessa skydd i befintliga byggnader kopplat
till föreslaget bostadsändamål. Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att pröva
områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan en sådan redovisning.
Hälsa och säkerhet – buller

Aktuellt planförslag möjliggör bostadsändamål. Länsstyrelsen konstaterar att bullerfrågan inte är redovisad i planbeskrivningen. Länsstyrelsen menar att handlingarna måste
kompletteras i fråga om bullersituationen. Det ska av planhandlingarna framgå vilka
bullernivåer som planområdet beräknas utsättas för. Beräkningen ska utgå från ett
framtida scenario och ta hänsyn till samtliga bullerkällor. Värdet för buller bör
beräknas till den gräns för byggrätt som planen medger i full utbyggnad, och inte
utifrån illustrationsplan.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på den nya skrivningen i PBL 2010:900
4 kap 33a §, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen eventuellt är bullerutsatt.
Planbeskrivningen ska, om bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en
redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid
bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå av planhandlingen
vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir
planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens,
möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har förändrats i och med
införandet av den nya bullerförordningen.
För vägledning och om regler och riktvärden för buller läs mer här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/bullerviddetaljplanering/regler-och-riktvarden-for-buller/

För vägledning för planbestämmelser att använda läs mer här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelardetaljplan/
buller-vid-detaljplanering/reglering-i-detaljplan/

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt
utredda avseende Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB – Södra stambanan,
Hälsa och säkerhet – risker gällande farligt gods och buller, varför planförslaget kan
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL.
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Kommentar: Planhandlingarna kompletteras när det gäller riksintresset för Södra
stambanan. Riksintresset ligger utanför planområdet och inga vägar eller liknande kommer
ändras som kan påverka tillgängligheten till spåret. Det är byggnadens interiör inom
planområdet som avses användas till bostäder. Detta påverkar inte riksintresset.
Planhandlingarna kompletteras utifrån buller och risk enligt Länsstyrelsens yttrande.

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2019-06-26 följande:
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande
frågeställningar.
Plankarta
Teckenförklaring till grundkartan saknas.
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan
saknas. Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna
skalan ska stämma.
Planbeskrivning
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med hänvisning
till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.

Kommentar: Angivelse om aktualitetsdatum (2019-05-28) för grundkartan kompletteras och
angivelse om koordinatsystem (Sweref 99 13 30). Pappersformatet A3 ska användas för
plankartan vilket kompletteras. Referens till PBL läggs till i beskrivningarna.
Lantmäteriet bör se över sin standardformulering ”Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor.” Formuleringen används varje gång Lantmäteriet har någon synpunkt.
Detta kan ge uppfattningen att planförslaget innehåller massor av fel eftersom ”en fullständig
genomgång inte gjorts”, när det ofta handlar om redaktionella justeringar som behövs.
Det bör framgå tydligare i myndighetens yttrande vilka rubriker som bör kompletteras för att
planförslaget inte ska vara inriktat på enbart genomförandefrågor.

Trafikverket meddelar i yttrande 2019-06-25 följande:
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna i rubricerar ärende.
Detaljplanens syfte är att komplettera gällande detaljplan för Tandläkaren 1 med
bostadsändamål.
Järnväg
Södra stambanan ligger öster om planområdet. Södra stambanan är utpekad som riksintresse
för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningen.
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Buller
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas
(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.
Övrigt
Plankartan behöver kompletteras med högsta tillåtna byggnadshöjd för den del som avser
användningen B, C, D, H, K och S.
Kommentar: Södra stambanan som riksintresse bedöms inte påverkas eftersom den ligger
utanför planområdet. Inga vägar eller gator kommer ändras som påverkar tillgängligheten
till spåret. Komplettering gällande buller kommer göras. Byggnadshöjden kompletteras.

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG:

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2019-06-27 följande:
Bygg har ingen erinran angående ändringen av detaljplan Tandläkaren 1 och dess syfte, men
delar Stadsarkitekten och Miljöinspektörens yttrande, att det kan bli svårt att klara av bullret
från järnväg och trafik vid ändring till bostäder.
Gamla Brio-huset är en byggnad som är intimt förknippad med Osbys historia.
Det är därför bra att man kan hitta lämplig användning för byggnaden. Den väsentliga
förändringen i förhållande till tidigare detaljplan är att det avses tillåtas bostäder. Förtätning
med bostäder i centrum har många positiva effekter. I detta läge blir dock möjligheten att
klara föreskrivna bullernivåer en utmaning. Bostäder skall ha tillgång till plats för utevistelse
och rekreation. I detta fall blir det inte lätt att tillgodose kravet. Kanske får man ta till
extraordinära åtgärder - sannolikt då kostsamma. Parkering kan lösas på annan fastighet med
avtal. Inget nämns dock om detta i genomförandebeskrivningen. Det hade även varit bra om
man kunde nämnt frågan om friytan i det sammanhanget.
Före ändring av detaljplan för Tandläkaren 1 fastställs, bör Osby kommun säkerställa att
riktlinjer för buller vid bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(2015:216) kan efterlevas på fastigheten. Miljö-och byggenheten bedömer att det inte finns
tillräckligt med underlag för att bedöma om riktlinjerna för buller vid bostäder kommer att
kunna följas.
Kommentar: Bullersituationen har utretts närmare och rapporten kommer bifogas
planhandlingarna. Planen kompletteras för att klara ljudnivåerna för bostadsändamål.
Parkering omnämns och kompletteras i beskrivningen, gata och trafik.
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E.ON meddelar i yttrande 2019-06-26 följande:
E.ON har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande
synpunkter. Då syftet med ändringen med detaljplanen är att ändra så att fastigheten även kan
användas till bostäder, så har E.ON inget att erinra.
Kommentar: Ingen.

