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 Delegationsredovisning 1711101 – 171130 (KS/2017:89)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad:

Bostadsanpassning, beviljade:

Diarienummer: TT-2017-473
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-06

Diarienummer: TT-2017-938
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-980
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-1064
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-759
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-813
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-677
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-1687
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-1061
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-366
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13

Diarienummer: TT-2017-1013
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-13



Diarienummer: TT-2016-12
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-21

Diarienummer: TT-2016-197
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-21

Diarienummer: TT-2016-11
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-21

Diarienummer: TT-2015-1291
Fastighet: 
Beslut: 2017-11-22

Trafikföreskrifter:
Tillfällig föreskrift: förbud mot trafik på Snapphanegatan i Lönsboda  6/11-29/12 . LTFnr 1273 
2017-00021
Tillfällig föreskrift: förbud att stanna och parkera på Postgatan 15/11- 16/3 . LTFnr 1273 2017-
00024.
Tillfällig föreskrift: förbud att stanna och parkera på Briogatan 15/11-16/3. LTFnr 1273 2017-
00025.
Tillfällig föreskrift: förbud mot fordon på Snapphanevägen i Osby 14-18/11 LTFnr 1273 2017-
00031 och 34.

Ej tillfällig föreskrift: Förbud att parkera på Norra Infartsgatan fr o m 14/11 LTFnr: 1273 
2017:00033

Bidrag enskilda vägar:

Upprustningsbidrag vsf 20903





 Delegationsredovisning 171201 – 171231 (KS/2017:89)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad:
Kort nr 
Kort nr 

Bostadsanpassning, beviljade:

Diarienummer: TT-2017-1179
Fastighet: 
Beslut: 2017-12-14

Diarienummer: TT-2017-1436
Fastighet: 
Beslut: 2017-12-14

Diarienummer: TT-2017-941
Fastighet: 
Beslut: 2017-12-05

Trafikföreskrifter:
Lokal trafikföreskrift om hastighet på Södra Portgatan, Parkgatan och Skogsgatan, Ltfnr 1273 
2017:42-44

Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på Norra Infartsgatan pga ledningsarbete, ltfnr: 
1273 2017:0035 och 46.

Bidrag enskilda vägar:







Priolista detaljplaner, 2017-01-08. 
Prio och datum Detaljplan Detta har hänt 

1 Del av Lönsboda 44:1. Norr om 

Örkened 

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

2  

Planbesked 2015-03 
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. Ny markundersökning innan vidare process pga. Lst. 

3 (tidigare 5 - 8) 

upprioriterad av 

tjänstemän 151015 
Påbörjad 2013-04 

Osby 181:5 (Kontor, 

verksamheter, 

besöksanläggningar) 

Kettil Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019. 
Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513. 

Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på 

Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.  

Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923. 

Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102. 

På granskning nr 2 161104-161124. 

Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424. 

Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.  

Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.  
Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU 

sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. 

4 Förarbete Nettoområdet (handel, kontor, 

verksamheter) 
Kettil Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare. 

5 (tidigare 5-6-8-9) 
Påbörjad 2014-04 

Prästängen 

(Bostäder) 
Kettil 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. 

Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. 

6  (tidigare 6, 7) 

Påbörjad 2016 
Stortorget Lönsboda 

(Bostäder, verksamheter) 
Kettil Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) 

Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj 

i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. 

Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921. 
Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127. Avslagen i KF. 

Ev. kommande 

planarbete 



Förarbete Hemgården  

(Bostäder) 

Kettil Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Göra en markanväsningstävling. 

Utredningsområde i 

ÖP 

Industriområde Källedal 

(bostäder) 
Kettil Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder 160318.  

Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet. 

Undersökt 2014 Utvidgning av industriområde 

NÖ (Industri) 
Kettil Uppstartat. Illustrationer till dp framtaget 2014.  

Bevaka, ner mot väg 15. 

Förarbete Del av Castor 17 och Osby 194:1 

(Verksamheter mm.)  
Kettil Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11. 

Presentation  i KLG 171113. Presentation program i KS 171213 

5 (tidigare 7-8)  

Påbörjad 2013 
Biograftomten Lönsboda 
(Bostäder) 

Kettil Osbybostäder inte intresserade 160322 pga bullersituationen. 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. 

3 Del av Frisören (Utbyggnad 

Stora Hotellet) 
Kettil Verksamhetsutbyggnad (12 x 3 meter) mot Västra Järnvägsgatan. Krävs planändring. 

Planbesked och planavtal behövs för att ta ställning till önskemålet att ändra gällande plan samt 

reglera kostnader, utredningar m.m. Möte fastighetsägare 161219. Beslut i SHBU 170314 om att 

upprätta planavtal. Möte med fastighetsägare 170411 samt 170517. Vidare krav från fastighetsägaren 

om bostadsmöjlighet utöver diskuterad utbyggnad. Ägaren ej beredd att gå vidare ekonomiskt. 

Förarbete Trumman 1 (bostäder) Kettil Intresse av att bygga bostäder. Inväntar info från ägarna. 

Förarbete Loshult 3:13 (bostäder) Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. 

Förarbete, utrednings- 

arbete påbörjat 

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.  

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ. 

 

Antagna planer    

Antagen & upphävd Kv. Ventilen (Handel) AG Plan Påbörjad 100407. Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. 

Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.  

 

Lagakraftvunna 

planer 2015-16-17 
   

Laga kraft 151217 GC-väg runt norra Osbysjön Helena Holm 

Sweco, Kettil 

Påbörjad 2011-03. Planen antagen av KF 140909. Laga kraft 151217. 

Laga kraft 151112 Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder) AG Plan Påbörjad 2006-05. Antagen 141020 av KF. Vunnit laga kraft 151112. 

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 

Kettil Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med 

Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF 



skola) 160314. Laga kraft 2016-04-11. 

Laga kraft 160427 Kv. Modisten 

(Bostäder, centrum, handel) 
AG Plan Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 

mars till MÖD. Laga kraft 160427. 

Laga kraft 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 2015-

06-10. 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, 

centrum och handel). 
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 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. 

 

 

Avskrivna planer    

2 (tidigare 3, påbörjad 

2016-12-01) 
Del av Osby 193:1 

(Vid Smittsgatan) 

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. 

 

 

 

Översiktlig 

planering m.m. 

   

Påbörjad 2013-10 Centrumplan – vision 2030 

(Framtidsutveckling av Osby 

centrum till 2030) 

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. 

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.   

 

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län 

Trv=Trafikverket 

MMD= Mark och miljödomstolen 

MÖD=Mark och miljööverdomstolen 
SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

KS= kommunstyrelsen 

KF= kommunfullmäktige 

TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden 

SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg 

BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola 

UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete 

ON=Osby Näringsliv 



 

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. 

 
Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med 

detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg 

är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om 

antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT. 
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Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
0479528122 
mathias.karlsson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Dokumenthanteringsplan
Dnr KS/2017:576 004  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplanen för 
samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning av ärendet

Alla kommunens nämnder ska ha en dokumenthanteringsplan. I planen anges bland annat 
vilka dokument som ska gallras och vilka som ska bevaras.

Arkivarie Håkan Dahlbeck har granskat planen och har inget att erinra.

Beslutsunderlag

Dokumenthanteringsplan samhällsbyggnadsutskottet

 

Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsutskottet

Mathias Karlsson 
Förvaltningschef 

http://www.osby.se/


Dokumenthanteringsplan
Samhällsbyggnadsutskottet

2017-12-12

http://www.osby.se/


     DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Samhällsbyggnadsutskottet

Mark och exploatering, Driftavdelningen, övergripande Samhällsbyggnad 1
Handlingar (data) Arkiv-läggning/

placering
Förvaringsplats Överföring till

Närarkiv Central-
arkiv

Gallring Anmärkning

Arrendeavtal Pärm Samhällsbygg 2 år efter 
upphörande

Analyser vattenverken Pärm Samhällsbygg 3 år Bevaras

Ansökan vägbidrag
Enskilda vägar

Pärm Samhällsbygg 5 år

Ansökan vägbidrag
vägsamfälligheter

Pärn Samhällsbygg 5 år

Bostadsanpassning Mapp TT-nämndens arkiv Bevaras/10 år Ansökning, beslut och bygglov bevaras. Fakturor gallras 
efter 10 år, handläggs och diarieförs av TT-nämnden

Debiteringsunderlag 
externa fakturor

Pärm Samhällsbygg 2 år

Detaljplaner Pärm Samhällsbygg Vid laga 
kraft

Bevaras

Driftavdelningens 
tjänstgöringsrapporter, 
körjournaler original 
och kostnadsfördelning

Pärm Samhällsbygg 10 år

Fastighetsdeklarationer 
och beslut

Pärm Samhällsbygg 6 år

Fastighetsdeklarationer 
och beslut

Pärm Samhällsbygg 6 år



Hyresavtal Pärm Samhällsbygg 2 år efter avslut

Interndebitering, 
underlag

Pärm Samhällsbygg 10 år

Kalkning Pärm Samhällsbygg Vid årets 
slut

Bevaras

   DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Samhällsbyggnadsutskottet

Mark och exploatering, Driftavdelningen, övergripande Samhällsbyggnad 2
Handlingar (data) Arkiv-läggning/

placering
Förvaringsplats Överföring till

Närarkiv Central-
arkiv

Gallring Anmärkning

Köpekontrakt/köpebrev Pärm Samhällsbygg Vid laga
 kraft

Bevaras

Listor för debitering av 
hyror/arrenden

Pärm Arbetsplats Uppdateras 
kontinuerligt

Nybyggnadskartor Pärm Samhällsbygg Vid utskick 
till 
beställare

bevaras

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, 
ansökan och beslut

Pärm + data Samhällsbygg 1 år Efter utgången giltighetstid

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, 
ansökan och beslut

Pärm + data Samhällsbygg 1 år Efter utgången giltighetstid

Remisser Pärm Samhällsbygg  Vid egen 
bedömning

bevaras

Skogsbruksplan Webbdata + pärm Www.sodra.com + 
arbetsplats

Vid inaktualitet

Tillfälliga 
markupplåtelser

Pärm Samhällsbygg Vid inaktualitet

Trafikliggare Webbdata + pärm Www.transportstyrelsen.s
e, LTF-program, 
Samhällsbygg

Vid taget 
beslut

bevaras

http://www.sodra.com/
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.transportstyrelsen.se/


Trafikräkning Pärm Samhällsbygg Vid inaktualitet

Transporttillstånd Pärm Arbetsplats 1 år efter avslut

   DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Samhällsbyggnadsutskottet

Fastighetsavdelningen 3
Handlingar (data) Arkiv-läggning/

placering
Förvaringsplats Överföring till

Närarkiv Central-
arkiv

Gallring Anmärkning

Arkeologiska 
undersökningar

Pärm Samhällsbygg bevaras

Avtal avseende 
byggprojekt

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

Besiktningsprotokoll Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

Delrapporter Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

Driftinstruktioner och
övriga ritningar

Pärm Samhällsbygg Vid inaktualitet Bevaras så länge anläggningen är i drift

Fotografier, filmer Samhällsbygg Slutfört 
projekt

Bevaras

Geotekniska 
undersökningar

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

Bevaras

Information rörande 
projektplanering

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

Egenproducerat 
informationsmaterial

Pärm Samhällsbygg Vid inaktualitet

Korrespondens av vikt, 
inkl e-post

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

Planer riskanalys, Pärm samhällsbygg bevaras



kontroll, sanerings- och 
miljöplaner

Protokoll från 
sammanträden, 
byggmöten, 
projektmöten etc

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

  
  DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Samhällsbyggnadsutskottet
Fastighetsavdelningen 4

Handlingar (data) Arkiv-läggning/
placering

Förvaringsplats Överföring till
Närarkiv Central-

arkiv

Gallring Anmärkning

Projektdagbok Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

bevaras

Rapporter/besiktnings- 
protokoll

pärm Samhällsbygg Egen 
bedömning

Bevaras

Ritningar, 
relationsritningar, plan- 
fasad och sektions-
ritning

Samhällsbygg Egen 
bedömning

Bevaras Skall vara translar eller liknander (rullade ej vikta)

Slutbesiktningar Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

Bevaras

Tekniska beskrivningar 
och projektdirektiv

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt, 
egen 
bedömning

Bevaras

Uppdragshandlingar och 
projektdirektiv

Pärm Samhällsbygg Egen 
bedömning

Bevaras

Utlåtanden som
inhämtas från
utomstående

Pärm Samhällsbygg Egen 
bedömning

Bevaras

Utredningar och
förstudier inför projekt

Pärm Samhällsbygg Egen 
bedömning

Bevaras



Utvärderingar Pärm Samhällsbygg Egen 
bedömning

Bevaras

Övrig dokumentation
om projekt

Pärm Samhällsbygg Slutfört 
projekt

Bevaras

 
    DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Samhällsbyggnadsutskottet
Kultur och fritid 5

Handlingar (data) Arkiv-läggning/
placering

Förvaringsplats Överföring till
Närarkiv Central-

arkiv

Gallring Anmärkning

Avtal Ärendeakt Samhällsbygg Vid 
avslut

5 år Bevaras

Budget Stratsys Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Ingår i protokoll/diarieförda handlingar

Informationspolicy Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

Intern kontroll Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Dokumentation av upplägg och arbetsformer 
samt rapporter och eventuella åtgärdsplaner 
(motsv) Ingår i protokoll/diarieförda 
handlingar

Målarbete/verksamhets
plan

Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Dokumentation av mål, strategier samt 
utvärderingar av arbetet
Budgetarbete

Remisser och 
remissvar/yttranden

Ärendeakt Samhällsbygg Vid 
avslut

5 år Bevaras

Spontanofferter och 
leverantörsinformation

Pärm Arbetsplats Vid inaktualitet



   
   DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Samhällsbyggnadsutskottet
Kultur och fritid 6

Handlingar (data) Arkiv-läggning/
placering

Förvaringsplats Överföring till
Närarkiv Central-

arkiv

Gallring Anmärkning

Statistik som 
innehåller unik 
information om 
verksamheten

Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

Statistik, övrigt Pärm Arbetsplats Vid inaktualitet Uppföljning av Kultur och fritids mål
Uppföljningsrapporter Stratsys Arbetsplats Vid 

avslut
5 år Bevaras Verksamhetsuppföljning i form av månads-, 

kvartals- och/eller delårsrapporter med bokslut till 
nämnd/styrelse

Verksamhetsplaner Stratsys Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Verksamhetsuppföljning i form av månads-, 
kvartals- och/eller delårsrapporter med bokslut till 
nämnd/styrelse

Årsberättelser, 
årsrapporter

Stratsys Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Verksamhetsuppföljning i form av månads-, 
kvartals- och/eller delårsrapporter med bokslut till 
nämnd/styrelse

Avtal Ärendeakt Samhällsbygg Vid 
avslut

5 år Bevaras Till exempel samarbetsavtal, 
sponsoravtal,”outsourcingavtal”

Delrapporter Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

Ekonomisk 
slutredovisning

Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

Ekonomisk Ärendeakt Arbetsplats Vid 5 år Bevaras



slutredovisning avslut

Förstudier Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

  DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Samhällsbyggnadsutskottet

Kultur och fritid 7
Handlingar (data) Arkiv-läggning/

placering
Förvaringsplats Överföring till

Närarkiv Central-
arkiv

Gallring Anmärkning

Korrespondens Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Korrespondens som dokumenterar avgöranden, 
överenskommelser mm av långsiktig betydelse

Föreningsfrågor Pärm Arbetsplats Vid 
inaktualitet

Minnesanteckningar Pärm Arbetsplats Vid 
inaktualitet

Projekt Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Projektplaner, organisation, projektdirektiv

Lotteriverksamhet

Protokoll från 
projektgrupper med 
dagordning och 
deltagarlista

Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Från styrgrupper, projektgrupper/arbetsgrupper, 
referensgrupper, eventuella delprojekt etc. Projekt 
ska diarieföras och handlingarna hållas samlade i en 
ärendeakt

Slutrapporter Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

Uppdragshandlingar Ärendeakt Samhällsbygg Vid 
avslut

5 år Bevaras Direktiv, uppdragsbeskrivningar, uppdragsavtal etc.

Utvärderingar Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras



Klagomål, 
synpunkter och 
medborgarförslag

Ärendeakt Samhällsbygg Vid 
avslut

5 år Bevaras

  DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Samhällsbyggnadsutskottet

Kultur och fritid 8
Handlingar (data) Arkiv-läggning/

placering
Förvaringsplats Överföring till

Närarkiv Central-
arkiv

Gallring Anmärkning

Klagomål, 
synpunkter och 
förslag av rutinartad 
allmän karaktär

Kronologisk Samhällsbygg Vid inaktuellt Klagomål, synpunkter och förslag av rutinartad 
allmän karaktär

Klagomål, 
sammanställnin
gar, rapporter 
och statistik

Ärendeakt Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras Ingår i protokoll/diarieförda handlingar

Adresslistor Pärm Arbetsplats Vid inaktualitet

Fotografier, filmer, 
video, ljudband, 
CD-skivor. 

Arbetsplats Vid inaktualitet Dokumenterar pågående arbete

Fotografier, filmer, 
video, ljudband, 
CD-skivor o d som 
dokumenterar den 
egna verksamheten

Arbetsplats 1 gång/år Bevaras Dokumenterar offentliga arrangemang som kof har varit 
inblandad i på ett eller annat sätt. 

Informationsskrifter 
och broschyrer

Arbetsplats 1 gång/år Bevaras Ex evenemangskalendrar



Korrespondens (ej 
diarieförd), av 
vikt för 
verksamheten

Kronologisk Bevaras Dialoger med föreningar

  DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Samhällsbyggnadsutskottet

Kultur och fritid 9
Handlingar (data) Arkiv-läggning/

placering
Förvaringsplats Överföring till

Närarkiv Central-
arkiv

Gallring Anmärkning

Protokoll/anteckningar
, arbetsplatsträffar 
APT eller motsvarande 
samverkan på 
arbetsplatsnivå

Kronologisk/ pärm Arbetsplats 3 år

Protokoll, arbetsmiljö 
(arbets- miljöronder, 
skyddsronder etc)

Kronologisk/Pärm Arbetsplats Vid 
avslut

Gallras 5 år

Arbetsskade- och 
tillbudsrapporter, 
enskilda

Ärendeakt Flexite Arbetsplats Vid 
avslut

5 år Bevaras

Medarbetarsamtal, 
dokumenterade 
överenskommelser

Alfabetisk Arbetsplats Vid inaktualitet När anställningen upphör

Medarbetarsamtal, 
övriga anteckningar

Alfabetisk Arbetsplats Vid inaktualitet När anställningen upphör

Intresseanmälningar 
(spontanansökningar)

Pärm Arbetsplats Vid inaktualitet

Enkätsammanställning
ar och rapporter

Ärendeakt Arbetsplats Vid avslut 5 år Bevaras

Enkäter, svar och 
andra underlag

Pärm Arbetsplats Vid inaktualitet Efter sammanställning





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-01-12 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Mathias Karlsson 
 
 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Killebergs 
vattentäkt
Dnr KS/2017:440 341  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ansöka om fastställelse av vattenskyddsområdet och 
skyddsföreskrifterna för Killebergs vattentäkt hos länsstyrelsen i Skåne län.

Sammanfattning av ärendet

Vattenförsörjningen av Killebergs samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten 
vid Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så lång som möjligt 
skydda konsumenterna och säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Nuvarande 
vattenskyddsområde fastställdes 1974 och föreskrifterna är föråldrade. Med anledning av 
detta har förslag till nytt vattenskyddsområde och nya föreskrifter tagits fram.

