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

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsägarförteckning 
 

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

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

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

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

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft
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SAMMANFATTNING
Sedan en tid tillbaka har diskussionen först om att sälja av de elevbostäder 
som användes till det tidigare naturbruksgymnasiet. Kommunen har inte längre 
någon användning för byggnaderna och hade istället fungerat bättre som en 
bostadsrättsföreningar med privata bostäder. Planområdet är cirka 13400 
kvadratmeter stort och ligger längs Drivån i centrala Osby. 

INLEDNING

Bakgrund
Sedan våren 2019 har naturbruksgymnasiet avslutat sin verksamhet på  
naturbruksområdet och ett antal byggnader för elevbostäder står tomma. 
Då kommunen inte längre har någon användning för byggnaderna har diskusionen 
först om att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder. Detta med 
medger en försäljning av dem vilket kommunen önskar genomföra.   
  
Syfte 
Syftet med förslag till ny detaljplan är att ändra användningen i befintliga 
byggnader från allmänt ändamål till bostäder.  

Planfakta
Inom planområdet som mäter cirka 1,34 hektar finns sju stycken byggnader som 
använts som elevbostäder. Ytorna direkt i anslutning till byggnaderna utgöra av 
gräsmätta och en mindre gångväg som löper runt till samtliga byggnader.
I sydöst, öst och norr finns villor och i söder och väst ligger ett mindre skogsparti 
utmed Drivån.    

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner 
Osby kommuns översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar ut området som 
allmänna byggnader. Förslag till detaljplan avviker därmed från översiktsplanen.  

Detaljplaner
Ingen gällande detaljplan finns för den norra delen av planområdet.  
Örkeneds skolområde som också omfattas är planlagt som allmänt ändamål enligt 
nedan gällande stadsplan, antagen 1966-05-23.  
Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare plan att gälla 
inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet. 
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Gällande stadsplan för Sirius m.fl. Röd markering omfattas av förslag till ny detaljplan för att 
medge bostäder i befintliga byggnader. 

Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens  
genomförande. En markanvisning pågår strax nordöst om planområdet men  
bedöms inte påverka planförslaget.    
 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen men omfattas av strandskydd.  
Förslaget är att upphäva strandskyddet inom området precis vid elevbostäderna, 
det vill säga den närmsta tomtplatsavgränsningen. Detta område bedöms som 
ianspråkstaget så att det saknar betydelse för strandskyddets syfte och anses 
vara den direkta tomtplatsavgränsningen. Inom denna gräsmatta tillåts enbart 
byggnation av mindre komplementbyggnader, altaner etc cetera. 
I detaljplanen läggs en bestämmelse in om upphävande av strandskydd för 
gräsytan runt befintliga byggnader. Gränsen i förslag till detaljplan löper utmed 
trädranden för att inte påverka det som är orört och består av skog.      
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Tomtplatsavgränsning i rött som bedöms sakna betydelse för strandskyddets syften.

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta 
gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som anges i 6 
kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.  
En bedömning enligt 4 kap 34 § har gjorts och detaljplanen 
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Den tillhörande 
naturvärdesinventeringen ligger även till grund för bedömningen. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
I de västra delarna av planområdet växer de flesta av träden, i huvudsak björk, al 
och gran samt bok. Den lägre vegetationen består främst av gräs.Vattenföringen 
består av Driveån i väst men omfattas inte i planområdet. I övrigt förekommer 
inga diken eller mindre bäckar inom planområdet. MKN vatten bedöms inte heller 
påverkas negativt då förslag till detaljplan i princip enbart medger en ändrad 
användning av befintliga elevbostäder.   

Geotekniska förhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment, i grön färg,  
innebär goda markförutsättningar. Inga torv eller sumpområden  
ligger i närheten. Geotekniken bedöms inte utögra ett problem i planförslag, både 
på grund av de goda geotekniska förhållandena och för att inga större förändringar 
medges i förslaget. 
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Jordartkarta från SGU visar att planområdet (röd markering) består av isälvssediment, 
grönt.

 
Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning, med undantag för en tangering av 
bytomten i östra delen av planområdet. Bytomten är markerad med i blått. Om 
fornlämningar skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten ska 
dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.

Utdrag från kommunens GIS-system (RAÄ fornsök) visar att fornlämningar i området i 
form av punkter och ytor. 
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Historik och befintlig bebyggelse 
I dagsläget finns ett antal byggnader inom planområdet, främst byggnader som 
hörde till det tidigare gymnasiet i form av elevbostäder. Den huvudsakliga  
bebyggelsen utanför planområdet finns i norr och öster. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Gator och trafik
Den nya detaljplanen beräknas medför en marginell trafikökning utmed 
Marklundavägen. Ny parkering löses inom planområdet. Avsikten är att eventuellt 
skapa en ny anslutning från Marklundavägen in mellan fastigheterna Sirius 10 
och 9. En angöring finns strax norrut men den fungerar även för de före detta 
skolbyggnaderna. Gångvägar finns till planområdet i form av trottoarer.  

Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ingen ny bebyggelse tillkommer och marken ändras inte mer än vad som föreslås 
i detaljplaneförslaget. Ett mindre skogsområde finns inom planområdet och 
kommer bevaras.
 
Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el, fjärrvärme et cetera. Fjärrvärme 
finns inte. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten- och 
avlopp. En förändring av VA dragningen kommer göras inom planområdet och 
detaljprojekteras i ett senare skede.  
 
Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Marklundavägen. Detta är en mindre väg i  
utkanten av centrala Osby med låg trafikandel.  
I övrigt bedöms inte några åtgärdskrävande risker finnas då planförslagets syfte är 
att konvertera befintliga byggnader från allmänt ändamål till bostäder.    

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd. Om en fastighetsförändring avses 
göras kommer en ansökan skickas till Lantmäteriet av kommunen. 
Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom att 
bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning.  
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Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR

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

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2023.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
 
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Planområdet ägs av Osby kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark (kommunen). 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark et 
cetera). Kommunen är huvudman för VA-verksamheten.  
Driften sköts av VA-bolaget SBVT. 

Avtal
Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar.
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, 
alternativt ändra en fastighets utbredning. En ny fastighet avses skapas genom 
avstyckning då byggnaderna inom planområdet avses säljas som bostäder.

Ledningsrätt
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon 
annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. En sådan ledningsrätt 
tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i ledningsrättslagen. Det 
bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver skapas inom 
planområdet i nuläget. Vid eventuell flytt av ledningar bekostas detta av exploatören. 

EKONOMISKA FRÅGOR

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

Tekniska utredningar
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 10-25 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om 
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som 
regleras i planhandlingarna. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-12-01

Jan Karlsson                 Kettil Svensson
Mark- och exploateringschef           Planarkitekt FPR/MSA
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