SBVT meddelar i yttrande 2019-06-26 följande:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) har tagit del av inkomna handlingar. SBVT har inget
att erinringar i ärendet.
Kommentar: Ingen.

IP-only meddelar i yttrande 2019-06-19 följande:
Våra synpunkter berör bara befintliga ledningar. Bifogad ritning.
Vi har kablar/kanalisation längs tomtgräns i söder och öster.
Utöver detta har vi en fiberkabel (övertagen från kommunen) terminerad i fastigheten.
Kommentar: Ingen ny bebyggelse avses tillkomma. Befintliga ledningar bedöms inte beröras.

ÖVRIGA
Christina Poppe meddelar i yttrande 2019-07-05 följande:
Undertecknad framför i yttrande över tidigare upprättat samrådsförslag för detaljplan för
Tandläkaren 1 ett flertal synpunkter som sammanfattningsvis syftade till att förändra förslaget
så att byggrätterna inom hela kvarteret Tandläkaren skulle fördelas på ett rättvist och ur
samhällssynpunkt mer balanserat sätt. Lämpligen borde därför planförslaget omfatta hela
kvarteret så att byggrätterna anpassas så att hänsyn skulle värderas och beslutas på sätt att
ingen fastighet blir förfördelad genom detaljplanens bestämmelser.
- önskar återkoppling enligt ovan.
Att planarbetet inriktas på att skapa förutsättningar för en fastighetsägare att bättre utnyttja sin
fastighet är lätt at förstå. Detta får dock inte ske så att denna ende fastighetsägare får nyttja sin
fastighet med sådan omfattning att byggrätten menligt påverkar andra fastigheter.
I nu framlagt förslag har hänsyn tacksamt tagits till tidigare yttrande som:
- Största byggnadsarea 25% av innegården med då möjlighet att mjuka upp den
hårdexploaterade fastigheten vilket vore till gagn för vår och andra närbelägna fastigheter.
- Högsta tillåtna nockhöjd på innegård 2,8 meter.
- Dagvattnet tas hand i kommunens ledningsnät (förutsätter att det gäller hårdgjorda ytor inom
planområdet samt dagvatten från tak som omhändertas så att angränsande lägre belägna
fastigheter inte ska utgöra mottagare av detta vatten).
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Kommentar: Detaljplaneförslaget omfattar enbart den fastighet som är i kommunens ägo,
Tandläkaren 1. Det är också den enda byggnaden i kvarteret som inte medger någon typ av
bostäder. Avsikten är inte att planlägga mer än denna fastighet. Anledningen är att de krav
som skulle behövas ställas på övrig fastighetsägare i kvarteret blir orimlig utifrån buller och
risksituationen. Kvarteret ligger nära järnvägen och när en ny detaljplan tas fram ställs krav
utifrån dagens regler och krav, vilket skiljer sig stort jämfört med befintlig stadsplan.
Sannolikt skulle flera av byggnaderna behöva byggas om för att ljudmiljön ska bli förenlig
med kraven. I förslag till detaljplan framgår vilka krav på Briobyggnaden som ställts i
plankartan. Kommunen kan inte heller planlägga privata fastigheter utan kostnadstäckning
för det arbete som utförs.

SAMMANFATTNING
Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda
till förändringar i de kommande detaljplanehandlingarna.
Tillägg görs i planhandlingarna om Länsstyrelsens synpunkter gällande riksintresse, buller
och risk.
Tillägg görs enligt Lantmäteriets yttrande om aktualitetsdatum (2019-05-28) för grundkartan
kompletteras och angivelse om koordinatsystem (Sweref 99 13 30). Pappersformatet A3 ska
användas för plankartan vilket kompletteras. Referens till PBL läggs till i beskrivningarna.
Byggnadshöjden kompletteras enligt Trafikverkets yttrande.
Hur parkeringen kan lösas kompletteras enligt miljö- och byggnämndens yttrande.
Planförfarandet ändras till utökad förfarande.
Samhällsbyggnad i Osby, 2019-11-01
Anders Edwall
Tf. samhällsbyggnadschef
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