Beslutsunderlag

Remissvar från Tillsyns- och tillståndsnämnden

Killebergs vattentäkt - Förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter

Killebergs vattentäkt - Karta

Killebergs vattentäkt - Riskinventering och riskanalys

Killebergs vattentäkt - Analysresultat

 

 Mathias Karlsson  
 Samhällsbyggnadschef 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killeberg vattentäkt 

 

 

Förslag till vattenskyddsområde samt föreskrifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................. 3 

2 Teknisk beskrivning ........................................................................................................... 3 

2.1 Allmän orientering ....................................................................................................... 3 

2.2 Gällande tillstånd ......................................................................................................... 3 

2.3 Planbestämmelser ........................................................................................................ 3 

2.4 Beskrivning anläggning ............................................................................................... 3 

2.4.1 Grundvattentäkt .................................................................................................... 3 

2.4.2 Vattenförbrukning ................................................................................................ 4 

2.4.3 Reservvatten ......................................................................................................... 4 

2.4.4 Vattentäktens värde .............................................................................................. 4 

2.4.5 Vattenkvalitet ....................................................................................................... 4 

3 Inventering av potentiella föroreningskällor ...................................................................... 4 

3.1 Potentiella föroreningskällor ....................................................................................... 4 

4 Förslag till skyddsområdesgränser ..................................................................................... 4 

4.1 Indelning i zoner .......................................................................................................... 4 

4.1.1 Vattentäktszon ...................................................................................................... 4 

4.1.2 Primär skyddszon ................................................................................................. 5 

4.1.3 Sekundär skyddszon ............................................................................................. 5 

5 Förslag till föreskrifter ....................................................................................................... 6 

5.1 Allmänt ........................................................................................................................ 6 

5.2 Föreskrifter .................................................................................................................. 6 

5.3 Ikraftträdande ............................................................................................................. 10 

5.4 Övergångsbestämmelser ............................................................................................ 10 

5.5 Allmänna upplysningar.............................................................................................. 10 

5.5.1 Påföljd ................................................................................................................ 10 

5.5.2 Hänsynsregler ..................................................................................................... 10 

5.5.3 Beredskap ........................................................................................................... 10 

5.5.4 Uppsättning av skyltar ........................................................................................ 10 

5.5.5 Anmälan om olyckshändelse .............................................................................. 10 

5.5.6 Ersättning ........................................................................................................... 11 

5.5.7 Dispensmöjligheter ............................................................................................. 11 

5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn ...................................................................... 11 

5.5.9 Ny lagstiftning .................................................................................................... 11 

5.5.10 Övrig lagstiftning ............................................................................................... 11 

6 Referenser ......................................................................................................................... 12 



 

1 Inledning 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

 

2 Teknisk beskrivning 

2.1 Allmän orientering 

Vattenförsörjningen av Killeberg samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten vid 

Killebergs vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så långt som möjligt skydda 

konsumenterna och att säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Vattentäkten är speciellt 

skyddsvärd då tillgång till reservvattentäkt helt saknas.  

 

Vattenskyddsområde för vattentäkten fastställdes 1974. Föreskrifterna från 1970-talet är 

föråldrade med dagens mått samt dåligt anpassade vilket resulterade i sämre skydd för 

vattentäkten.  

 

Detta är ett förslag till skyddsområde samt föreskrifter. Principerna för vattenskyddet följer 

anvisningarna i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) samt 

Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverkets Handbok 2010:5). Ansökan om 

fastställelse av skyddsområdet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen.  

 

2.2 Gällande tillstånd 

Vattendom saknas 

 

2.3 Planbestämmelser 

 Översiktsplan för Osby kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29 

 Detaljplan för Killebergs station, Killebergs samhälle – antagen av kommunfullmäktige 

2011-09-12 

 Fördjupning av översiktsplanen för Killeberg och Loshult i Osby kommun, antagen 

2015-12-22 

 

Vid revidering av översiktsplan och eller detaljplaner skall hänsyn tas till skyddsområden och 

skyddsföreskrifter. 

 

2.4 Beskrivning anläggning 

2.4.1 Grundvattentäkt 

Marken kring vattentäkten består av sand och grus som gör den mycket genomsläpplig. 

Vattentäkten består av fyra stycken bergborrade brunnar belägna strax väster om samhället 

Killeberg. Två av brunnarna anlades troligen under 1960-talet och är 117 respektive 120 meter 

djupa. När de anlades låg grundvattennivån på 15 m, men idag har nivån sjunkit till ca 55 m. 

Orsaken till detta är inte helt klarlagd, men ändrad markanvändning i närområdet kan ha 

påverkat. 

 

Två nya bergborrade brunnar anlades 2008 och 2012, 135 respektive 120 meter djupa, söder 

om vattenverket. Troligen är de nya brunnarna placerad i en annan akvifär än de båda äldre 

brunnarna, då en moränrygg finns mellan dem. 



2.4.2 Vattenförbrukning 

Killeberg vattenverk försörjer ca 250 personer i Killeberg. Uttagsvolymen under år 2016 

uppgick till ca 53 600 m3 (ca 147 m3/d).  

 

Troligen kommer vattenbehovet att öka i framtiden då det finns planer på nybyggnation i 

närområdet.  

 

2.4.3 Reservvatten 

Kommunens plan för reservvattenförsörjning består av att brunn 1 och 2 skall utgöra 

reservvattentäkt om brunn 3 och 4 blir obrukbar, och vice versa. Uttagsbrunnarna ligger 

troligen i olika grundvattenmagasin vilket ger en något högre säkerhet om grundvattnet skulle 

förorenas i det ena grundvattenmagasinet, men det finns risk att kapaciteten inte räcker. Vid 

behov kan dricksvatten transporteras med tankbil. 

 

2.4.4 Vattentäktens värde 

Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För 

vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras 

ofta av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar 

genom förorening eller på annat sätt. 

 

Enligt Naturvårdsverkets handbok bedöms Killeberg vattentäkt ha ett högt skyddsvärde. Det 

saknas bl.a. reservvatten. 

 

2.4.5 Vattenkvalitet 

Undersökningar av vattentäktens råvatten från 2010-2016 visar att vattnet håller en god kvalitet 

(Bilaga 1), förutom något höga halter av järn och mangan.  

 

3 Inventering av potentiella föroreningskällor 

3.1 Potentiella föroreningskällor 

Inom det tänkta skyddsområdet har definierats föroreningskällor med påverkan eller med risk 

för påverkan av vattenkvaliteten i grundvattentäkten. I Bilaga 2 finns riskinventering och 

riskanalys för verksamheter inom det blivande skyddsområdet redovisade. 

 

Resultatet av riskanalysen visar att de risker som rangordnas högst är: 

 

 Upplag av timmer utan täckning nära vattentäkten 

 Läckage och utsläpp från enskilda avlopp nära vattentäkten 

4 Förslag till skyddsområdesgränser 

4.1 Indelning i zoner 

Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon (brunnsområde) samt primär respektive 

sekundär skyddszon (tidigare inre och yttre skyddszon). Omfattningen av det planerade 

vattenskyddsområdet samt avgränsningarna för skyddszonerna framgår av upprättad 

skyddsområdeskarta (Bilaga 3).  

 

För beräkning av skyddsområdets utbredning förutsätts uttaget 150 m3/dygn.   

Grundvattenbildningen anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år. 

 

4.1.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen utgörs av en yta motsvarande en radie av 10 m ut från respektive brunn. 



4.1.2 Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskerna för akut förorening genom 

olyckshändelse minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta ett sådant område att vattnets 

uppehållstid i marken uppgår till 100 dygn. Avståndet till gräns för primär skyddszon kan 

beräknas med följande formel och antaganden: 
V=π*R2*b*ne 
 
R = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns för skyddszon 
b = det grundvattenförande lagrets mäktighet, antas till 62, 65 resp. 75 m 
n = effektiv porositet, antas till 0,10 
V = uttagsvolym under 100 dygn 
 

Avståndet till gräns för primär skyddszon beräknas enligt ovan till ca 25 meter för samtliga 

brunnar. Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer bör gräns mellan primär- och 

sekundär skyddszon inte förläggas på ett avstånd mindre än 100 meter från uttagsbrunnen. 

Utsträckningen av inre skyddsområde föreslås därför som en cirkel med radien 100 m ut från 

uttagsbrunnarna. 

 

4.1.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra 

kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års uttagen vattenmängd skall 

balanseras av grundvattenbildningen. För beräkning av skyddsområdets utbredning förutsätts 

uttaget 150 m3/d. Nettonederbörden anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år. 
A=Q*365 / GVB*0,001 
 
A = area för skyddszon 
Q = uttag (m3/dygn), 150 m3/dygn 
GVB = grundvattenbildning, 375 mm/år 
 

Vattenbalansberäkning enligt ovan indikerar att det krävs en nybildningsarea på ca 0,12 km2 

vilket med antagande om radiellt tillflöde motsvarar en radie på ca 200 meter. 

Grundvattenströmningen i området är även från nordväst varför utsträckningen av befintligt 

skyddsområde är tillräckligt stort. Den sekundära zonen föreslås omfatta samma område som 

befintligt skyddsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Förslag till föreskrifter  
Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för 

grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt.  

 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av 

Länsstyrelsen daterat 1974-09-16) för den kommunala vattentäkten i Killeberg upphöra att 

gälla.  

 

5.1 Allmänt 

Skyddsområdet är indelat i fyra vattentäktszoner, en primär skyddszon och en sekundär 

skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna föreskrifter gäller inom 

primär och sekundär skyddszon.  

 
Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt 

annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.  

 

5.2 Föreskrifter 
Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen (brunnsområdet) får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 

skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst. Vattentäktszonen 

får endast disponeras av vattentäktens huvudman. 

 

§1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 
 

Primär zon 
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar 

samt transporter genom skyddszonen. Från förbudet undantas hantering för att försörja 

bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det i stället krävs tillstånd.  

Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på 

sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 
 

Sekundär zon 

Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 

250 liter, för annat ändamål än oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, 

kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller ej drivmedel i arbetsmaskiner och fordon samt 

transporter genom skyddszon. 

 

Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd 

lagrad volym större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade på sådant sätt att spill och 

läckage kan insamlas och omhändertas. 

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. 

 

§2 Arbetsfordon 

 
Primär zon 
Parkerade eller uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller 

placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska 

saneringsberedskap upprätthållas.  

 



Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 

tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

 
Sekundär zon 
Parkering eller uppställning av fordon får ske under maximalt 24 timmar och skall ske så att 

risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.  

 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 

tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

 

§3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

 
Primär zon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag görs för tillfällig 

punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa samt för 

svampbekämpning i byggnader.  

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och 

avloppsslam) är förbjuden.  

 

Ensilage får endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och 

på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Växtnäringsämnen (t.ex. gödsel) och 

kasserade ensilagebalar är förbjudet att lägga upp direkt på mark. Upplag och hanteringsytor 

skall vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat 

dagvatten. 

 

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt 

inspekteras regelbundet. För ny- och ombyggnader av gödselvårdsanläggningar krävs 

tillstånd. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndighet föreskriva särskilda regler. 

 
Sekundär zon 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, biologiska bekämpningsmedel och 

växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd. 

 

Lagring av växtnäringsämnen, kasserade ensilagebalar etc. ska ske så att växtnäringsämnen 

förhindras att tränga ner i marken.  

 

§4 Skogsbruk 

 
Primär zon 
Föryngring av skog med kemiskt behandlat plantmaterial är förbjudet. 

 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. Tillfälliga sådana 

upplag kräver tillstånd. Med tillfällig menas högst sex månader. 

 

Bevattning av timmerupplag är förbjudet.  

 

Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt. 

 
Sekundär zon 
Föryngring och plantering av skog med kemiskt behandlat plantmaterial kräver tillstånd. 

 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna.  

 

Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbudet. 

 



§5 Infiltration och avledning av avloppsvatten 

 
Primär zon 
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och 

BDT-vatten) eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Skyddsåtgärder för avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) 

enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten 

(2006:7). Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

 

Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar skall vara täta samt underhållas 

så att funktionen ej försämras. 

 
Sekundär zon 
Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive BDT-vatten) eller 

annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. Skyddsåtgärder för 

avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) enligt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten (2006:7).  

 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 

uppfylla miljöbalkens krav.  

 

Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

 

§6 Avfallshantering och deponering 

 
Primär och sekundär zon 
Det är förbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med 

hushållsavfall jämförligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd. 

 

Det är förbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att 

dräneringsvattnet från dem kan förorena yt- eller grundvatten (t.ex. rivningsmaterial, 

asfaltrester, bark). 

 

Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanför vattenskyddsområdet inom 

vattenskyddsområdet. 

 

§7 Miljöfarlig verksamhet 

 
Primär zon 
All hantering av för grundvatten skadliga ämnen som på kort eller lång sikt kan motverka syftet 

med vattenskyddet, som inte är reglerat på annat sätt i dessa föreskrifter eller i miljöbalken är 

förbjudet. Undantag gäller för normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt 

att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

 
Sekundär zon 
Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd kräver tillstånd i skyddsområdet.  

 

§8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring 

 
Primär zon 
Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjuden. Även husbehovstäkter är 

förbjudna. 

 

Schaktning (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), muddring, 

pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd.  



 

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter 

samråd med huvudmannen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får utföras utan 

tillstånd. 

 
Sekundär zon 
Nyetablering av materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjudet. Förbudet gäller 

även husbehovstäkter. 

 

Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande och muddring kräver 

tillstånd.  

 

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter 

samråd med huvudmannen.  

 

§9 Energianläggningar och enskilda vattenanläggningar 

 
Primär zon 
Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av 

vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång eller 

vattenkvalitet är förbjudna.  

 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 

uppfylla miljöbalkens krav. 

 
Sekundär zon 
Etablering av anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, mark och 

vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka 

vattentillgång eller vattenkvalitet kräver tillstånd.  

 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 

uppfylla miljöbalkens krav. 

 

§10 Transport av farligt gods 

 
Primär och sekundär zon 
Transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade vägar. Undantaget är transporter 

till fastigheter inom skyddsområdet.  

 

§11 Väghållning 

 
Primär zon 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av 

dammbindningsmedel, vägsalt etc. kräver tillstånd. Saltinblandad sand (max 2 % salt) 

undantas från kravet på tillstånd. 

 
Sekundär zon 
Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt kräver tillstånd.  

  



5.3 Ikraftträdande  

Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 

skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsföreskrifterna 

gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

 

5.4 Övergångsbestämmelser  

Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år 

efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.  
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att 

beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna. 

 

5.5 Allmänna upplysningar  

5.5.1 Påföljd  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan 

olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § 

MB.  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för 

förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB.  

 

5.5.2 Hänsynsregler 

I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl. a. innebär att alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap 

som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda 

hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas 

eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 

eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att 

skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 

verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga 

eller avhjälpa skadan.  

 

5.5.3 Beredskap 

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens 

huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.  

 

5.5.4 Uppsättning av skyltar 

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän 

väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för 

grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för 

utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43§ väglagen (SFS 

1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, 

krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971:948) länsstyrelsens tillstånd. 

 

5.5.5 Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grund-

vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 

tillbudet enligt 2 kap 1§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till 

kommunens räddningstjänst (tel. 112), kommunens miljöförvaltning, tillsynsmyndigheten 

samt vattentäktens huvudman som är Osby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att 

informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.   



5.5.6 Ersättning 

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut 

som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör 

vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 

markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte 

för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan 

infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte träffas 

om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva 

inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller 

inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 

grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd 

fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas 

av miljödomstolen som första instans.  

 

5.5.7 Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge 

dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda 

kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande 

föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika 

vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast 

om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

 

5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den 

kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor/kommunala miljönämnden. I de fall en 

verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan 

göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 

veckor.  
Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.  

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.  

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning 

som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. 

Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan 

innebära risk för påverkan av vattentäkten. 

 

5.5.9 Ny lagstiftning 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som 

utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter.  

 

5.5.10 Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 

prövning enligt annan lagstiftning.  
Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet 

som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till : 

 

 

Räddningstjänsten, telefon 0479-52 80 00 eller 112 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 0479-52 80 00 

SBVT/Va-beredskap, telefon 010-211 97 00 (kontorstid), 010-211 97 90 (efter kontorstid) 
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Bilaga 2 

Riskinventering och riskanalys, Killeberg vattenverk 
 

Identifiering av risker 

Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal 

på Osby kommun. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillrinningsområde.  

Potentiella föroreningskällor 

Vägar/transport på väg 

Det nuvarande skyddsområdet avgränsas i norr av Hallarydsvägen. Två av uttagsbrunnarna 

ligger ca 200 meter söder om vägen. Skyddsdukar saknas i diken längs vägen. I vattentäktens 

närområde förekommer även mindre lokalgator.  

I Killeberg och i anslutning till samhället finns ett fåtal verksamheter som är beroende av 

transporter. Det kan förekomma transport av petroleumprodukter till oljecisterner i 

bostadshus. Det kan dock förekomma transporter med ämnen som kan vara skadliga för 

grundvattentäkten, varför påverkan inte kan uteslutas vid en olycka.  

Hallarydsvägen saltas även vintertid och viss risk för inträngning av vägsalt i 

grundvattenmagasinet finns. 

Konsekvensen av vägar/transporter är att om utsläpp av skadliga ämnen från dessa riskkällor 

når grundvattentäkten kan dessa på relativt kort tid transporteras till grundvattenmagasinet 

och därigenom försämra vattenkvaliteten. Sannolikheten för att dessa ämnen ska nå 

råvattentäkten är dock liten då endast en liten sträcka av vägen går i ytterkanten av den 

föreslagna sekundära zonen.  

Dagvatten 

Killeberg samhälle är beläget i direkt anslutning till nuvarande skyddsområde, ca 200 m öster 

om vattenverket. Dagvatten från samhället leds till Drivån som inte har någon förbindelse 

med grundvattenmagasinet. Eventuella utsläpp i dagvatten bör ej påverka 

grundvattenkvaliteten. 

Bensinstationer 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns det idag inga bensinstationer. En olycka 

med en tankbil (bensin, diesel m.m.) i närheten av en vattentäkt kan ge mycket stor påverkan 

på vattentäkten om petroleumprodukter läcker ut.  

Industrianläggningar 

I Killeberg finns en anmälningspliktig verksamhet.  

Förorenad mark 

I närheten av nuvarande skyddsområde finns ett objekt som klassats som förorenad mark av 

länsstyrelsen. Sågverket i Killeboda, riskklass 4. Länsstyrelsen anger i MIFO-blanketten bl.a. 



 

att objektet var ett litet sågverk utan doppning. Spridningsförutsättningarna bedöms som 

måttliga i mark och grundvatten. Mer omfattande undersökningar har inte genomförts på 

objektet.  

Täktverksamhet 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet bedrivs idag ingen täktverksamhet. Eventuellt 

kan husbehovstäkter förekomma.  

Avloppsanläggningar 

Avloppsreningsverk finns i Killeberg. Utsläpp från verket sker till Drivån som inte har någon 

förbindelse med grundvattenmagasinet varför sannolikheten att avloppsvatten från 

reningsverket ska nå grundvattentäkten är mycket liten.  

Avfallsanläggningar 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns inga avfallsanläggningar eller deponier. 

Cisterner 

Cisterner ska inspekteras regelbundet, och tidigare fanns krav på att besiktningsprotokollet 

skulle skickas till tillsynsmyndigheten, men det kravet är numera borttaget. Exakt antalet 

cisterner inom det tänkta skyddsområdet är därför inte känt, men det kan finnas cisterner för 

förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin i Killeberg. Risk för utsläpp finns främst 

i samband med påfyllning och olyckor vid transport. 

Jordbruk 

Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruket i form av näringsämnen, pesticider, 

gödsel m.m. Dessa utsläpp bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att 

vattenkvaliteten inte påverkas på sikt. I vattentäktens närområde finns ett fåtal gårdar med 

jordbruk, men inga inom det tänkta skyddsområdet. 

Skogsbruk 

Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband 

med skogsbruk är främst hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer samt spill och 

läckage av petroleumprodukter. 

Vid kalhuggning ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat 

arbete i skogen föreligger risk för spill från mobila lagringstankar för petroleumprodukter 

samt läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan 

medföra en risk för grundvattnet genom läckage av fenoler. 

Bostadshus/fritidshus 

Enligt uppgift från Miljökontoret finns fastigheter med enskilda avlopp i Killeberg inom 

vattentäktens tillrinningsområde. Bräddning eller andra utsläpp av ej tillräckligt renat 

avloppsvatten från dessa anläggningar kan eventuellt nå grundvattentäkten vid ogynnsamma 

förhållanden. Inventering av enskilda avlopp i Osby kommun genomförs kontinuerligt. 

Fastighetsägare kan föreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar. 

 



 

I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för trädgårdsodling och 

användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. Konsekvensen av olyckor 

och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå vattentäkten. Det kan försämra 

vattenkvaliteten. 

Energibrunnar förekommer i Killeberg, men inte inom vattentäktens tillrinningsområde enligt 

uppgift från Miljökontoret. I energibrunnar löper kollektorer fyllda med köldbärarvätska. 

Köldbärarvätskan består av vatten, fryspunktsnedsättande kemikalier och rostskyddsmedel. 

Vanligen används olika typer av alkoholer som frostskyddsmedel, t.ex. etylenglykol och 

propylenglykol. Det finns en risk att köldbärarvätskor läcker till grundvattnet. 

Risk för översvämningar 

Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Killeberg med 

omnejd. Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller 

vattendragen i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därför bara beskrivas i 

generella termer. På låglänta delar av åkrar och fält är det en högre risk för översvämningar. 

Vid översvämningar kan föroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark eller dagvatten, 

sköljas ned i vattendrag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå 

grundvattenmagasinet vid Killeberg vattenverk. Topografin runt Killeberg medför dock att 

risken för översvämningar är liten. 

Bedömning och värdering av risker 

De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet 

det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen 

inträffar. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell 1 och konsekvensen har bedömts enligt 

Tabell 2. Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell 3), och den bedömda 

risken klassades enligt Tabell 4. 

Tabell 1. Nivåer för sannolikhet 

Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenkvalitet 

5 Ofta Mer än 1 gång/år 

4 Vanlig 1 gång/år 

3 Förekommande 1 gång/1-10 år 

2 Ovanlig 1 gång/10-100 år 

1 Mycket ovanlig 1 gång/100-1000 år 

 

Tabell 2. Nivåer för konsekvens 

Konsekvens för vattentäkten och konsumenterna 

5 Katastrofala Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka 

4 Kritiska Vissa person/materiella skador/någon allvarligt sjuk 

3 Kännbara Många konsumenter påverkas 

2 Marginella Mindre antal konsumenter påverkas 

1 Försumbara Konsumenter påverkas ej 

 

 



 

Tabell 3. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) 

S * K Preliminär risk 

0-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

21-25 5 

 

Tabell 4. Riskklass 

Riskklass Preliminär risk 

5 Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd 

4 Bör åtgärdas 

3 Bör utredas 

2 Ingen risk i nuläget, men bör observeras 

1 Ingen risk föreligger 

 

Riskanalys 

I Tabell 5 har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Killeberg vattenverk 

sammanställts och bedömts. 

 

Tabell 5. Riskinventering grundvattentäkt, Killeberg vattenverk 

 Händelse Utsläpp Sannolikhet Konsekvens Risk Riskklass 

Vägar/transporter Vägsaltning Natriumklorid 2 4 8 2 

 Olyckor på väg Petroleumprodukter 2 4 8 2 

 Dagvatten Petroleumprodukter 2 4 8 2 

Bensinstationer Olyckor Petroleumprodukter - - - - 

       

Industrianläggningar Olyckor Kemikalier - - - - 

       

Täktverksamhet Drift Sprängämnen - - - - 

 Olyckor Petroleumprodukter - - - - 

Avloppsanläggningar Bräddning Näringsämnen 1 5 5 1 

  Mikroorganismer 1 5 5 1 

Avfallsanläggningar Läckage  - - - - 

       

Cisterner  Petroleumprodukter 2 3 6 2 

       

Jordbruk  Bekämpningsmedel - - - - 

  Växtnäringsämnen - - - - 

 - Mikroorganismer - - - - 

Skogsbruk Upplag av timmer Fenoler 5 4 20 4 

 Mobila tankar Petroleumprodukter 3 3 9 2 

  Bekämpningsmedel 3 3 9 2 

Bostadshus Enskilda avlopp Växtnäringsämnen 3 3 9 2 



 

  Mikroorganismer 3 4 12 3 

 Hemkemikalier Bekämpningsmedel 2 5 10 2 

 Energibrunnar Köldmedia 2 4 8 2 

Översvämningar  Växtnäringsämnen 2 4 8 2 

  Mikroorganismer 2 4 8 2 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8170

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-149285-01

EUSELI2-00362296
Í%R%^Â!&bu_Î

Analysrapport

Osby Kommun 

 Samhällsutveckling, Mark och plan

283 80 Osby

Kundnummer: SL7626200

Provbeskrivning:

177-2016-08301099Provnummer: Analys påbörjad

Ankomsttemp °C

Desinfektion

Provtagare

Provtagningsdatum

2016-08-30 22:32

5,0

Nej

Patrik Nilsson

2016-08-30 09:45Provet ankom:

RåvattenMatris:

2016-08-30

Utskriftsdatum: 2016-09-12

Provmärkning: KVRV ink v.34

Provtagningsplats: Killeberg, Råvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml< 1Odlingsbara mikroorganismer 22°C d)ISO 6222

cfu/ml< 1Långsamväxande bakterier d)ISO 6222 mod

cfu/100 ml< 1Koliforma bakterier 35°C d)SS 028167-2

cfu/100 ml< 1Escherichia coli d)SS 028167-2 mod, SS-EN 

ISO 9308-1/AC:2008

cfu/100 ml< 1Presumtiva Clostridium perfringens d)ISO/CD 6461-2

cfu/100 ml< 1Intestinala enterokocker d)SS-EN ISO 7899-2:2000

cfu/100 ml< 1Jästsvamp d)SS 028192-1

cfu/100 ml< 1Mögelsvamp d)SS 028192-1

/100 ml< 1Mikrosvamp d)

cfu/100 ml< 1Aktinomyceter d)SS 028212-1

µg/l< 0.050Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.10Summa ovanstående PAH:er b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 4.0Summa THM b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 2.0Summa  Tri och Tetrakloreten i vatten b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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°C9.3Vattentemperatur vid provtagning c)*

ingenLukt, styrka, vid 20°C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

ingenLukt, art, vid 20 °C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU3.1Turbiditet b)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l19Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.4pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.6Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l87Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m22Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l12Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l15Sulfat b)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l1.00Fluorid b)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, total b)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l<0.0010Bromat b)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

20%

mg O2/l1.1COD-Mn b)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.21Ammonium b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.16Ammonium-nitrogen (NH4-N) b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

°dH4.5Totalhårdhet (°dH) b)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l12Natrium Na (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l2.0Kalium K (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l26Kalcium Ca (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l1.3Järn Fe (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l3.4Magnesium Mg (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.18Mangan Mn (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.010Aluminium Al (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l< 0.0010Antimon Sb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/l0.012Bor B (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Selen Se (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.000032Uran U (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

c)  Uppgift från provtagare

d)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg  (sanna.raberg@osby.se)

 ARV Osby  (kjell.fritzson@sbvt.se)

Mikael Malm  (mikael.malm@sbvt.se)

Patrik Nilsson  (patrik.nilsson@sbvt.se)

Lars Svensson  (lars.svensson@sbvt.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Petra Schultz, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8170

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-136857-01

EUSELI2-00272577
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Analysrapport

Osby Kommun 

 Samhällsbyggnad

Parkgatan 1

283 31 Osby

Kundnummer: SL7626200

Provbeskrivning:

177-2015-08251018Provnummer: Analys påbörjad

Ankomsttemp °C

Desinfektion

Provtagare

Provtagningsdatum

2015-08-25 22:17

13

Nej

Patric Nilsson

2015-08-25 11:01Provet ankom:

RåvattenMatris:

2015-08-25

Utskriftsdatum: 2015-09-08

Provmärkning:

Provtagningsplats: Killeberg, Råvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml< 1Odlingsbara mikroorganismer 22°C d)ISO 6222

cfu/ml4Långsamväxande bakterier d)ISO 6222 mod

cfu/100 ml< 1Koliforma bakterier 35°C d)SS 028167-2

cfu/100 ml< 1Escherichia coli d)SS 028167-2 mod, SS-EN 

ISO 9308-1/AC:2008

cfu/100 ml< 1Presumtiva Clostridium perfringens d)ISO/CD 6461-2

cfu/100 ml< 1Intestinala enterokocker d)SS-EN ISO 7899-2:2000

cfu/100 ml< 1Jästsvamp d)SS 028192-1

cfu/100 ml< 1Mögelsvamp d)SS 028192-1

/100 ml< 1Mikrosvamp d)

cfu/100 ml< 1Aktinomyceter d)SS 028212-1

µg/l< 0.050Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Benso(ghi)perylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.10Summa ovanstående PAH:er b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 4.0Summa THM b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 2.0Summa  Tri och Tetrakloreten i vatten b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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°C9Vattentemperatur vid provtagning c)*

ingenLukt, styrka, vid 20°C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

ingenLukt, art, vid 20 °C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU3.4Turbiditet b)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l22Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.3pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.3Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l88Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m21Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l12Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l15Sulfat b)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l1.0Fluorid b)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, total b)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l<0.0010Bromat b)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

20%

mg O2/l1.2COD-Mn b)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.19Ammonium b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.15Ammonium-nitrogen (NH4-N) b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

°dH4.7Totalhårdhet (°dH) b)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l12Natrium Na (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l2.2Kalium K (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l28Kalcium Ca (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l2.6Järn Fe (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l3.3Magnesium Mg (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.14Mangan Mn (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.010Aluminium Al (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l< 0.0010Antimon Sb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l<0.000050Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/l0.014Bor B (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Selen Se (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.000024Uran U (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

c)  Uppgift från provtagare

d)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg  (sanna.raberg@osby.se)

 ARV Osby  (kjell.fritzson@sbvt.se)

Mikael Malm  (mikael.malm@sbvt.se)

Patrik Nilsson  (patrik.nilsson@sbvt.se)

Lars Svensson  (lars.svensson@sbvt.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Maria Edström Sahlgren, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Förslag till fastställelse av vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter  

Sammanfattning 

Det finns idag vattenskyddsområde med tillhörande skyddsbestämmelser för 

respektive grundvattentäkt i Hökön och Killeberg. Områdena och 

bestämmelserna fastställdes 1974. Sedan vattenskyddsområdena fastställdes 

har lagstiftning och råd om hur vattenskyddsområden utarbetas och vad som 

ska ingå i skyddsföreskrifter utvecklats.  

 

De två befintliga vattenskyddsområden i Hökön och Killeberg har reviderats 

för att grundvattentäkterna ska få ett fullgott skydd enligt gällande 

lagstiftning. I revideringen ingår omarbetade skyddsområdesgränser och 

skyddsföreskrifter, de två befintliga vattenskyddsområdena i Hökön och 

Killeberg föreslås därmed ersättas.  

 

 

Tillsyns- och tillståndsnämnden i Osby kommun erbjuds härmed inkomma 

med remissyttrande till Samhällsbyggnad avseende aktuella förslag till 

vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter senast 2017-09-15. 

 

 

Samhällsbyggnad 
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Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Hököns 
vattentäkt
Dnr KS/2017:440 341  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ansöka om fastställelse av vattenskyddsområdet och 
skyddsföreskrifterna för Hököns vattentäkt hos länsstyrelsen i Skåne län.

Sammanfattning av ärendet

Vattenförsörjningen av Hököns samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten 
vid Hököns vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så lång som möjligt 
skydda konsumenterna och säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Nuvarande 
vattenskyddsområde fastställdes 1973 och föreskrifterna är föråldrade. Med anledning av 
detta har förslag till nytt vattenskyddsområde och nya föreskrifter tagits fram.

Beslutsunderlag

Remissvar från Tillsyns- och tillståndsnämnden

Hököns vattentäkt - Förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter

Hököns vattentäkt - Karta

Hököns vattentäkt - Riskinventering och riskanalys

Hököns vattentäkt - Analysresultat

 Mathias Karlsson  
 Samhällsbyggnadschef 
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1 Inledning 
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

2 Teknisk beskrivning 

2.1 Allmän orientering 

Vattenförsörjningen av Hökön samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten i Hökön 

vattenverk. Ett skyddsområde är nödvändigt för att så långt som möjligt skydda konsumenterna 

och att säkerställa att täkten kan användas i framtiden. Vattentäkten är speciellt skyddsvärd 

då tillgång till reservvattentäkt helt saknas. 

 

Vattenskyddsområde för vattentäkten fastställdes 1973. Föreskrifterna från 1970-talet är 

föråldrade med dagens mått samt dåligt anpassade vilket resulterade i sämre skydd för 

vattentäkten.  

 

Detta är ett förslag till skyddsområde samt föreskrifter. Principerna för vattenskyddet följer 

anvisningarna i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) samt 

Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverkets Handbok 2010:5). Ansökan om 

fastställelse av skyddsområdet kommer att lämnas in till Länsstyrelsen Skåne Län. 

 

2.2 Gällande tillstånd 

Vattendom saknas. 

 

2.3 Planbestämmelser 

 Översiktsplan för Osby kommun - antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29 

 Detaljplan för Hökön 1:14, del av Hökön 1:19 mm – 2011-10-24 

 

Vid revidering av översiktsplan och eller detaljplaner skall hänsyn tas till skyddsområden och 

skyddsföreskrifter. 

 

2.4 Beskrivning anläggning 

2.4.1 Grundvattentäkt 

Marken kring vattentäkten består av morän som gör den relativt genomsläpplig. Vattentäkten 

består av två stycken ca 55 meter djupa borror belägna nordost om vattenverket i Hökön.  

 

2.4.2 Vattenförbrukning 

Hökön vattenverk försörjer ca 100 personer. Uttagsvolymen under år 2016 uppgick till ca 20 

800 m3 (ca 57 m3/d). 

 

Vid etableringen av brunnarna genomfördes en provpumpning. Kapaciteten bedömdes till 

1,5 l/s (130 m3/dygn). 

 

Det finns inga tecken på att vattenbehovet skulle öka i framtiden förutsatt att ingen större 

inflyttning till samhället sker eller att någon vattenkrävande industri etableras. 

 

2.4.3 Reservvatten 

Idag saknas reservvattentäkt för Hököns vattenverk.  



 

2.4.4 Vattentäktens värde 

Grundvattnet har ett värde både som vattentäkt och som grundvattenmagasin. För 

vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet av störst intresse. Utvinningsvärdet motsvaras 

ofta av kostnaden för att ersätta vattentäkten med en ny i händelse av att den skulle bli obrukbar 

genom förorening eller på annat sätt. 

 

Enligt Naturvårdsverkets handbok bedöms Hököns vattentäkt ha ett högt skyddsvärde. Det 

saknas bl.a. reservvatten. Det finns även stor möjlighet att ta ut mer vatten än vad som sker 

idag. 

 

2.4.5 Vattenkvalitet 

Undersökningar av vattentäktens råvatten från 2014-2016 visar att vattnet håller en god kvalitet 

(Bilaga 1), förutom något höga halter av järn och mangan.  

3 Inventering av potentiella föroreningskällor 

3.1 Potentiella föroreningskällor 

Inom det tänkta skyddsområdet har definierats föroreningskällor med påverkan eller med risk 

för påverkan av vattenkvaliteten i grundvattentäkten. I Bilaga 2 finns riskinventering och 

riskanalys för verksamheter inom det blivande skyddsområdet redovisade. 

 

Resultatet av riskanalysen visar att de risker som rangordnas högst är: 

 

 Upplag av timmer utan täckning nära vattentäkten 

 Läckage och utsläpp från enskilda avlopp nära vattentäkten 

 Läckage och utsläpp från jordbruk nära vattentäkten 

4 Förslag till skyddsområdesgränser 

4.1 Indelning i zoner 

Vattenskyddsområdet delas in i vattentäktszon (brunnsområde) samt primär respektive 

sekundär skyddszon (tidigare inre och yttre skyddszon). Omfattningen av det planerade 

vattenskyddsområdet samt avgränsningarna för skyddszonerna framgår av upprättad 

skyddsområdeskarta (Bilaga 3).  

För beräkning av skyddsområdets utbredning förutsätts uttaget 25 m3/d. 

Grundvattenbildningen anges av Rodhe et al (2006) till ca 375 mm/år. 

 

4.1.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen utgörs av en yta motsvarande en radie av 10 m ut från respektive brunn. 

 

4.1.2 Primär skyddszon 

Den primära skyddszonen skall avgränsas så att riskerna för akut förorening genom 

olyckshändelse minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 

föroreningen når vattentäktszonen. Primär skyddszon bör omfatta ett sådant område att vattnets 

uppehållstid i marken uppgår till 100 dygn. Avståndet till gräns för primär skyddszon kan 

beräknas med följande formel och antaganden: 

 
V=π*R2*b*ne 
 
R = radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns för skyddszon 
b = det grundvattenförande lagrets mäktighet, antas till 55 meter  
n = effektiv porositet, antas till 0,25 
V = uttagsvolym under 100 dygn 



 

Avståndet till gräns för primär skyddszon beräknas enligt ovan till ca 145 meter. Enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer bör gräns mellan primär- och sekundär skyddszon 

inte förläggas på ett avstånd mindre än 100 meter från uttagsbrunnen. Utsträckningen av inre 

skyddsområde föreslås därför som en cirkel med radien 145 m ut från uttagsbrunnarna. 

 

4.1.3 Sekundär skyddszon 

Syftet med en sekundär skyddszon är att bibehålla en hög vattenkvalitet eller att förbättra 

kvaliteten. För avgränsning av sekundär skyddszon gäller att ett års uttagen vattenmängd skall 

balanseras av grundvattenbildningen.  

 
A=Q*365 / GVB*0,001 
 
A = area för skyddszon 
Q = uttag (m3/dygn), 25 m3/dygn 
GVB = grundvattenbildning, 375 mm/år 
 

Vattenbalansberäkning enligt ovan angivna formel indikerar att det krävs en nybildningsarea 

på ca 0,02 km2 vilket med antagande om radiellt tillflöde motsvarar en radie på ca 88 meter. 

Utsträckningen av befintligt skyddsområde är tillräckligt stort, varvid den sekundära zonen 

föreslås omfatta samma område som befintligt skyddsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Förslag till föreskrifter 
Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom skyddsområdet, till skydd för 

grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt.  

 

Då dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av 

Länsstyrelsen daterat 1974-09-16) för den kommunala vattentäkten i Hökön upphöra att gälla.  

 

5.1  Allmänt 

Skyddsområdet är indelat i två vattentäktszoner, en primär skyddszon och en sekundär 

skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna föreskrifter gäller inom 

primär och sekundär skyddszon.  

 

Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt 

annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.  

 

5.2 Föreskrifter 

 

Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen (brunnsområdet) får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 

skall vara inhägnat eller skyddat genom överbyggnad som skall hållas låst. Vattentäktszonen 

får endast disponeras av vattentäktens huvudman. 

 

§1 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

 
Primär zon 
Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor 

är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar 

samt transporter genom skyddszonen. Från förbudet undantas hantering för att försörja 

bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det i stället krävs tillstånd.  

Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på 

sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  

 
Sekundär zon 

Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 

250 liter, för annat ändamål än oljeförsörjning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, 

kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller ej drivmedel i arbetsmaskiner och fordon samt 

transporter genom skyddszon. 

 

Förvaringstankar på eller i mark, stationära förbränningsmotorer etc. med en sammanlagd 

lagrad volym större än 250 liter skall vara utrustade eller placerade på sådant sätt att spill och 

läckage kan insamlas och omhändertas. 

 

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på sådant sätt att spill 

och läckage kan insamlas och omhändertas. 

 

 

§2 Arbetsfordon 

 
Primär zon 

Parkerade eller uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller 

placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska 

saneringsberedskap upprätthållas.  



 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 

tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

 
Sekundär zon 
Parkering eller uppställning av fordon får ske under maximalt 24 timmar och skall ske så att 

risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.  

 

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med vatten, högtryck eller 

tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet. 

 

§3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

 
Primär zon 
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantag görs för tillfällig 

punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa samt för 

svampbekämpning i byggnader.  

 

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och 

avloppsslam) är förbjudet.  

 

Ensilage får endast hanteras i den omfattning som normalt erfordras för jordbrukets behov och 

på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Växtnäringsämnen (t.ex. gödsel) och 

kasserade ensilagebalar är förbjudet att lägga upp direkt på mark. Upplag och hanteringsytor 

skall vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat 

dagvatten. 

 

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar skall vara täta och underhållas samt 

inspekteras regelbundet. För ny- och ombyggnader av gödselvårdsanläggningar krävs 

tillstånd. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndighet föreskriva särskilda regler. 

 

 
Sekundär zon 
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, biologiska bekämpningsmedel och 

växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) kräver tillstånd.  

 

Lagring av växtnäringsämnen, kasserade ensilagebalar etc. ska ske så att växtnäringsämnen 

förhindras att tränga ner i marken.  

 

§4 Skogsbruk 

 
Primär zon 

Föryngring av skog med kemiskt behandlat plantmaterial är förbjudet. 

 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. Tillfälliga sådana 

upplag kräver tillstånd. Med tillfällig menas högst sex månader. 

 

Bevattning av timmerupplag är förbjudet.  

 

Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt. 

 
Sekundär zon 
Föryngring och plantering av skog med kemiskt behandlat plantmaterial kräver tillstånd. 

 

Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna.  

 



Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbudet. 

 

§5 Infiltration och avledning av avloppsvatten 
 

Primär zon 

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive toalettvatten och 

BDT-vatten) eller annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. 

Skyddsåtgärder för avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) 

enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten 

(2006:7). Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd. 

 

Dagvatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar skall vara täta samt underhållas 

så att funktionen ej försämras. 

 
Sekundär zon 

Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållsspillvatten (inklusive BDT-vatten) eller 

annat avloppsvatten i marken, diken eller vattenområde kräver tillstånd. Skyddsåtgärder för 

avloppsanordningar ska uppfylla kraven på hög nivå (både hälsa och miljö) enligt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten (2006:7).  

 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 

uppfylla miljöbalkens krav.  

 

Utsläpp av annat avloppsvatten kräver tillstånd.  

 

§6 Avfallshantering och deponering 

 
Primär och sekundär zon 
Det är förbjudet att lägga ut, deponera eller gräva ned avloppsslam, latrin, hushållsavfall, med 

hushållsavfall jämförligt avfall eller industriavfall. Kompostering av latrin kräver tillstånd. 

 

Det är förbjudet att lägga ut fyllnads- eller avjämningsmassor av sådan beskaffenhet att 

dräneringsvattnet från dem kan förorena yt- eller grundvatten (t.ex. rivningsmaterial, 

asfaltrester, bark). 

 

Det är förbjudet att lägga upp snö från områden utanför vattenskyddsområdet inom 

vattenskyddsområdet. 

 

§7 Miljöfarlig verksamhet 
 

Primär zon 
All hantering av för grundvatten skadliga ämnen som på kort eller lång sikt kan motverka syftet 

med vattenskyddet, som inte är reglerat på annat sätt i dessa föreskrifter eller i miljöbalken är 

förbjudet. Undantag gäller för normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt 

att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. 

 
Sekundär zon 

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd kräver tillstånd i skyddsområdet.  

 

§8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring 
 

Primär zon 
Materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjuden. Även husbehovstäkter är 

förbjudna. 

 



Schaktning (t.ex. i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten), muddring, 

pålning, spontning och underjordsarbete kräver tillstånd.  

 

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter 

samråd med huvudmannen. Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt får utföras utan 

tillstånd. 

 
Sekundär zon 

Nyetablering av materialtäkt (grustäkt, bergtäkt eller liknande) är förbjudet. Förbudet gäller 

även husbehovstäkter. 

 

Schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande och muddring kräver 

tillstånd.  

 

Schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av VA-, el- och teleledningar får utföras efter 

samråd med huvudmannen.  

 

 

§9 Energianläggningar och enskilda vattenanläggningar 
 

Primär zon 
Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av 

vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång eller 

vattenkvalitet är förbjudna.  

 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 

uppfylla miljöbalkens krav. 

 
Sekundär zon 

Etablering av anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, mark och 

vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt andra typer av borrningar som kan påverka 

vattentillgång eller vattenkvalitet kräver tillstånd.  

 

Befintliga anläggningar är inte tillståndspliktiga enligt dessa skyddsföreskrifter, men skall 

uppfylla miljöbalkens krav. 

 

§10 Transport av farligt gods 

 
Primär och sekundär zon 
Transport av farligt gods får endast ske på rekommenderade vägar. Undantaget är transporter 

till fastigheter inom skyddsområdet.  

 

§11 Väghållning 

 
Primär zon 
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudet. Spridning av 

dammbindningsmedel, vägsalt etc. kräver tillstånd. Saltinblandad sand (max 2 % salt) 

undantas från kravet på tillstånd. 

 
Sekundär zon 

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt kräver tillstånd.  

 

 

 



5.3 Ikraftträdande  

Skyddsföreskrifterna gäller från det datum beslutsmyndigheten beslutar om att fastställa 

skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsföreskrifterna 

gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.  

 

5.4 Övergångsbestämmelser  

Förbud eller tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år 

efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.  
Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att 

beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna. 

 

5.5 Allmänna upplysningar  

5.5.1 Påföljd  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan 

olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § 

MB.  

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för 

förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB.  

 

5.5.2 Hänsynsregler 

I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl. a. innebär att alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap 

som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda 

hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas 

eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 

eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att 

skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av 

verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga 

eller avhjälpa skadan.  

 

5.5.3 Beredskap 

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens 

huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.  

 

5.5.4 Uppsättning av skyltar 

Huvudmannen för vattentäkten ska på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän 

väg, parkeringsplatser m.m. sätta upp informationsskyltar om skyddsområde för 

grundvattentäkt enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. För att sätta upp skyltar för 

utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43§ väglagen (SFS 

1971:948) tillstånd av väghållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, 

krävs enligt 46 § väglagen (SFS 1971:948) länsstyrelsens tillstånd. 

 

5.5.5 Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grund-

vattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om 

tillbudet enligt 2 kap 1§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till 

kommunens räddningstjänst (tel. 112), kommunens miljöförvaltning, tillsynsmyndigheten 

samt vattentäktens huvudman som är Osby kommun. Fastighetsägare har skyldighet att 

informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.   



 

5.5.6 Ersättning 

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut 

som gäller föreskrifter enligt bl. a. 7 kap 22 § MB om åtgärder och inskränkningar som rör 

vattenskyddsområden, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 

markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte 

för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan 

infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB, om överenskommelse inte träffas 

om ersättning eller inlösen av fastighet, kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva 

inlösen, väcka talan hos miljödomstolen mot den som är skyldig att betala ersättning eller 

inlösa fastigheten. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket 

grundas har vunnit laga kraft. Rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad. Om berörd 

fastighetsägare inte träffat överenskommelse med kommunen får anspråk på ersättning prövas 

av miljödomstolen som första instans.  

 

5.5.7 Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger får den som fastställt föreliggande skyddsföreskrifter medge 

dispens från dessa enligt 7 kap 22 § MB. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda 

kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan den som fastställt föreliggande 

föreskrifter föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika 

vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast 

om det är förenligt med föreskrifternas syfte. 

 

5.5.8 Tillstånd, anmälningar och tillsyn 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den 

kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor/kommunala miljönämnden. I de fall en 

verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor ska anmälan 

göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 

veckor.  

Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening.  

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.  

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning 

som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. 

Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan 

innebära risk för påverkan av vattentäkten. 

 

5.5.9 Ny lagstiftning 

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som 

utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade 

föreskrifter.  

 

5.5.10 Övrig lagstiftning 

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas 

prövning enligt annan lagstiftning.  

 
Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet 

som kan medföra risk för grundvattenförorening bör omedelbart anmäla detta till  

Räddningstjänsten, telefon 0479-52 80 00 eller 112 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, telefon 0479-52 80 00 

SBVT/Va-beredskap, telefon 010-211 97 00 (kontorstid), 010-211 97 90 (efter kontorstid) 
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Bilaga 2 

Riskinventering och riskanalys, Hökön vattentäkt 

Identifiering av risker 
Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal 

på Osby kommun. Analysen omfattar råvattentäkten och dess tillrinningsområde.  

Potentiella föroreningskällor 

Vägar/transport på väg 

Det nuvarande skyddsområdet genomkorsas av flera mindre vägar. Skyddsdukar saknas i di-

ken längs vägen.  

I Hökön och i anslutning till samhället finns ett fåtal verksamheter som är beroende av trans-

porter. Det kan förekomma transport av petroleumprodukter till oljecisterner i bostadshus. Det 

kan dock förekomma transporter med ämnen som kan vara skadliga för grundvattentäkten, 

varför påverkan inte kan uteslutas vid en olycka.  

Vid saltning av vägar finns risk för inträngning av vägsalt i grundvattenmagasinet. Saltning 

sker dock inte på de vägar som finns i närheten av vattentäkten. 

Konsekvensen av vägar/transporter är att om utsläpp av skadliga ämnen från dessa riskkällor 

når grundvattentäkten kan dessa på relativt kort tid transporteras till grundvattenmagasinet 

och därigenom försämra vattenkvaliteten. Sannolikheten för att dessa ämnen ska nå råvatten-

täkten är stor då vägarna går rakt igenom det nuvarande skyddsområdet.  

Dagvatten 

Hökön samhälle är beläget i direkt anslutning till nuvarande skyddsområde. Dagvatten från 

samhället leds till Svartån som inte har någon förbindelse med grundvattenmagasinet. Eventu-

ella utsläpp i dagvatten bör ej påverka grundvattenkvaliteten. 

Bensinstationer 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns det idag inga bensinstationer. En olycka 

med en tankbil (bensin, diesel m.m.) i närheten av en vattentäkt kan ge mycket stor påverkan 

på vattentäkten om petroleumprodukter läcker ut.  

Industrianläggningar 

I Hökön finns ett sågverk beläget söder om nuvarande skyddsområde. Strax väster om nuva-

rande skyddsområde har funnits en skrotningsanläggning (Rises skrot).  

Förorenad mark 

I närheten av nuvarande skyddsområde finns två objekt som klassats som förorenad mark av 

länsstyrelsen. Båda objekten har riskklass 2.  

Hököns sågverk (Fjärkulla 1:66 samt Hökön 1:33). Länsstyrelsen skriver i MIFO-blanketten 

bl.a. att tidigare förekom doppning på anläggningen (mycket hög farlighet). Vid nedläggning 

av hela sågverket bör undersökningar göras för att se om spill av doppningsmedel skett till 



 

marken. Området kring fastigheterna har måttliga spridningsförutsättningar, måttlig känslig-

het och måttligt skyddsvärde (sågverksamhet).  

Det andra objektet är en bilskrot och skrothandel (Rises skrot, Fjärkulla 1:24). Länsstyrelsen 

anger i MIFO-blanketten att området troligen är förorenat med petroleumprodukter. Sprid-

ningsförutsättningarna bedöms som eventuellt stora i mark och grundvatten.  

Täktverksamhet 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet bedrivs idag ingen täktverksamhet. Eventuellt 

kan husbehovstäkter förekomma.  

Avloppsanläggningar 

Avloppsreningsverk finns i Hökön. Utsläpp från verket sker till Svartån söder om samhället. 

Svartån har inte någon förbindelse med grundvattenmagasinet varför sannolikheten att av-

loppsvatten från reningsverket ska nå grundvattentäkten är mycket liten.  

Avfallsanläggningar 

Inom det tänkta skyddsområdet och dess närhet finns inga avfallsanläggningar eller deponier. 

Cisterner 

Cisterner ska inspekteras regelbundet, och tidigare fanns krav på att besiktningsprotokollet 

skulle skickas till tillsynsmyndigheten, men det kravet är numera borttaget. Exakt antalet ci-

sterner inom det tänkta skyddsområdet är därför inte känt, men det kan finnas cisterner för 

förvaring av eldningsolja, diesel, spillolja och bensin i Hökön. Risk för utsläpp finns främst i 

samband med påfyllning och olyckor vid transport. Inventering av cisterner inom det befint-

liga vattenskyddsområdet utfördes 2013. 

Jordbruk 

Kontinuerliga diffusa utsläpp kan ske från jordbruket i form av näringsämnen, pesticider, göd-

sel m.m. Dessa utsläpp bedöms som en måttlig risk men bör regleras så att vattenkvaliteten 

inte påverkas på sikt. I vattentäktens närområde finns ett fåtal gårdar med jordbruk. 

Skogsbruk 

Skogsbruk bedrivs i området runt vattentäkten. De riskkällor som kan identifieras i samband 

med skogsbruk är främst hantering av bekämpningsmedel, upplag av timmer samt spill och 

läckage av petroleumprodukter. 

Vid kalhuggning ökar risken för kväveläckage till grundvattnet. Vid avverkning och annat ar-

bete i skogen föreligger risk för spill från mobila lagringstankar för petroleumprodukter samt 

läckage från skogsmaskiner. Upplag av timmer och dylikt i samband med skogsbruk kan 

medföra en risk för grundvattnet genom läckage av fenoler. 

Bostadshus/fritidshus 

Enligt uppgift från Miljö- och byggkontoret finns fastigheter med enskilda avlopp i Hökön 

inom vattentäktens tillrinningsområde. Bräddning eller andra utsläpp av ej tillräckligt renat 

avloppsvatten från dessa anläggningar kan eventuellt nå grundvattentäkten vid ogynnsamma 

förhållanden.  



 

 

Inventering av enskilda avlopp i Osby kommun genomförs kontinuerligt. Fastighetsägare kan 

föreläggas att åtgärda otillräckliga avloppsanläggningar. 

I bostadsområde med trädgårdar kan nyttjande av bekämpningsmedel för trädgårdsodling och 

användandet av hushållskemikalier utgöra en risk för grundvattnet. Konsekvensen av olyckor 

och hushålls/trädgårdskemikalier är att skadliga ämnen kan nå vattentäkten. Det kan försämra 

vattenkvaliteten. 

Energibrunnar förekommer i Hökön, och en finns i vattentäktens tillrinningsområde enligt 

uppgift från Miljö- och byggkontoret. I energibrunnar löper kollektorer fyllda med köldbä-

rarvätska. Köldbärarvätskan består av vatten, fryspunktsnedsättande kemikalier och rost-

skyddsmedel. Vanligen används olika typer av alkoholer som frostskyddsmedel, t.ex. ety-

lenglykol och propylenglykol. Det finns en risk att köldbärarvätskor läcker till grundvattnet. 

Risk för översvämningar 

Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Hökön med omnejd. 

Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora riskerna är att sjöar eller vattendragen 

i dess omgivningar svämmar över. Riskerna kan därför bara beskrivas i generella termer. På 

låglänta delar av åkrar och fält är det en högre risk för översvämningar. Vid översvämningar 

kan föroreningar, exempelvis gödsel utlagd på åkermark eller dagvatten, sköljas ned i vatten-

drag och sjöar och med ökad ytinfiltration i grundvattnet nå grundvattenmagasinet vid Hökön 

vattenverk. Topografin runt Hököns skyddsområde medför dock att risken för översväm-

ningar är liten. Tidigare översvämningar i Hökön har skett i de södra delarna av samhället på 

de mer låglänta områdena mot Svartån. 

Bedömning och värdering av risker 
De oönskade händelserna på den specifika listan bedömdes utifrån dels hur stor sannolikhet 

det är att händelsen kommer att inträffa och dels vad konsekvensen blir om händelsen inträf-

far. Sannolikhet har bedömts enligt Tabell 1 och konsekvensen har bedömts enligt Tabell 2. 

Den bedömda händelsen placerades in i riskmatrisen (Tabell 1), och den bedömda risken klas-

sades enligt Tabell 4. 

Tabell 1. Nivåer för sannolikhet 

Sannolikhet/frekvens för påverkan på råvattenkvalitet 

5 Ofta Mer än 1 gång/år 

4 Vanlig 1 gång/år 

3 Förekommande 1 gång/1-10 år 

2 Ovanlig 1 gång/10-100 år 

1 Mycket ovanlig 1 gång/100-1000 år 

 



 

Tabell 2. Nivåer för konsekvens 

Konsekvens för vattentäkten och konsumenterna 

5 Katastrofala Omfattande person/materiella skador/flera allvarligt sjuka 

4 Kritiska Vissa person/materiella skador/någon allvarligt sjuk 

3 Kännbara Många konsumenter påverkas 

2 Marginella Mindre antal konsumenter påverkas 

1 Försumbara Konsumenter påverkas ej 

 

Tabell 3. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) 

S * K Preliminär risk 

0-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20 4 

21-25 5 

 

Tabell 4. Riskklass 

Riskklass Preliminär risk 

5 Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd 

4 Bör åtgärdas 

3 Bör utredas 

2 Ingen risk i nuläget, men bör observeras 

1 Ingen risk föreligger 

 

Riskanalys 
I  

 har de identifierade riskerna kring grundvattentäkten vid Hökön vattenverk sammanställts 

och bedömts. 

 



 

 

 Händelse Utsläpp Sannolikhet Konsekvens Risk Riskklass 

Vägar/transporter Vägsaltning Natriumklorid - - - - 

 Olyckor på väg Petroleumprodukter 2 4 8 2 

 Dagvatten Petroleumprodukter 2 4 8 2 

Bensinstationer Olyckor Petroleumprodukter - - - - 

       

Industrianläggningar Olyckor Kemikalier 2 3 6 - 

       

Förorenad mark Läckage Kemikalier 2 5 10 2 

  Petroleumprodukter 2 5 10 2 

Täktverksamhet Drift Sprängämnen 1 4 4 1 

 Olyckor Petroleumprodukter 1 4 4 1 

Avloppsanläggningar Bräddning Näringsämnen 1 5 5 1 

  Mikroorganismer 1 5 5 1 

Avfallsanläggningar Läckage  - - - - 

       

Cisterner  Petroleumprodukter 2 3 6 2 

       

Jordbruk  Bekämpningsmedel 3 5 15 3 

  Växtnäringsämnen 3 4 12 3 

 - Mikroorganismer 3 4 12 3 

Skogsbruk Upplag av timmer Fenoler 5 4 20 4 

 Mobila tankar Petroleumprodukter 3 3 9 2 

  Bekämpningsmedel 3 3 9 2 

Bostadshus Enskilda avlopp Växtnäringsämnen 3 3 9 2 

  Mikroorganismer 3 4 12 3 

 Hemkemikalier Bekämpningsmedel 2 5 10 2 

 Energibrunnar Köldmedia 2 4 8 2 

Översvämningar  Växtnäringsämnen 2 4 8 2 

  Mikroorganismer 2 4 8 2 



 

Tabell 5. Riskinventering grundvattentäkt, Hökön vattenverk 



Uttagsbrunn
Primär skyddszon Hökön
Sekundär skyddszon Hökön
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Eurofins Environment Sweden AB 
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Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-136856-01

EUSELI2-00272577
Í%R%^ÂÂoA)@Î

Analysrapport

Osby Kommun 

 Samhällsbyggnad

Parkgatan 1

283 31 Osby

Kundnummer: SL7626200

Provbeskrivning:

177-2015-08251016Provnummer: Analys påbörjad

Ankomsttemp °C

Desinfektion

Provtagare

Provtagningsdatum

2015-08-25 22:19

13

Nej

Patric Nilsson

2015-08-25 10:20Provet ankom:

RåvattenMatris:

2015-08-25

Utskriftsdatum: 2015-09-08

Provmärkning: HVRV 35 112

Provtagningsplats: Hökön, Råvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml1Odlingsbara mikroorganismer 22°C d)ISO 6222

cfu/ml1Långsamväxande bakterier d)ISO 6222 mod

cfu/100 ml< 1Koliforma bakterier 35°C d)SS 028167-2

cfu/100 ml< 1Escherichia coli d)SS 028167-2 mod, SS-EN 

ISO 9308-1/AC:2008

cfu/100 ml< 1Presumtiva Clostridium perfringens d)ISO/CD 6461-2

cfu/100 ml< 1Intestinala enterokocker d)SS-EN ISO 7899-2:2000

cfu/100 ml< 1Jästsvamp d)SS 028192-1

cfu/100 ml< 1Mögelsvamp d)SS 028192-1

/100 ml< 1Mikrosvamp d)

cfu/100 ml< 1Aktinomyceter d)SS 028212-1

µg/l< 0.050Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Benso(ghi)perylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.10Summa ovanstående PAH:er b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 4.0Summa THM b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 2.0Summa  Tri och Tetrakloreten i vatten b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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°C9Vattentemperatur vid provtagning c)*

svagLukt, styrka, vid 20°C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

obestämdLukt, art, vid 20 °C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU2.5Turbiditet b)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l48Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.2pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.1Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l100Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m23Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l12Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l8.9Sulfat b)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l1.1Fluorid b)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, total b)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l<0.0010Bromat b)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

20%

mg O2/l2.5COD-Mn b)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.30Ammonium b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.23Ammonium-nitrogen (NH4-N) b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

°dH4.3Totalhårdhet (°dH) b)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l11Natrium Na (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l1.9Kalium K (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l26Kalcium Ca (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l1.4Järn Fe (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l3.1Magnesium Mg (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.17Mangan Mn (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.010Aluminium Al (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l< 0.0010Antimon Sb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l<0.000050Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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mg/l0.011Bor B (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Selen Se (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.000020Uran U (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l0.010Summa pesticidrester a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

c)  Uppgift från provtagare

d)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg  (sanna.raberg@osby.se)

 ARV Osby  (kjell.fritzson@sbvt.se)

Mikael Malm  (mikael.malm@sbvt.se)

Patrik Nilsson  (patrik.nilsson@sbvt.se)

Lars Svensson  (lars.svensson@sbvt.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Maria Edström Sahlgren, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-073373-01

EUSELI2-00173927
Í%R%^ÂÂQ|d!Î

Analysrapport

Osby kommun 

 Gatukontoret

Parkgatan 1

283 31 Osby

Kundnummer: SL7626200

Provbeskrivning:

177-2014-06031128Provnummer: Analys påbörjad

Ankomsttemp °C

Desinfektion

Provtagare

Provtagningsdatum

2014-06-03 23:27

6

Nej

Mikael

2014-06-03 10:00Provet ankom:

RåvattenMatris:

2014-06-03

Utskriftsdatum: 2014-06-11

Provmärkning: Hököv VV

Provtagningsplats: Hökön, Råvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml< 1Odlingsbara mikroorganismer 22°C b)ISO 6222

cfu/100 ml< 1Koliforma bakterier b)SS 028167-2

cfu/100 ml< 1Escherichia coli b)SS 028167-2 mod, SS-EN 

ISO 9308-1/AC:2008

°C8Vattentemperatur vid provtagning a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Uppgift från provtagare

b)  Eurofins Food & Agro (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg  (sanna.raberg@osby.se)

 ARV Osby  (kjell.fritzson@sbvt.se)

Mikael Malm  (mikael.malm@sbvt.se)

Patrik Nilsson  (patrik.nilsson@sbvt.se)

Lars Svensson  (lars.svensson@sbvt.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Emma Berglind, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v35



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8170

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-208870-01

EUSELI2-00385818
Í%R%^Â!-ÇkpÎ

Analysrapport

Osby Kommun 

 Samhällsutveckling, Mark och plan

283 80 Osby

Kundnummer: SL7626200

Provbeskrivning:

177-2016-11221386Provnummer: Analys påbörjad

Ankomsttemp °C

Desinfektion

Provtagare

Provtagningsdatum

2016-11-22 21:55

5,4

Nej

Patrik Nilsson

2016-11-22 09:00Provet ankom:

RåvattenMatris:

2016-11-22

Utskriftsdatum: 2016-12-05

Provmärkning: Hvrv 47

Provtagningsplats: Hökön, Råvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

cfu/ml< 1Odlingsbara mikroorganismer 22°C d)ISO 6222

cfu/ml< 1Långsamväxande bakterier d)ISO 6222 mod

cfu/100 ml< 1Koliforma bakterier 35°C d)SS 028167-2 mod.

cfu/100 ml< 1Escherichia coli d)SS 028167-2 mod, SS-EN 

ISO 9308-1/AC:2008

cfu/100 ml< 1Presumtiva Clostridium perfringens d)ISO/CD 6461-2

cfu/100 ml< 1Intestinala enterokocker d)SS-EN ISO 7899-2:2000

cfu/100 ml< 1Jästsvamp d)SS 028192-1

cfu/100 ml< 1Mögelsvamp d)SS 028192-1

/100 ml< 1Mikrosvamp d)

cfu/100 ml< 1Aktinomyceter d)SS 028212-1

µg/l< 0.050Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.025Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.10Summa ovanstående PAH:er b)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 4.0Summa THM b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 2.0Summa  Tri och Tetrakloreten i vatten b)LidMiljö.0A.01.16

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-208870-01

Í%R%^Â!-ÇkpÎ

EUSELI2-00385818

°C10Vattentemperatur vid provtagning c)*

ingenLukt, styrka, vid 20°C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

ingenLukt, art, vid 20 °C b)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU3.6Turbiditet b)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l48Färg (410 nm) b)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

7.3pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.3Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l100Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m23Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

mg/l13Klorid b)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l9.1Sulfat b)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l0.97Fluorid b)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, total b)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l<0.0010Bromat b)EN ISO 5667-3:2004 / 

HPLC-ICP-MS

20%

mg O2/l2.2COD-Mn b)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.31Ammonium b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.24Ammonium-nitrogen (NH4-N) b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)SS 028133:1991 mod / 

Kone

°dH4.8Totalhårdhet (°dH) b)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l13Natrium Na (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l2.4Kalium K (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l29Kalcium Ca (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l2.8Järn Fe (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l3.4Magnesium Mg (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.15Mangan Mn (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.010Aluminium Al (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l< 0.0010Antimon Sb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/l0.014Bor B (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) b)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00050Selen Se (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

30%

mg/l0.000023Uran U (end surgjort) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

45%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

c)  Uppgift från provtagare

d)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Jönköping), SWEDEN

Kopia till:

Sanna Råberg  (sanna.raberg@osby.se)

 ARV Osby  (kjell.fritzson@sbvt.se)

Mikael Malm  (mikael.malm@sbvt.se)

Patrik Nilsson  (patrik.nilsson@sbvt.se)

Lars Svensson  (lars.svensson@sbvt.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Petra Schultz, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-12-18 

Sida
1(1)

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

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx

E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Detaljplan del av Lönsboda 44:1, Örkened
Dnr KS/2017:746 214  

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Skicka ut förslag till detaljplan på samråd under 2018.

Sammanfattning av ärendet

Örkenedskolan i Lönsboda och dess skolområde håller på att göras om. Vissa byggnader 
inne på skolområdet rivs och en ny storförskola avses byggas. Syftet är att samla ihop 
befintliga förskolor till en stor, istället för att ha verksamheten utspridd.

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

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

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

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 

http://www.osby.se/
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
området. 

GRÄNSER 
--•- Detaljplanegräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

Skola, parkering 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

l • . • • • •• • • • • • •.•. •l Byggnad får inte uppföras 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Utformning och omfattning 

<3:> Högsta byggnadshöjd i meter 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft 

Detaljplan för del av Lönsboda 44 :1 



M OSBY 
'(Y KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Samrådshandling 

Detaljplan för del av Lönsboda 44: l 

KS/2017:746 214 

Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44: l. 

KS/2017:746 214 



Samhällsbyggnad 

Osby kommun 

283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan l , Osby 

Upplysningar om planförs laget lämnas av Kettil Svensson 

Telefon: 0709 3 18 376 

k ett i l.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

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

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsägarfårteckning 

Laga kraft 

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 planfårslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomfåras. 

2 Planbeskrivning för del av Lönsboda 44 :1 



SAMMANFATTNING 
Med anledning av Osby kommuns behov av nya lokaler får forskolor utreds 
möjligheterna att bedriva fårskola på del av fastigheten Lönsboda 44: l. 
Planområdet är obebyggt och utgör cirka 5500 kvadratmeter. 
Planområdet ligger precis norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan. 

INLEDNING 

Bakgrund 
Sedan tidig höst 2017 har möjligheterna att etablera en ny fårskola på del av 
Lönsboda 44:1 diskuterats. Marken ägs av Os by kommun och är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet på del av Lönsboda 
44: l. Därfår behövs en ny detaljplan får att kunna möjliggöra en ny fårskola och 
försörja Lönsboda med tillräckligt många förskoleplatser. Avsikten är att samla 
verksamheten till en större förskola istället får att sprida ut den till flera små 
lokaler. 

Planfakta 
Planområdet ligger fårhållandevis centralt i Lönsboda och omfattar del av 
Lönsboda 44:1 och utgörs av naturmark. Området avgränsas i alla väderstreck av 
naturmark/skog med undantag åt söder där Örkeneds skolområde ligger. 
Strax norr om det utpekade planområdet löper en grusväg in till en gård som 
kommunen äger. Österut ligger ligger Tosthultsvägen som går in till Lönsboda 
centrum. 

Planområdet bedöms ha en stor potential genom sin naturkaraktär och ligger 
lugnt utan stor inverkan från fordonstrafik. Den nya förskolan behöver 
cirka 2000-3000 kvadratmeter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översikts p l a n e r 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det i 
någon större bemärkelse. 

Planbeskri vn ing för del av Lönsboda 44: l 3 



Detaljplaner 
Ingen gällande detaljplan finns för det utpekade planområdet 
Örkeneds skolområde är planelagt som allmänt ändamål enligt nedan detaljplan 
antagen 1966-05-23. 

LÖNSBODA MUNICIPALSAMH!i.LLE 

KRISTIANSTADS LÅN 

FÖRSLAG TILL .l\NDRING AV STADSPLANEN FÖR 

SKOL· OCH INDUSTRIOMAADE BEL&GET 

MELLAN NYA TDSTHULTSv)(GEN OCH ÖSTRA JJIRNVJ!.GSGATAN 

fl.,. /)fl 'R. T.1/hör lön~ • lf,-.1• 
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Gällande planför Örkenedsskolan i Lönsboda. Östra delen av planen är platsen där befintlig 
skola ligger. Norr om planen är marken inte detaljplanelagd och det är där den nyaförskolan 
föreslås. 

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

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan antagen i maj 2014 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av planer och program som finns i 6 kap 
11, 18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms 
medföra detaljplanens genomförande. 
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OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

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

Bild tagen mot nordöst inne visar i 
skogsdungen. Planområdetföljer en del av parkeringens sträckaför att i djupled gå in mot 
skogområde t. 
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Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU :s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå fårg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsf6rutsättningar. Inga torv eller våtområden 
ligger i direkt närhet. Avsikten är att göra närmare undersökningar, fast i ett senare 
skede i planprocessen. 
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Jordartkartafrån SGU visar att planområdet (röd ring) består av morän, blåfärg 

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

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

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas inte medföra något betydande trafikökning utmed 
Tosthultsvägen då vägen redan används får att komma in till skolområdet 
Ny parkering löses inom planområdet samtidigt som den befintliga parkeringen är 
stor (200 meter lång) och kan komplettera parkeringsplatserna i området. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
förskoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvaliteer gällande grönytor ska 
bevaras och användas så effektivt som möjligt. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av avlopp, vatten, tele, uppvärmning samt 
dagvattenhantering. Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för 
vatten- och avlopp men tangerar området för vatten- och avlopp. VA dras in från 
befintlig verksamhet till den nya förskolan . Dagvattnet hanteras med nya brunnar 
och påkoppling till befintligt system. 

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att 
reparation och underhåll blir svårt att genomfåra. 

Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Tosthultsvägen. 
Enligt Trafikverkets mätningar från 2017-02-02-2017-02-03 passerar 824 fordon. 
Under perioden 2017-02-03-2017-02-06 passerade 2349 fordon vilket ger knappt 
800 stycken per dygn. Fordonstrafiken är fårhållandevis låg och fårskolan 
placeras cirka 70 meter från Tosthultsvägen. Enligt Tyrens app roadnoise skapas 
en ljudnivå på 54 dBA ekvivalent ljudnivå vilket bedöms som rimligt. Naturliga 
bullerdämpning skapas även av skogen och ger därför en lägre ljudnivå än vad 
den teoretisk ljudnivå anger. Närmare bullerundersökningar kan komma att göras 
fast i ett senare skede. 
För att avgränsa planområdet kommer ett staket/plank resas runt förskolan för att 
avgränsa platsen gentemot naturmarken runt omkring. Marken har inte använts till 
något tidigare, med undantag för skogsavverkning. 
Hur en säker passage ska utformas från befintligt skolområdet till den nya 
förskolan undersöks bland annat av Skanska. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförande 
Genomförandetid för detaljplanen är 15 år från att planen vinner laga kraft. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd. 
Om en fastighetsfårändring 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.Vid planområdet finns äldre tomtindelningar som idag 
gäller som fastighetsindelningsbestämmelse. Dessa upphävs när förslag till 
detaljplan ersätter den gällande detaljplanen. 

Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2018. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

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

Avtal 
Inga avtal avses upprättas . 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäterifårättningar om inte 
någon annan tar på sig kostnaden. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med 

en lantmäterifårättning är att skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning. 
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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 lantmäteriforrättning enligt reglerna i 
ledningsrätts lagen. 

Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver skapas inom 
planområdet 

EKONOMISKA FRÅGOR 

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

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2018-01-09 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Genomförandebeskrivning fö r del av Lönsboda 44: l 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 04 79-52 83 84 
z l at ko. abazagic@osby. se 

Datum 

2017-12-07 

Sida 

1 ( 1) 

Dnr KS/2017:746 

Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1, 
Örkenedsområdet 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: 

LÖNSBODA 44:1 

Ägare/Innehavare, adress: 

OSBYKOMMUN 
283 80 OSBY 

E.ON Sverige Aktiebolag 
205 09MALMÖ 

E.ON Sverige Aktiebolag 
205 09 MALMÖ 

Rättigheter inom planområdet 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighetsbeteckning: 

LÖNSBODA 52:45 

ÖSTRA FLYBODA 2:1 

ÖSTRA FLYBODA 2:3 

Ägare/Innehavare, adress: 

CEJN AB 
BOX 245 
541 25 SKÖVDE 

PRÄSTLÖNETILLGÅNG, SVENSKA KYRKAN 

LUNDS STIFTS PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR 
BOX32 
221 00 LUND 

ÖRK.ENEDS J U F:S BYGDEGÅRDSPÖRENING UPA 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Taxerad ägare 

Taxerad ägare 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Taxerad ägare 

Ö. FLYBODA 415 B Lagfaren ägare 

ÖSTRA FLYBODA 2:4 

280 70 LÖNSBODA 

Holmqvist Rotsten, Kerstin Ros-Marie 
ÖSTRA FLYBODA 414 
280 70 LÖNSBODA 

Zlatko Abazagic (J 

GIS-ingenjör 

Lagfaren ägare 

Besöksadress Parkgatan 1 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se 
Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen 

283 80 Osby 
Fax 0479-52 83 58 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 



I~I OSBY 
\_~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammaniTadesdatum 

2017-12-11 

Kommunful lmäktige 

§ 143 

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1, "Stortorget", Os by 
kommun, Skåne län 

KS/2017:303 214 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för sam

råd mellan kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och tillsyns
och tillståndsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har behov av fler bostäder i ett centrumnära läge med direkt 
närhet till butiker, matvaruaffårer och kollektivtraftksmöjligheter. Detalj
planeförslaget innebär i huvudsak att möjliggöra bostadsbebyggelse i cen
trala Lönsboda, men också andra verksamheter som kan nyttjas i centrum 

såsom kontor och handel. 

Stortorget i Lönsboda är idag till största delen obrukat frånsett de dagar då 
det anordnas marknad på platsen. Den stora markytan som torget utgör kan 
därför användas mer effektivt. Marknad föreslås ske på det gamla busstor
get, strax söder om planområdet Detta busstorg kommer iordningsställas 

och har behandlats i ett annat ärende. 

Det aktuella planområdet ligger centralt i Lönsboda tätort och omfattar del 
av fastigheten Lönsboda 44: l. Södra delen av planområdet utgörs av en all
män parkering som främst används av boende och närliggande verksamhet
er. Inom planområdet finns en toalettbyggnad och en transformatorstation. 

Trots det centrala läget för planområdet är bebyggelse- och exploaterings
graden förhållandevis låg. Bebyggelsen karaktäriseras mestadels av mark
bostäder, främst i 1-2 våningar. 

Gällande stadsplan fastställdes 1936-02-24 och anger ingen användning för 
planområdet 

Översiktsplanen antagen 20 l 0-11-29 av kornmunfullmäktige redogör inte i 

någon större utsträckning för planområdet 

Efter granskningen har mindre förändringar gjorts i handlingarna som redo
visas under sammanfattningen i granskningsutlåtandet 

Sida 
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WQSBY l.b) KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2017-12-11 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut2017-10-25, § 178. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut, 2017 -l O 17, § 76. 

Tjänsteskrivelse ''Ny detaljplan för del av Lönsboda 44: l , Stortorget, Osby 
kommun, Skåne län", daterad den 26 september från planarkitekt Kettil 
Svensson och förvaltningschefMathias Karlsson. 

Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av fastigheten Lönsboda 
44: l , daterad den 19 april 2017, från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic. 

Granskningsutlåtande "Detaljplan för del av Lönsboda 44: l , Lönsboda, 
Stortorg", daterad den 28 september 2017, från planarkitekt Kettil Svensson 
och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Plan- och genomförandebeskrivning "Detaljplan för del av Lönsboda 44: l", 
daterad den 28 september 2017, från planarkitekt Kettil Svensson och för
valtningschef Mathias Karlsson. 

Plankarta, Lönsboda 44: l. 

Beslutsgång 

Marika Bjerstedt Hansen (S) och Carl Bejvel (SD) yrkar att ärendet 
återremitteras ti ll samhällsbyggnadsförvaltningen för samråd mellan 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och tillsyns- och 
tillståndsnämnden. 

Agne lngvardsson (-) yrkar avslag. 

Ordförande ställer Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande mot att ärendet 
avgörs på kvällens sammanträde och flnner Marika Bjerstedt Hansens (S) 
yrkande bifallet. 

Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst innebär bifall till Ma(lka Bjerstedt Hansens yrkande. 

Nej-röst innebär att ärendet avgörs på kvällens sammanträde. 

Om ärendet avgörs på kvällen sammanträde kommer kommunstyrelsens 
förslag till beslut för antagande av detaljplanen att ställas mot Agne lngvariJ.1-
sons (-) yrkande om avslag. 

Med 39 ja-röster och 2 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande om återremittering av ärendet. Om
röstningen framgår i omröstningslista nr l . 

Sida 
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Sida 1o/IOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(30) 
Sammanträdesdatum 

2017-12-11 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Planarkitekt, Kettil Svensson 

Förvaltningschef, Mathias Karlsson 

Expedierat 
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I~I OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesds tum 

2017-12-11 

Kommunfullmäktige 

Omröstningslista, nr 1 
Os by kommunfullmäktiges sammanträde 20 l 7-12-11 . 
§ 143, Detaljplan för del av Lönsboda 44: l , "Stortorget", Os by kommun, 
Skåne län 

Ledamöter Parti Ersattare Ja Nej Avst Frånv 

Marika Bjerstedt Hansen s x 
Agne lngvardsson - x 
Daniel landin s x 
Carl-Magnus Nilsson M Lage Frej (M) x 
Niklas Larsson c x 
Susanne Colidin s x 
Mikael Roslund so Esbjöm Hansson (-) x 
Rose-Marie Riling s x 
Ingmar Bernthsson s x 
Bo Kedegren so Ewa Karlsson (SD) x 
Sonja Svenle-Petterssan M x 
Jimmy Ekborg c x 
Roland Anvegård KO x 
Nathalie Folkunger s x 
Tommy Augustsson s x 
Eskil Martinsson - x 
Sixten Svensson v x 
Knud Nielsen s x 
Dag Ivarsson M x 
Fahrudin-Fajko Zulfic s x 
Lotte Melin c x 
Marie-Louise Eriksson so Johan Nilsson (SD) x 
Margaret Engdahl MP x 
Margot Malmqvist s x 
Kenneth Aronsson L x 
Eva-Lott Gustavsson s x 
Carl Bejvel so x 
Lars-Erik Svensson M x 
Kurth Stenberg s x 
Elin Mannheimer KO x 
Henry Nilsson c x 
Kjell Nilsson s x 
Kristof Pall so x 
Michael Svensson s x 
Peter Dahlström so x 

S1da 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Parti 

Emma Lundbeck v 
Karl-Yngve Andersson s 
Lars-Anton Ivarsson M 

Inga Magnusson s 
Mats Ernstsson c 
Truls J. Hellberg so 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(30) 
Sammantradesdatum 

201 7-12-1 1 

Ersattare Ja Nej Av st Frånv 

Göran Bengtsson M x 
x 
x 

Yvonne Klintenheim (S) x 
Ulla Ekdahl (C) x 

x 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-12-18 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
0709 318-376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för framtida användning av pumpstationen väster 
om Driveån
Dnr KS/2014:2140    

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Förnya uppdraget om ny detaljplan för pumpstation väster om Driveån i enlighet med 
kommunstyrelsens synpunkter på sammanträdet 2017-12-13 samt uppdraget 
från 2014-06-24.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen 2014-06-24 gavs i uppgift åt dåvarande 
samhällsutveckling att ändra detaljplanen väster om Driveån i området där pumpstationen 
ligger.

Ett planprogram togs för att illustrera och visa på planeringsförutsättningarna i området.

2014-05-25 fattade kommunfullmäktige beslut om att den exploateringsmöjlighet som var 
formulerad i grönplanen för Prästängen skulle utgå. 
Området som är aktuellt är dock inget grönområde eftersom ytan till stora delar är grusad. 
En pumpstation ligger under markytan och är förhållandevis gammal.  

En bostadsbyggnad i form av en punkthusutformning skulle kunna placeras i området där 
pumpstationen ligger. Detta skapar sannolikt ett av Osbys mest attraktiva 
bostadsbyggnader med utsikt över sjön.

Beslutsunderlag

http://www.osby.se/
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Information kommunstyrelsen 2017-12-13
Planuppdrag kommunstyrelsen 2014-06-24

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-01-15 

Sida
1(3)

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

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny förskola i Lönsboda, Lönsboda 44:1
Dnr KS/2018:51 290  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnad föreslår Samhällsbyggnadsutskottet att besluta att föreslå 
Kommunstyrelsen att revidera sitt beslut KS 2016-03-23 §41 och att ny placering blir norr 
om Örkenedskolan enligt skissförslag.

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattades 2016-03-23 av KS att placering av den nya förskolan skulle vara på 
befintlig skolgård. Den nya förskolan upphandlades och inga anbud inkom varpå ett 
omtag skedde. 

Under omtaget framkom ett förslag om att placeringen norr om skolan kunde vara 
fördelaktig under och efter byggtiden. Samhällsbyggnad utredde möjligheten att placera 
förskolan norr om Örkenedskolan. Fördelarna visade sig klart överstiga den första 
placeringen.

Den tilltänka placeringen stör ej befintlig skola under eller efter byggtiden och förskolan 
får närmre till grönytor och skog och man frigör mark för framtida exploatering av 
bostäder i de södra delarna, samt minskar trafiken för de boende i de södra delarna.

Beslutsunderlag

Beslut i KS 2016-03-23 §41 daterad 2016-03-23
Skissförslag placering av ny förskola i Lönsboda daterad 2018-01-10

http://www.osby.se/


Sida
2(3)

Ärende

Beslut fattades 2016-03-23 av KS att placering av den nya förskolan skulle vara på 
befintlig skolgård. Den nya förskolan upphandlades och inga anbud inkom varpå ett 
omtag skedde.

Under omtaget framkom ett förslag om att placeringen norr om skolan var väldigt 
fördelaktig under och efter byggtiden. Samhällsbyggnad utredde möjligheten att placera 
förskolan norr om Örkenedskolan. De största fördelarna med placering norr är:

- Bostadsområdet sydväst om Örkenedskolan kommer att få minskad trafik, 
framförallt när en ny skola byggs. Då kan man välja att ha en helt ny angöringsväg 
till skolan.

- Utemiljön till förskolan kan färdigställas innan inflyttning, på placeringen centralt 
på skolgården kommer den ej att bli färdig förrän en ny skola är byggd. 

- Södra delen av skolområdet kan konverteras till bostäder.

- Byggnationen av förskolan påverkar inte Örkenedskolan, vilket innebär att 
byggtrafik ej kommer att finnas på skolgården.

Den huvudsakliga nackdelen med en nordlig placering är trafik till och från sim- och 
sporthall som kommer att gå igenom gångvägen till matsalen för eleverna. Lösningen på 
detta problem är enligt följande:

- Genomfart dagtid när skolan är igång förbjuds och stängs av medelst ett fysiskt 
hinder i form av en pollare som kommer att sänkas ned när det är öppet. Enbart 
varu- och material transporter till och från simhall och matsal samt personer med 
handikapptillstånd kommer att tillåtas.

- Bilvägen kommer att bli enfilig och möten kan ej ske. 

- I framtiden finns planer på att en ny väg anläggs i samband med att man ser över 
transportväg till CEIJN AB

 

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
Förvaltningschef Barn och Skola
Barn och skola
Samhällsbyggnad



rvlOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

§41 
Ny förskola i Lönsboda 

Dnr BSN/2016:18 290 

Beslut 

Sammanträdesdatum 

2016-03-23 

Den nya förskolan i Lönsboda placeras på ärkenedskolans skolgård i enlighet 
med beslutsunderlaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns beslut om att bygga en ny förskola i Lönsboda. Möten har genomförts 
med arkitekt, tjänstemän och fackliga företrädare. 

För att arbetet ska kunna fortsätta behövs ett beslut om placering av förskolan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och skolnämndens beslut den 9 februari 2016, § 16. 

Tjänsteskrivelse "Ny förskola i Lönsboda", daterad 22januari 2016 från verk
samhetsområdeschef barn och skola Mia Johansson. 

Skiss "Placering av ny förskola i Lönsboda" 

Beslutet skickas till 
Barn- och skolnämnden 
Verksamhetsområde barn och skola 

Expedierat 

l 
Utdragsbestyrkande 

l 
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Datum

2018-01-15 
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Samhällsbyggnad 
Anders Edwall 
0479-52 81 23 
anders.edwall@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Brand Hasslarödsskolan
Dnr KS/2018:50 280  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar åt förvaltningschefen att begära överprövning av 
assistentåklagarens beslut att lägga ner förundersökningen. 

Sammanfattning av ärendet

Natten mellan 2017-08-03 och 2017-08-04 satte flertalet personer eld på en papperskorg 
vid en av Hasslarödskolans entréer. Papperskorgen är placerad under tak och det var en 
överhängande risk att hela byggnaden kunnat brinna ner. 

Händelsen polisanmäldes och film från kameraöverbevakningen togs fram, flertalet 
individer identifierades av polisen har i dagsläget en väldigt klar bild över händelserna 
och vilka som deltog.  

Med anledning av denna klara bild av både händelseförlopp och deltagare, är det rimligt 
att förundersökningen inte läggs ner eftersom det torde vara ett brott att tända eld på en 
papperskorg som kunde resulterat i att en byggnad på Hasslarödsskolan brunnit ner.

Beslutsunderlag

Underrättelse om beslut till målsägande daterad 2017-11-24

http://www.osby.se/
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Ärende

Flertalet personer tände eld på en papperskorg på Hasslarödsskolan natten mellan 2017-
08-03 och 2017-08-04. Branden smälte armaturen i taket på entrén och det var nära att 
branden tog sig. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka branden.

Händelsen polisanmäldes och polisen kunde snabbt genom bland annat övervakningsfilm 
identifiera gärningsmännen. 

Åklagaren valde att rubricera händelsen som enbart mordbrand och valde därefter att 
lägga ner förundersökningen med motivering ”Det saknas numera anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats”.

Samhällsbyggnad finner att en överprövning av åklagarens beslut behöver göras, då det är 
rimligt att anta att det är olagligt att elda upp annans egendom.

 

Beslutet skickas till 

Fastighetschef
Förvaltningschef samhällsbyggnad

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Förvaltningschef Fastighetschef 



RAR 
POLisMYNDIGHETEN 

UNDERRÄTTELsE OM BESLUT 
TILL MÅLsÄGANDE 2017-11-24 10.38 

5000-K937795-17 
Sida: l 

OSBY KOMMUN 
BOX 114 
283 22 OSBY 
SVERIGE 

BROTT/HÄNDELSE 

Mordbrand 
HASSLARÖDSSKOLAN, HASSLARÖDSVÄGEN 12, OSBY 
Torsdag 2017-08-03 kl 00.00 t.o.m. Torsdag 2017-08-03 kl 01.10 

1.40 
Brottskod 

1301 

Brottet du var målsägande i har avslutats med Beslut och skäl enligt följande. 

Beslut: 
Förundersökningen läggs ned 

Skäl: 
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. 

Motivering: 
Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 
har förövats. 

BESLUT AV BESLUTSDATUM 
2017-11-14 Jennie Kjellander 

TITEL 
Assistentåklagare 

Frågor om beslutet 
Polisens beslut att lägga ned/inte inleda förundersökningen kan 
överprövas av åklagaren. Vänd dig till Polisen om du har frågor om 
beslutet eller vill få det prövat. Du når oss på telefonnummer 114 14. Var 
beredd på att uppge diarienumret, högst upp till höger på din anmälan, när 
du kontaktar oss. 

Rätt till ersättning 
Via din hemförsäkring kan du ha rätt till ersättning för eventuella skador 
på grund av händelsen. Kontakta ditt försäkringsbolag. 
Om du drabbats av fysisk eller psykisk skada kan du, i vissa fall, få 
ersättning från Brottsoffermyndigheten. Kontakta Brottsoffermyndigheten 
på telefon 090-70 82 00 eller på www.brottsoffermyndigheten.se 

LPO Ljungby 
Box 
205 90 MALMÖ 
Tfn: 11414 
E-post: 

Besöksadress: Södra Torggatan l, Ljungby 

Handl. enhet: Utredning l LPO Ljungby 
Handläggare: Polisass. Emma Jingblom 



2017-11-24 Överprövning av beslut 

.. ~iili? Jlt ÅKLAGARMYNDIGHETEN 

Överprövning 

Här finns information om 2yerprövning, det vill säga möjligheten att få åklagarens beslut ändrat. Du 
hittar även information om hur polisens beslut kan prövas av åklagare. Här till höger på sidan finns en 
länk till riksåklagarens riktlinjer, som närmare beskriver hur ~~rövning går till. Där finns också en 
blankett som kan användas vid prövningsbegäran. 

Här följer några vanliga frågor och svar om överprövning 

En överprövni~g_ innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice 

överåklagare). En överprövf!!r!g kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och 

därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklag.!!_ren. 

Överprövning/prövning av besJul hanteras genom ett skriftligt förfarande. 

VIlka åklagarbeslut kan överprövas? 

l princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte 

väcka ~tal. Beslut som kan överklagas till domstol, till exempel beslut om att inte meddela kontaktförbud 

eller beslut om beslag, överprövas normall inte. 

Kan polisens beslut prövas av åklagare? 

Ja, polisens beslut kan prövas av åklagare. En sådan begäran skickas eller lämnas in till polisen. 

Adresser finns på polisens webbplats. Använd gärna den blankett för begäran om prövning som finns 

överst på denna sida. 

Kan vem som helst begära överprövning_?_ 

Nej. Endast den som är berörd, det vill säga den som u Isatts för brottet eller misstänks för brottet. kan 

normall begära ~rövning~ 

Hur lång tid har man på sig att skicka In en !!_verprövnlng från och med beslutet? 

Det finns i princip inte någon bestämd tid inom vilken en begäran om överprövning ska ske. Om del har 

gått lång tid mellan begäran om överprövning och det beslut som begärs prövat kan dock detta medföra 

att ärendet inte prövas i sak. 

Hur gör jag om jag vill begära ~!!!E_rövnJ.!!g av ett åklagarbeslut? 

• En begäran om överprövning bör vara skrlftllg. Den kan skickas in via e-post. En muntlig begäran om överprövning granskas normalt Inte. 

• En begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. Ärendet granskas normalt inte om begäran om överprövning är bristfällig. Det är 

vanligtvis inte möjligt att komplettera begäran senare. Se därför till att begäran är komplett när den skickas in. 

En begäran om överprövning ska skickas eller Jämnas In till den åklagarkammare där beslutet har fattats. Adresser finns på kontaktsidan. 

Använd gärna den blankett för begäran om överprövning som finns i högerspalten på denna sida. Blanketten kan användas både för överprövning av 

åklagarbeslut och prövning av polisbeslut 

Hur får jag veta hur det har gått med min begäran? 

När ett beslut har fattals skickas en kopia av beslulet hem till dig eller till din e-postadress. 

Kontaktinformation 

Åklagarmyndigheten 

Box 5553 

114 85 stockhalm 

Växel 010-562 50 00 

Presstjänsten 

Du som är journalist är 

välkommen att vända dig till 

https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/atalsbesluteUoverprovning-av-besluU 112 



BEGÄRAN OM PRÖVNING AV POLISBESLUT / ÖVERPRÖVNING AV ÅKLAGARBEsLUT 

Datum 

Till (den instans där beslutet fattats, exempelvis Polismyndigheten, Åklagarkammaren i X-stad) 

SÖKANDE (du som begär prövning/överprövning) 

Efternamn, Förnamn l Personnummer 

Adress 

E-postadress 

Om det finns ett ombud; ombudets namn och adress- Fullmakt bör bifogas 

VILKET BESLUT VILL DU HA PRÖVAT/ÖVERPRÖVAT? 
Det är viktigt att ett fullständigt ärende-/diarienummer anges. Din begäran kan annars inte prövas. 

Myndighet där beslutet fattats 

Orolisen D Åklagarmyndigheten 

Ärende-/diarienummer .l Datum för beslutet 

Aklagarmyndigheten, juni 2015 



VILKEN ÄNDRING VILL DU HA? 
Prövning/överprövning av beslut hanteras skriftligen. En begäran om prövning/överprövning ska vara tydlig och 
fullständig när den skickas in, annars granskas ärendet normalt inte. Det är vanligtvis inte möjligt att 
komplettera begäran senare. 

Här anger du vilken ändring av beslutet som önskas, t. ex. att förundersökningen ska återupptas eller att åtal 
ska väckas. (Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. Ange l så fall ''forts. se bilaga"). 

VARFÖR VILL DU HA ÄNDRING? 
Här bör du beskriva varför du är missnöjd med beslutet. Du bör också tydligt ange om du lämnar någon 
information som inte har lämnats tidigare. {Räcker inte utrymmet på blanketten kan extra blad användas. 
Ange i så fall ''forts. se bilaga"). 

VILL DU LÄMNA IN NÅGRA NYA HANDLINGAR? 
De ska i så fall lämnas in tillsammans med denna blankett. Handlingar som redan finns hos Polisen/ 
Åklagarmyndigheten ska inte lämnas in. 

Namnteckning (du som begär prövning/överprövning) 

Datum 

Åklagarmyndigheten, juni 2015 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jeanette Karlsson 
0479528400 
jeanette.karlsson@osby.se 

Besöksadress Parkgatan 1
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Tilläggsbudget 2018
Dnr KS/2018:33 041  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

- tilläggsbudget 2018 enligt skrivelse ”Tilläggsbudget 2018, Samhällsbyggnad 
exklusive VA-verksamheten” daterad 2018-01-16 och skrivelse ”Tilläggsbudget 
2018, Samhällsbyggnad VA-verksamheten” daterad 2018-01-16 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bokslutsanvisningarna har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på 
budgetmedel som ska föras över till 2018 för investeringsprojekten som inte kunnat 
slutföras under 2017 samt för investeringsbehov som inte finns budgeterade 2018. 
Observera att projekt och belopp är preliminära då bokföringsår 2017 inte stängs förrän 
den 26 januari 2018. Dessutom finns förslag på omdisponering av driftbudget utifrån 
organisationsförändringar 2018. 

Ekonomiavdelningen sammanställer sedan nämndernas/utskottens förslag på 
tilläggsbudgetering 2018 och tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 7 mars och 
därefter i kommunfullmäktige den 26 mars.

Beslutsunderlag

Skrivelse: 

”Tilläggsbudget 2018, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten” (2018-01-16)

”Tilläggsbudget 2018, Samhällsbyggnad VA-verksamheten” (2018-01-16)

Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson Jeanette Karlsson 
Förvaltningschef Ekonom 

http://www.osby.se/
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Mathias Karlsson

Jeanette Karlsson

Tobias Stensson

Reia Sofiadotter Collberg

Anders Edwall

Johanna Lindhe



 

Tilläggsbudget 2018 

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten  
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

Tilläggsbudget drift 

Ansv Verks Text 

Kvar 
2017 
(tkr) 

Förslag 
2018 
(tkr)  Kommentar 

       

       

Summa      

Kommentarer tilläggsbudget drift 

Tilläggsbudget investeringar 

Ansv Verks Proj Projektnamn 

Kvar 
2017 
(tkr) 

Förslag 
2018 
(tkr)  Kommentar 

Budget 
2017 
(tkr) 

1910  5411   0219  

 
Bredbandsut
byggnad  290 290  

Bredbandsutbyggnad ej slutförd 
2017. Önskemål om att föra över 
denna budget till projektnr 0904. 724 

 1910   5411   0903  

 
Övervak.sys
, styr o regl  445 445   500 

 1910   5411   0904  

 
Bredbandsut
byggnad  250 250  

Bredbandsutbyggnad ej slutförd 
2017. 250 

 1910   5411   0905  
Åtgärder 
ledningsnät 450 450   10 000 

 1910   5411   0906  
 Åtg enl VA-
plan  6 000 6 000   6 000 

Summa   7 435 7 435    

Observera att sammanställningen är preliminär eftersom bokslutet, dvs bokföring på 
2017, stängs i slutet av januari. 

Omdisponeringar 

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar 

      

      

Summa     

 



 

Tilläggsbudget 2018 

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten  
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Omdisponeringar ........................................................................................................... 5 
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

Tilläggsbudget drift 

Ansv Verks Text 

Kvar 
2017 
(tkr) 

Förslag 
2018 
(tkr)  Kommentar 

       

       

       

       

       

Summa      

Tilläggsbudget investeringar 

Ansv Verks Proj Projektnamn 

Kvar 
2017 
(tkr) 

Förslag 
2018 
(tkr)  Kommentar 

Budget 2017 
(tkr) 

         

1801 05320 0812 
Utveckling 
näringsverksamhet 10 000 10 000  

Utveckling av området öster om rv 23 
vid Lars Dufva 10 000 

1801 05320 0812 
Utveckling 
näringsverksamhet  -5 000  

Önskemål om att omdisponera 5 mnkr 
av ursprunglig budget 2018, från 
investeringsprojekt 0812 Utveckling 
näringsverksamhet till 0803 
Centrumåtgärder. Se KS 2017 § 230.  

1801 05320 0803 Centrumåtgärder  5 000  Se ovanstående kommentar  

1804 07040 xxxx Mätbil / GIS  400  

Inköp av mätbil GIS. Inköp ingår i 
investeringsplanen för 2019 med 
belopp 250 tkr men nytt fordon 
behöver införskaffas 2018 då 
nuvarande fordon (årsmodell 2008) 
har brister. Lämpligt fordon bedöms 
kosta ca 350-400 tkr. 0 

1802 32130 0080 Industrispår NO 20 424 20 424  
Projektet pågår, beräknas vara klart 
under våren 2018. 27 259 

1801 32100 0254 
Tunnel Rv 15 
Hallarydsvägen 2 528 2 528  

Upphandlingen har dragit ut på tiden 
och utgifterna har ökat jämfört med 
ursprunglig budget. Inväntar beslut 
från kommunstyrelsen på utökad 
budgetram med ytterligare 1 800 tkr 
om Trafikverket beviljar utökat bidrag 
på 900 tkr, KS 2017 § 195. 2 528 

1801 32100 0255 
Statsbidrag Tunnel 
Rv 15 -1 400 -1 400  Se kommentar projekt 0254. -1 400 

1801 23110 0802 Nya planområden 293 293  

Kostnaderna för detaljplaneläggning 
bedöms öka p.g.a. ökade krav på 
utredningar. 500 

1801 23110 0811 
Exploater. Hasslaröd 
Syd 3 000 3 000  

Projektet innefattar delar avseende 
utbyggnad av infrastruktur i 
exploateringsområdet Hasslaröd Syd. 
Utbyggnaden hänger ihop med utökat 
VA-verksamhetsområde för Sibbarp 
Skansen enligt VA-Strategi. 3 000 

1800 02120 0834 
Byggnation stamnät 
landsbygden 2 070 2 070  Projektet pågår över årsskiftet. 2 070 
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Ansv Verks Proj Projektnamn 

Kvar 
2017 
(tkr) 

Förslag 
2018 
(tkr)  Kommentar 

Budget 2017 
(tkr) 

1801 05320 xxxx 
Marknadsplats 
Lönsboda  270  

Åtgärder för att utöka asfalterad yta för 
marknader, torghandel mm. 0 

1810 41110 0831 Lekplatser 167 167  

Leveransförsening för lekutrustning 
beställd i augusti 2017. Beräknad 
leverans i februari 2018. 300 

1835 42900 0262 
Osby simh. kassa o 
passer 275 375  

Upphandlingen blev mer komplicerat 
än beräknat då entrésystemet 
behövde synkroniseras med ett nytt 
bokningssystem för alla kultur och 
fritids lokaler och anläggningar. Vidare 
behövde det fungera tillsammans med 
ett det tänkta passersystemet för 
fastigheter i Osby kommun.  Arbetet är 
påbörjat och beräknas slutföras våren 
2018. Ökad kostnad p.g.a vändkors. 275 

1836 46100 XXXX 

Nya lampor 
barnavdelningen 
bibliotek Osby  160  

Lamporna på hyllorna i 
barnavdelningen är gamla och går 
sönder. Är en fara för barn och 
ungdomar som vistas i lokalerna och 
behöver åtgärdas snarast. Kostnad 
baseras på inkommen offert från 
upphandlat företag. 0 

1290 05200 1312 
Planerat underhåll 
(komp.red) 3 569 3 800  

I samband med införande av 
komponentredovisning flyttades 3,7 
mnkr från drift till investeringar. Detta 
gjordes dock bara för 2017, behovet 
gäller årligen. 3 700 

1290 08410 0204 
Brand & passage 
kommunhus 370 370  Kommunhusprojektet ej klart 2017 1 500 

1290 08412 0207 
Utredning 
Killebergskolan 100 100  

Utredning flyttad p.g.a. försening 
förskola och skola Lönsboda och 
Osby. 100 

1290 08410 0209 
Inredning 
Kommunhus -151 -151  

Negativ tilläggbudgetering eftersom 
budget 2017 är noll kr, däremot finns 
budget 2018 och den ska minskas 
eftersom utgifter tagits redan under 
2017. 0 

1290 30200 1303 
Proj. 
energisparåtgärder 215 215  

Försenat p.g.a. personalomsättning på 
Osbybostäder 250 

1290 30200 1305 Säk.proj. larm 175 175  
Försenat p.g.a. personalomsättning på 
Osbybostäder 300 

1290 30200 XXXX Säk. proj. passage  2 000  

Passagesystemen är utdaterade och 
fungerar knapphändigt. Nytt passage 
system som är uppkopplat centralt 
krävs för att uppfylla säkerheten på 
kommunens lokaler. Mångårigt projekt 
kommer att hanteras i budget för 2019. 0 

1290 08416 1306 Simhall Lönsboda 220 420  

Försenat p.g.a. personalomsättning 
Osbybostäder och ökade kostnader då 
även anpassning för 
funktionsvariationer krävs i 
omklädningsrum. 220 

1290 08416 1308 Hjärtasjötorpet 1 124 1 124  

Besiktningsanmärkningar ej åtgärdade 
ännu och alla fakturor ännu ej 
inkomna. 2 490 

1290 08412 1309 
Utemiljö Barn och 
skola 313 313  

Personalomsättning har gjort att det ej 
hunnits med. 400 

1290 08416 1630 Utredning ishall 86 86  Utredning pågår 146 

1290 30200 1632 
Samlokalisering olika 
vht 100 100  Utredning pågår 100 

1290 08410 1720 
Kommunkontor 
ombygg -5 433 -5 433  

Projektet fortlöper och budget matchar 
inte betalningsplan. 23 168 
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Ansv Verks Proj Projektnamn 

Kvar 
2017 
(tkr) 

Förslag 
2018 
(tkr)  Kommentar 

Budget 2017 
(tkr) 

1290 08412 XXXX 

Markberedning 
förskola paviljonger 
Killeberg 4 avd.  1 250  

Initierats av Barn och Skola. Dnr 
BSN/2017:166 0 

Summa   38 045 42 656    

Observera att sammanställningen är preliminär eftersom bokslutet, dvs bokföring på 
2017, stängs i slutet av januari. 

Omdisponeringar 

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar 

1800 05100 Ekonom -707 10 
Centraliserad ekonomienhet från och med 
2018. 

1831 4000 Fritidsadministratör, lokalbokningar -71 15 

20 % fritidsadministratörstjänst avseende 
lokalbokningar som flyttas till kontaktcenter 
under 2018. 2018: 10 månader = 71 tkr. 
2019: 12 månader = 85 tkr. 

Summa  -778   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Jeanette Karlsson    
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jeanette.karlsson@osby.se    

 

Besöksadress Parkgatan 1 

Postadress 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

Fax 0479-52 82 97 

E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 
PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

 

 

Tilläggsbudget 2018 

Dnr KS/2018:33 041   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet  

förslag till kommunstyrelsen 
förslag till kommunfullmäktige 

- investeringsplan 2018-2042 enligt skrivelse ”Investeringsplan 2018-2042,  
Samhällsbyggnad VA-verksamheten”, daterad 1januari 2018, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tillsammans med SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) tagit fram 
en långsiktig investeringsplan gällande VA-verksamheten. Arbetet har införlivat 
kommunfullmäktiges beslut att fullfölja VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet” samt 
aktuell status för kommunens VA-anläggningar inklusive ledningsnätet. Resultatet är en 
25-årig investeringsplan med en klart höjd investeringstakt för att fullfölja antagen VA-
strategi. Förslaget innebär en genomsnittlig årlig investeringstakt, under perioden 2018-
2042, på ca 31,6 mnkr. 

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om nya VA-taxor gällande från 1 mars 
2018. Denna VA-taxa möjliggör avsättning till investeringsfonder för avskrivning och 
ränta på vissa investeringar i den 25-åriga investeringsplanen. 

Föreslagen investeringsplan 2018-2042 innebär omdisponeringar inom 2018 års 
budgetram och investeringsplan 2019-2020 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2017). 
Omdisponeringarna presenteras i skrivelse ”Omdisponering investeringsmedel 2018-
2020, VA-verksamheten”. 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Skrivelse: ”Investeringsplan 2018-2042, Samhällsbyggnad VA-verksamheten”, daterad 
2018-01-11 

Skrivelse: ”Omdisponering investeringsmedel 2018-2020, VA-verksamheten”, daterad  
2018-01-11 

 

 

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson 

Jeanette Karlsson 

Per Fremark, SBVT 

Johanna Lindhe 

 

 

 

Mathias Karlsson  Jeanette Karlsson  
Förvaltningschef  Ekonom  



(2018-01-11)

Begäran om omdisponering av investeringsmedel inom investeringsbudgetram 2018 
samt investeringsplan 2019-2020 beslutad av KF i juni 2017.

Projekt 
nr Projektnamn 2018 (tkr) 2019 (tkr) 2020 (tkr)

Omdisponering av investeringsbudget från projekt:

0903 Övervakningssystem 500 500 500

0904 Bredbandsutbyggnad 250 0 0

0906 Åtgärder enligt kommande VA-plan 8 000 8 000 5 000

Summa: 8 750 8 500 5 500

Omdisponering av investeringsbudget till projekt:

0908 Östra Genastorp-Östanå 500 0 0

0909 Hasslaröd 3 000 3 500 0

0910 Särskilda dagvattensatsningar, dammar etc 1 500 850 1 500

0911 Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar 2 550 2 450 1 500

0912 Vattenmätare 700 700 700

0913 Mindre nyanläggningar 500 500 500

xxxx Östra Genastorp § 6 0 500 1 300

Summa: 8 750 8 500 5 500



INVESTERINGSPLAN 2018-2042, VA-verksamheten

Investering  (belopp tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Totalt

Osby Arv, Ombyggnad slamhantering 5,000 9,000 14,000

Lönsboda Arv, tillståndsansökan 0,500 0,500 1,000

Lönsboda Arv, ombyggnad till pumpstation 0,500 8,000 4,000 12,500

Osby Arv, Ombyggnad till pumpstation 0,500 12,000 15,000 27,500

Prästängen PST 203 0,500 3,000 3,000 6,500

Tillståndsansökan, omprövning Osby Arv 0,500 0,500

Ny Högreservoar - Klinten 10,000 10,000

Maglaröd VV, Ombyggnad för kapacitets ökning 10,000 10,000 0,500 0,500 0,500 50,000 60,000 131,500

Killeberg VV, Ny reservoar 2,500 2,000 4,500

Lönsboda VV, Optimering 1,000 1,500 2,500

Lönsboda VV, Ny borra för ersätta och koml. Industriborran 0,500 2,000 2,000 4,500

Skydd av grundvatten 0,500 0,500 1,000

Brunkelstorp, Skeingesjön, ny matarledning Osby 12,500 12,500 25,000

Östra Genastorp, §6 0,500 1,300 3,200 4,000 9,000

Östra Genastorp-Östanå 0,500 2,500 2,500 5,500

Osby-Östra Genastorp 0,500 0,500 20,000 10,000 31,000

Hasslaröd 3,000 3,500 6,500

Sibbarp skans, §6 0,500 6,500 7,000

Osby-Boalt-Lönsboda-Vilshult 0,500 0,500 0,500 0,500 50,000 50,000 50,000 20,000 172,000

Ledningsnät 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 202,000

Särskilda dagvatten satsningar, dammar etc 1,500 0,850 1,500 2,150 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000

Arv, VV, pumpstationer (inkl. reinvesteringar) 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 62,000

Övervakningssystem/PLC, alla anläggningar 2,550 2,450 1,500 0,700 0,700 0,700 8,600

Vattenmätare 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 17,500

Mindre nyanläggningar 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 12,500

Investeringssumma per år (tkr) 23,750 23,500 20,500 52,250 50,900 24,400 39,700 37,700 19,700 20,700 10,700 10,700 10,700 11,200 68,200 64,200 60,200 30,200 10,700 10,700 11,200 22,200 75,200 70,200 10,200 789,600

Investeringsbehov för respektive 5-års period (tkr) 170,900 142,200 111,500 176,000 189,000 789,600

Årligt genomsnitt (tkr) 31,584
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Kettil Svensson 
0709 318 376 
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Ny detaljplan för del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa 
rastplats. 
Dnr KS/2013:1144    

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Skicka ut förslag till detaljplan på en tredje granskning under 2018.

Sammanfattning av ärendet

Under 2014 uppmärksammade verksamhetsområdet samhällsutveckling att efterfrågan på 
mark för verksamhetsetableringar ökat. Området mitt emot Lars Dufwa rastplats, öster om 
väg 23, pekades ut som den mest lämpliga marken för nyetableringar. Bedömningen 
gjordes att området kunde locka till sig etableringar och nya arbetstillfällen för kommunen 
med närhet till väg 23. Kommunen äger marken.

Ingen gällande detaljplan finns och översiktsplanen pekar ut området som ett 
verksamhetsområde men också med möjlighet till handel (Osby kommun 2010, s 66). 

Planförslaget omfattar del av fastigheten Osby 181:5 och är beläget mitt emot Lars Dufwa 
rastplats. Detaljplaneförslaget anger verksamhet, besök- och kontorsändamål samt 
vägrestaurang. Vall och prickmark är förlagd mot väg 23 för att hålla gott avstånd till 
vägen (30 meter byggnadsfri zon). En ny väg dras in för att komma in till handelsplatsen. 
Vägen dras in där befintlig grusväg är belägen, mitt emot Lars Dufwas infart.

Efter senaste granskningen har bland annat sedimenteringsdammarna  flyttats mer åt öst i 
illustrationsplanen och korrigeringar gjorts i textmaterialet. 
En bestämmelse för besöksanläggningar har också lagts till.     

Bebyggelsebilden i området är ytterst begränsad med enbart några enstaka boningshus. 
Ett rimligt avstånd hålls till dessa villor. Den huvudsakliga bebyggelsen består av macken 
vid Lars Dufwa och ridanläggningen bakom rastplatsen. 

Planområdet utgör inget grönområde i grönplanen och är inte exploaterat sedan tidigare. 
I huvudsak finns blandskog i området samt en öppen gräsyta i söder. 

Planen drivs med det utökade planförfarandet.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 2
Fastighetsförteckning
Lokaliseringsprövning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Trafikutredning
Handelsutredning

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson
 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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Handelsutredning för 
Lars Dufwa, del av Osby 

181:5. Osby, Osby 
kommun, Skåne län. 

Sandra Holm, Kathrine Heiberg, Lina Dako 
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OSBY KOMMUN │ Bakgrund till utredning 

Osby kommun har en lång tradition av bra handel i centrum med många mindre 
butiker som tillsammans representerar en stor andel av kommunens dagligvaruköp. 
Konkurrens från näthandel och stora handelsaktörer på handelsområden utanför Osby 
kommun har påverkat handeln i Osby, där det redan idag finns ett antal tomma 
lokaler. Kommunen vill fortsätta ha ett attraktivt centrum och motverka minskad 
handel i centrum. 

Nyetableringar av stora handelsaktörer i centrum är vare sig möjligt eller önskvärt på 
grund av brist på lämpliga lokaler och parkeringsplatser. Det är inte hållbart att öka 
trafikvolymen i centrum med denna typ av verksamhet. 

 

Med detta som bakgrund, finns idag ett intresse att etablera ett nytt handelsområde i 
utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa. Nyetableringar 
avser handelsaktörer som skulle kunna resultera i ett större utbud för Osbys invånare 
för storköp och sällanköpsvaruhandeln med syfte att öka den totala handeln i 
kommunen. Nya målgrupper bedöms kunna attraheras till området, då drygt 11000 
fordon passerar dagligen. 

Källa: Anbudsunderlag Osby Kommun (2016)  
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OSBY KOMMUN │ reteam group 

reteam group är ett konsultföretag som rådger 
kommuner och privata aktörer i planering kring 
detaljhandel och samhällsplanering. Vi har existerat 
sedan 2001 och har bidragit till utvecklingen av 
konkurrenskraftiga och holistiska 
detaljhandelsstrategier till över 100 städer, 
shoppingcenters och externa detaljhandelsområden 
i såväl Sverige som utomlands.  

 

Idag är vi bland en av de ledande specialisterna på 
utveckling av detaljhandelsfastigheter.  Våra 
strategier och lösningar ger näringsidkare, 
hyresvärdar, handelsföreningar och kommuner en 
gemensam strategisk plattform som främjar 
stadens och kommunens framtida utveckling.  

 

reteam group har huvudkontor i Köpenhamn i 
Örestads region med kontor även i Polen, Sydafrika, 
Nederländerna och Sverige.  
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OSBY KOMMUN │ Uppdragsbeskrivning 

Osby kommun har tilldelat reteam group att göra en utredning av etablering av ett nytt 
handelsområde i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa.  

 

Syftet med utredningen är att ge kommunen underlag till detaljplanarbete och 
strategisk planering för ett nytt handelsområde. 

 

reteam groups uppdrag är att klargöra marknadsförutsättningarna för lokalisering av 
ett nytt handelsområde genom att genomföra följande analyser: 

 

• Nulägesanalys av handeln i Osby centrum/tätort. 

• Konsekvensanalys för daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort av ett nytt 
handelsområde. 

• Analys av vilken typ av handel som hotas, respektive har potential att utvecklas, av 
eventuell framtida utökning av handel på det nya handelsområdet.  

• Analys av ekonomiska konsekvenser för Osby kommun inbegripet arbetstillfällen. 

• Analys av hur grannkommunernas (Älmhult och Östra Göinge kommun) handel kan 
tänkas påverkas av ett nytt handelsområde samt redogörelse för eventuella positiva 
och negativa konsekvenser för närliggande kommuner. 

• Analys av handelsområde attraktionspotential i ett bredare geografiskt sammanhang 
(Norra Skåne). 

• Analys av platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv.  

 

reteam group använder sin ledande expertis och erfarenhet inom utveckling av 
handelsplatser och konsument beteende samt tillämpat analys metoden retail 
mapping* för att genomföra ovanstående analyspunkter.  

*retail mapping: inventering och analys av handelsutbudet i butikslokaler i gatunivå på central stråk i stadskärnor och tätorter.  
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OSBY KOMMUN │ Externhandel vs. cityhandel 

Externhandelns effekt på cityhandel diskuteras mycket.  

Anledningen till att externa handelsplatser attraherar många konsumenter är 
för de erbjuder ett stort produkturval, konkurrenskraftiga priser samt 
tillgänglighet.  

Särskilt i ett bilsamhälle erbjuder de en attraktiv lösning till ett effektivt och 
resultat-orienterat köp. Men valet av vilken handelsplats man väljer påverkas 
av många olika faktorer. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att externhandel inte bör konkurrera 
med centrum utan komplettera. Det är även av stor vikt att man inte bygger 
för stort i förhållandet till kommunens befolkningsstorlek.  

Om externhandeln blir för stort i förhållande till centrum i både omsättning 
och yta kan det få förödande effekter på cityhandeln. Ett exempel på detta är 
Väla-området i Helsingborg.  

 

En ytterligare viktig aspekt är valet av butiksmix som man etablerar på 
området. Den måste planeras i hänsyn till utbudet i centrum, konkurrenande 
platser och människorna som kommer använda plasten. Undersökningar 
visar att extern dagligvaruhandel påverkar cityhandel och grannkommuner 
mycket mer än vad sällanköpshandelskoncept gör. Undersökningar visar att 
befolkningen i kommuner med dagligvaruhandel på ett externt 
handelsområde väljer att handla större volymer på det externa läget och 
använder livsmedelbutikerna inne i city som komplettering.  

 

Vid utveckling av externhandel är det viktigt att utveckla cityhandeln 
samtidigt för att det ska få så lite konsekvenser som möjligt. Cityhandeln bör 
i regel ses över och fräschas upp vart 7 år för att behållas attraktiv och 
motstå konkurrens. I en stadskärna/centrum måste kommun, 
fastighetsägare och näringsidkare samverka och ha samma vision för att 
detta ska bli så starkt som möjligt och generera en positiv upplevelse för 
kunden. 

7 
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OSBY KOMMUN │ Extern handeln & köpbeteende 

Det finns tre anledningar till varför människor befinner sig på en handelsplats 
1. De är där för att de ska köpa något 2. De är där för att träffa någon eller få 
inspiration 3. De passerar igenom för att de är på väg någon annanstans.  

 

Inköp på externhandelsområde är ofta målinriktade köp. Framgångskriterier 
för denna typ av anledning är en bra hyresgästmix, det totala urvalet av 
produkter inom en viss kategori av varor (brett prisspann, brett och djupt 
sortiment) som personen behöver köpa.  

Att ett externhandelsområde är fokuserat på målinriktade köp syns tydligt i 
reteams analyser när vi har intervjuat människor på ett externt 
handelsområde. Mer än 80% av människorna är där för att handla. Sällan är 
man där för att träffa någon.  

Placeringen av externhandeln utmed stora vägar får dem även att fånga upp 
människor som är på väg, men majoriteten av människor är där för att just 
handla något specifikt. Tillgänglighets- kriterierna för de som är på väg är att 
det är snabbt och enkelt då tid är en betydelsefull faktor. Det är svårt att 
avbryta någon i rörelsefas eller ändra deras väg. Erbjudandet måste vara 
mycket attraktivt, tydligt kommunicerat och lösa de behoven man kan tänkas 
ha när man är på väg. 

 

Tillgängligheten och avståndet är en avgörande faktor för ett attraktivt 
externt handelsområde och påverkar konsumentens val av handelsplats. 
Tillgängligheten gäller både kollektivtrafik och biltransport men även 
öppettider. Dessa kan påverka valet av handelsplats väldigt mycket.  

Människor som bor utanför staden/orten och som är bilberoende kör gärna 
längre för att handla, mycket på grund av att det är lättare att parkera T.ex. 
om kunden har två olika externa handelsområde att välja mellan, båda 
tillgodoser behovet de önskar tillfredsställa, har samma butiker men den ena 
är lättare att ta sig till även om det är lite längre iväg. Vilken plats väljer 
kunden? De gör även avvägande i om de kan göra fler ärenden i samma tur. 

Bilanvändare är även oftast mer villiga att resa lite längre för att göra storköp 
om erbjudandet är tillräckligt attraktivt. Människor är villiga att resa 25% av 
tiden som de vill spendera på en handelsplats t.ex. om man behöver köra i 
20min så vill man spendera ca. 1,5 timme på platsen.   

8 
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OSBY KOMMUN │ Människorna på en handelsplats 

En analys av det befintliga butiksutbudet på primära shoppingstråk ger en 
tydlig bild över hur konsumenten uppleveler platsen och utbudet. Det 
identifierar styrkorna och svagheterna i handelsutbudet. Dock identifierar det 
inte platsens identitet, människorna och deras personliga behov och 
önskemål.  

 

Var och hur människor väljer att shoppa påverkas av många olika faktorer. 
Demografiska faktorer som hushållsekonomi och familjestruktur är en, 
tillgång till transportmedel och möjligheter är en annan. Attraktivt utbud, 
tillgängligheten samt närheten till handelsplatsen påverkar också valet av 
handelsplats. Men det som gör konsumentbeteendet ännu mer komplext är 
att de flesta köp och val av handelsplats inte alltid är motiverat av 
demografisk data och ett faktiskt behov att köpa, utan de motiveras och 
påverkas mer av personliga värderingar, attityder och prioriteringar. Detta 
medför att utmaningen att förutspå konsumenters beteende i ett 
handelsklimat är stor. Dock inte omöjlig.  

 

Vid utveckling av en handelsplats  är därför av stor vikt att investera i att 
verkligen förstå och lyssna på människorna då de utgör platsens identitet. 
Skapar man inte en plats som korrelerar med deras personlighet är risken 
stor att de väljer att shoppa någon annanstans.  

Beslut om utveckling av handel måste därför  inkludera människorna för att 
kunna skapa en långsiktig och hållbar lösning. T.ex. vad är viktigt för dem när 
de shoppar, vilka butiker har de behov för, hur vill de känna sig när de 
shoppar etc.  

 

Från våra undersökningar ser vi även att de som bor nära handelsplatsen är 
de som faktiskt använder platsen mest.  Givetvis lockar handelsplatsen 
köpkraft från grannkommuner och andra orter men majoriteten är fortfarande 
de som bor tätt på. Det är därför viktigare att basera utveckling kring dem än 
”potentiella kunder” utanför kommunen.    

9 
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OSBY KOMMUN │ Definition av utredningsområde 

Området av intresse för utredningen av det nya handelsområdet 
ligger i utkanten av Osby tätort, öster om riksväg 23, mittemot Lars 
Dufwa. Det tar ca 6 min med bil från Osby Centrum till området. 

 

Platsens förutsättning att bli ett handelsområde är god när man tittar 
på dess placering utmed och nära högt trafikerade vägar och 
centrum. Platsens identitet med Brio-gubben som landmärke är redan 
känd av människorna i regionen. Dock hade det optimala läget för ett 
handelsområde, med hänsyn till trafikflödet i området, varit på andra 
sidan rondellen närmre avfarten in till Osby och väg 15.  

3,8 km    
6 min bil 



© reteam group.com | creating desirable retail destinations | research,  analysis,  operational strategy,  design,  operational branding & marketing,  leasing || mind16.com® by reteam   
 

OSBY KOMMUN │ Potentiell Konkurrens 

Om man tittar på det geografiska området i ett 
större perspektiv för att identifiera potentiell 
konkurrens om köptillfällen som ett nytt 
handelsområde i Osby skulle få, så skulle de 
potentiellt vara följande: 

 

Älmhult Handelsplats, externhandeln i Hässleholm 
och externhandeln i Kristianstad.  

Hässleholm och Kristianstad erbjuder ett stort utbud 
inom storköp och Älmhult gynnas av att ha IKEA 
som ankare.  

 

Kristianstad är den handelsplatsen som ligger längst 
bort med 46 min bilfärd och 52 min med tåg. Det 
tar 32 min att köra till Hässleholm och 19 min med 
tåg. Älmhult ligger närmast och tar 22 min med bil 
och 10 min med tåg.  

 

Eftersom storköpshandeln är begränsad i Norra 
Skåne, bortsett från Älmhults erbjudande som är 
delvis begränsat, åker troligtvis många till antingen 
Kristianstad eller Hässleholm för att göra storköp. 
Framförallt människor från Östra Göinge och Osby. 

 

Som vi tidigare har nämnt reser bilanvändare gärna 
lite längre för att göra ett storköp, resetiden till de 
potentiella konkurrenterna är inte ett hinder för 
konsumenten.  45% av de som bor i Osby kommun 
bor utanför tätorten och är i behov av bil eller annat 
transportmedel för att ta sig till annan ort dvs. 
bilkulturen och användningen är stor. Utbudet och 
erbjudandet kommer vara avgörande för var 
människor kommer att köra.  

Bil: 22 min 
Tåg: 10 min 

Bil: 46 min 
Tåg: 52 min 

Bil: 32 min 
Tåg: 19 min 
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OSBY KOMMUN │ Tillgänglighet 

Om vi tittar på det geografiska området från ett mindre perspektiv och förrutsättningar 
i området så ligger det betänkta etableringsområdet ut med riksväg 23, som är en högt 
trafikerad väg med totalt 11 000 fordon per dag. Här kör ca 5260 fordon per dygn 
norrut var av ca 11% är lastbilstrafik. Söderut mot Hässleholm kör 6190 fordon per 
dygn var av 10% är lastbilstrafik. 

 

Strax i närheten av området går även riksväg 15, ytterligare en högt trafikerad väg.  

Här kör ca 2720 fordon inom Osby varje dag, 1879 fordon mellan Osby-Markaryd, 1470 
fordon mellan Osby- Lönsboda.  

 

Ca 12 km söder om området går även  riksväg 19 där det kör ca 1110 fordon mot 
Kristianstad. 

 

Längre norrut utmed väg 23 ligger Älmhult Handelsplats och IKEA i Älmhults Kommun. 
IKEA är ett starkt företag i grannkommunen och generar mycket av bilflödet . Många 
arbetspendlare kör förbi Osby längs med väg 23 för att arbeta i Älmhult eller besöka 
Älmhult Handelsplats.  Älmhult är dessutom ett turistmål med ca 900 000 besökare 
varje år. Den 30e juni öppnas även IKEA museum vilket förutspås locka över 1 miljon 
besökare varje år.  

 

Geografiskt sett har platsen ett gynnsamt läge med hänsyn till högt flöde av 
förbipasserande trafik.  

Älmhult 
Handelsplats 

Lars Dufwa 
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OSBY KOMMUN │ Upptagningsområde  
 

 

Osby kommun är Skånes nordligaste kommun och 
gränsar till såväl Småland som Blekinge.  

 

Kommuns upptagningsområde sträcker sig primärt 
till de 12 830 invånarna som bor i Osby kommun. I 
det primära upptagningsområdet är det längsta 
avståndet till Osby centrum ca 30 minuter med bil. 

 

Det sekundära upptagningsområdet inkluderar 
Östra Göinge kommun och Älmhult kommun som 
utgör total ca 29 900 invånare. Det längsta 
avståndet med bil till Osby centrum i det sekundära 
upptagningsområdet är ca 45minuter. 

 

En exakt bild över vem som idag handlar i Osby och 
potentiellt skulle handla på ett nytt handelsområde 
är svår att fastställa då reteam inte har gjort 
intervjuer i Osby. Men från våra tidigare analyser på 
externhandelsområde och handlarna i Osbys 
perspektiv samt placeringen av ett nytt 
handelsområdet så bedömer reteam att 
fördelningen av köpen på ett nytt handelsområde 
kommer vara 70% människor som bor i kommunen 
och 30% de som bor utanför Osby kommun.  

 

Osby kommuns totala upptagningsområde utgör ca 
42 730 invånare.  

Källa: kommunfakta 2015 (SCB), www.scb.se/kommunfakta 

        Primärt 

        Sekundärt 
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OSBY KOMMUN │ Demografisk profil 

Tittar man på den demografiska profilen över Osby kommun och det primära 
upptagningsområdet så  har kommunen har drygt 13 000 invånare var av 7 157 
invånare bor i centralorten Osby. 55% av invånarna bor i tätorten. Lönsboda är 
kommunsens näst största ort med 1 903 invånare (15% av befolkningen).  

Eftersom 45% av befolkningen inte bor i tätorten är de beroende av bil eller andra 
transportmedel för att kunna handla i Osby.  

Endast en tiondel av kommunens yta som är bebyggd, 90% av invånarna i kommunen 
bor på 2% av ytan.  

 

Av den totala kommunbefolkningen så är det jämt fördelat med kvinnor och män.  

 

Jämfört med riket så har Osby kommun en lägre procentuell fördelning i åldersgruppen 
25-44 och en högre procentuell fördelning inom åldersgrupperna 65-79 år och 80 år +.  

 

25% av befolkningen har eftergymnasial utbildning vilket är lägre än i länet (40%) och 
riket (39%).  

 

Medelinkomsten i kommunen är 258 000 SEK/år vilket är något lägre än 
medelinkomsten i länet (264 000 SEK/år) och i riket (287 000 SEK/år).  

 

45% av befolkningen i Osby kommun har barn i hemmet vara av 28% av dessa  är 
hushåll för ensamstående föräldrar. Även om boendekostnaderna i Osby är låga så är 
man ofta beroende av bil som en kostnadsfråga och som ensamstående förälder är ofta 
både tid och pengar en begränsning. 

 

Arbetslösheten ligger i linje med riket och länet, ca 7%. Kommunen är en av landets 
mest företagstäta kommuner då här finns mer än 500 aktiva småföretag på knappt 
13000 invånare. Dessutom bidrar grannkommunen Älmhult med många arbetstillfällen 
för invånarna i Osby kommun. 

 

2013 hade kommunen ett pendlings netto på -1141 personer. 700 av dessa pendlar till 
Älmhult för de är anställda av IKEA.  
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OSBY KOMMUN │ retail mapping introduktion 

Handelsutbudet är kärnan på varje marknadsplats och är en högst väsentlig faktor som 
man måste ha stor förståelse för. Inte förrän man vet vilket utbud platsen har att 
erbjuda kan man sammanställa en vinnande strategi för att förbättra den aktuella 
situationen.  

Man måste finna svar på många olika frågor innan strategin kan fastsällas, men de 
absolut viktigaste frågorna är: Hur ser det existerande utbudet ut i dagsläget? Saknas 
något?  

 

reteams retail mapping är en omfattande analys av handelsutbudet i stadskärnan och 
de primära gatorna.  

Först identifieras relevanta handelsområden i det primära upptagningsområdet. 
Samtliga butiker på utvalda områden analyseras enskilt på punkter som: 
kategoritillhörighet, prisnivå, butikskvalitet och åldersmålgrupp, för att sedan 
sammanställas till en generell bild av hur de olika områdena ser ut enskilt och i 
förhållande till varandra.  

 

Känner du inte till det exakta handelsutbudet så kan du inte veta vad som saknas eller 
behöver adderas. En stad/by med mycket skobutiker kan fortfarande behöva fler 
skobutiker om de redan existerande riktar sig till samma åldermålgrupp och har 
samma prisnivå. Det kanske finns en målgrupp inom denna kategori som är förbisedd. 
retail mappingen kan vidare lyfta fram möjligheter och plattformar som inte 
konkurrerande marknadsplatser har möjlighet att genomföra.  

 

retail mapping resultatet levereras i en rapport som beskriver var styrkorna och 
svagheterna ligger inom varje kategori på definierade platser. Rapporten kan även 
användas som uthyrningsmaterial och är ett operationellt verktyg till att förklara för 
potentiella detaljhandlare om varför de bör överväga att etablera sig på just denna 
marknadsplats.  

 

17 
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ZONINDELNING │ Osby C 

Det inventerades 55st butiker i Osby Väst på 
gatorna Västra Storgatan, Köpmannagatan, Västra 
Storgatan, Briogatan, Godsvägen, Klockaregatan, 
Fabriksgatan och Västra Järnvägsgatan.  

 

I Osby Öst inventerades 36st butiker på gatorna 
Esplanadgatan, Såggatan, Östra Järnvägsgatan, 
Postgatan och Östra Storgatan. 

 

I Osby C är Osby V, Osby Ö och butikerna vid 
Theodor kvantsvägen inkluderade, som totalt är 
94st butiker. XL Bygg och Ica Nära finns i Osby men 
ligger utanför det inventerade området i Osby C. 

 

Broby (Benchmark1), Älmhult (Benchmark2) och 
Älmhult Handelsplats (Benchmark3) har även 
inventeras för att kunna jämföras med Osbys 
handelsutbud. Det inventerades 35st butiker i 
Broby, 86st butiker i Älmhult och 14st butiker i 
Älmhult Handelsplats.  

 

Osby V 
Osby Ö 
Osby C 
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RETAIL MAPPING | Antal butiker per kategori  
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RETAIL MAPPING | Andelar per kategori 

20 

Plats 
Osby C Broby Älmhult  Älmhult H Osby V Osby Ö 

Kategori % % % % % % 

Tomma 12 6 15 7 16 6 

Accessoarer 0 0 0 0 0 0 

Hälsa/Skönhet 15 20 22 7 15 17 

Elektronik 1 0 0 0 2 0 

Nöjen/Fritid 4 3 2 0 5 0 

Kläder Barn 1 0 0 0 2 0 

Kläder Män 0 3 1 0 0 0 

Kläder Kvinna 3 3 1 0 2 6 

Kläder Blandat 3 3 3 0 5 0 

Livsmedel/Kiosk 7 9 5 14 7 6 

Restaurang/Kafé 17 14 17 0 16 19 

Hem 14 9 6 43 15 8 

Smycken/Klockor 1 0 2 7 2 8 

Underkläder 0 0 0 0 0 0 

Media 2 6 2 7 2 3 

Optik 1 0 3 0 2 3 

Övrigt 3 6 0 7 2 6 

Service 12 20 17 7 5 22 

Sport 1 0 0 0 0 3 

Skor 1 0 1 7 0 3 

Barn 1 0 0 0 2 0 

Kommentarer Osby C domineras av 
restauranger/Kafé, följt 
av Hem och 
Hälsa/Skönhet. På tredje 
plats är Service och 
Tomma. 
 

Broby domineras av 
Service och 
Hälsa/Skönhet, följt av 
Restauranger/Kafé. På 
tredje plats är Hem och 
Livsmedel/ kiosker. 
 

Älmhult domineras av 
Hälsa/Skönhet, följt av 
Service och 
Restaurang/Kafé. Den 
tredje största kategorien 
är Tomma. 
 

Älmhult Handelsplats  
domineras av Hem, följt av 
livsmedel/kiosk. Tredje 
störst är Media, Service, 
Skor, Tomma och 
Hälsa/Skönhet. 
 

Osby V domineras av 
Restaurang/Kafé, Hem 
och Tomma, följt av 
Restaurang/Kafé. På 
tredje plats är Nöje/Fritid, 
Kläder Blandat och 
Service. 
 

Osby Ö domineras av 
Service, följt av 
Restaurang/Kafé. Den 
tredje största kategorien är 
Hälsa/Skönhet. 
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RETAIL MAPPING | Ägarstruktur ursprung   
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Kommentar: Butiksägarstrukturen i 
Osby C består av 75% lokalägda 
butiker, 21% nationella kedjor och 
4% internationella kedjor. 

Osby C har liknande ägarstruktur 
som Älmhult. Broby har 58% lokala 
butiker, 42% nationella kedjor och 
inga internationella kedjor. 

Älmhult Handelsplats har en större 
andel nationella kedjor och färre 
andelar lokala butiker än Osby C. 

Osby V har 76% lokala butiker och 
inga internationella butiker. 

Osby Ö har färre butiker än Osby V 
och ser därför ut att ha ett bättre 
utbud. Osby Ö har störst andel lokala 
butiker, 15% nationella kedjor och 
6% internationella kedjor som endast 
utgör 2 butiker.  
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RETAIL MAPPING | Pris och Upplevelsefaktor 

22 

Kommentarer Pris:  

Varje enskild butik blir tilldelad en siffra mellan 1-9 beroende 
på vilken prisnivå de har på sina produkter. Grafen visar 
andelen av butiker inom låg-, medium- och 
premiumprissegmenten.    

 

I Osby C är utbudet fokuserat på medelpris och de har fler 
butiker med medel-prisnivå än Broby och Älmhult Handelsplats.  

Osby C har 9% lågprisbutiker av det totala utbudet. Lägst 
utbud av lågprissortimentet hittas i Osby V, störst utbud har 
Älmhult Handelsplats med hela 38% i lågprissortimentet. 

Osby Ö har något fler butiker i premiumprissegmentet än 
Älmhult. Det finns inget högprissortiment på de andra 
handelsplatserna. 

 

Kommentarer Upplevelsefaktor:  

Upplevelsefaktorn är butikers kvalitetsnivå av t.ex. skyltning, 
om det finns ett tydligt koncept, städning, produktexponering, 
hur ytan kring kassan används/ser ut. Varje butik blir tilldelad 
ett betyg mellan 1-9. Grafen visar andelen butiker inom låg, 
medium och hög Upplevelsefaktor.  

 

Osby Ö har högst andel butiker med låg Upplevelsefaktor 
(32%) jämfört med Osby V (11%). Osby C och Älmhult har lika 
stor andel butiker med hög Upplevelsefaktor. Det finns inga 
butiker med hög Upplevelsefaktor på de andra 
handelsplatserna.  

 

Det generella intrycket är att Osbys Upplevelsefaktor är  
medelmåttigt mot låg. 
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RETAIL MAPPING | Genomsnittspris och Upplevelsefaktor 

23 

Kommentar:  Älmhult och Osby V har högre 
genomsnittspris på sitt handelsutbud än Osby C och Osby 
Ö. Älmhult Handelsplats har lägst prisgenomsnitt på 4,1.  

 

Älmhult och Osby V har högst Upplevelsefaktor på det 
totala handelsutbudet än Osby C. Broby och Älmhult 
Handelsplats har lägst Upplevelsefaktor.  
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RETAIL MAPPING | Tomma  
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Kommentar: Osby V har störst andel tomma lokaler.  Älmhult 
har något större andel tomma lokaler än Osby C. 
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25 

RETAIL MAPPING | Hälsa/Skönhet 

Sample stores: Kicks, frisör, nagelbyggare, Sephora. 

Representation: Ok representation, Älmhult har större andel 
butiker än Osby C.  
Pris: De flesta koncepten ligger runt medelpris. Älmhult har ett 
större prisspann än Osby C. 
Upplevelsefaktor: Bra, men finns utrymme för att lyfta några 
koncept. Osby C har fler butiker med Wow faktor än Älmhult men 
även fler med låg Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Elektronik 

Sample stores: Elgiganten, Media Markt, Netonnet 

Representation: Det finns 1 butik inom denna kategorin i Osby 
C och den ligger i Osby Väst. Ingen av de andra handelsplatserna 
har ett utbud inom denna kategorin 
Pris: Medel 
Upplevelsefaktor: Ok 
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RETAIL MAPPING | Nöjen/Fritid  

Sample stores: Biograf, bowling, gym, bibliotek. 

Representation: Bra, Osby C har fler koncept än Älmhult.  
Pris: Bra, brett prisspann. Älmhult Handelsplats har inga butiker i 
denna kategorien. 
Upplevelsefaktor: Ok Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Barn  

Sample stores: Polan o Pyret, Molo, nameit. 

Representation: Osby V och Osby C har en butik. Det är samma 
butik som visas i båda zonerna, Osby V har högre andelar för att 
där finns färre butiker. Broby, Älmhult, Älmhult Handelsplats och 
Osby Ö har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Män  

Sample stores: Volt, Dressmann, Brothers,  Jack & Jones, Eton, Cenino  

Representation: Det finns inga Fashion Men butiker i Osby. 
Broby och Älmhult har en butik vardera.  
Pris: - 
Upplevelsefaktor: - 
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RETAIL MAPPING | Kläder Kvinnor  

Sample stores: Gina Tricot, Lindex, Vero Moda, Cassels, Bik Bok. 

Representation: Osby C har större utbud än Benchmark 
städerna. Älmhult Handelsplats har inga butiker i denna 
kategorien. 
Pris: Brett prisspann. Älmhult Handelsplats har inga butiker i 
denna kategorien. 
Upplevelsefaktor: De flesta koncepten i Osby C har låg 
Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Kläder Blandat  

Sample stores: H&M, Zara, Cassels, Lodge Living, Melrose & Co. 

Representation: Osby C har fler butiker men Älmhult har större 
andelar butiker inom denna kategorien. Älmhult Handelsplats och 
Osby Ö har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Ok men finns utrymme till förbättring.   
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RETAIL MAPPING | Livsmedel/Kiosk  

Sample stores: Coop, Willys, Hemmakväll, Pressbyrån, Systembolaget, 
Delikatessbutik 

Representation: Osby C har flest antal butiker men Älmhult 
Handelsplats har störst andel butiker inom denna kategorien. 
Pris: Brett prisspann. 
Upplevelsefaktor: Ok finns utrymme för förbättring på vissa 
koncept. 
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RETAIL MAPPING | Restaurang/Kafé 

Sample stores: The Bishops Arms, McDonalds, Vapiano. 

Representation: Osby C och Älmhult har lika stor andel koncept. 
Älmhult Handelsplats har inga butiker i denna kategorien. 
Pris: Fokus på medium prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Många butiker med oacceptabel 
Upplevelsefaktor. Älmhult har betydligt fler butiker med ok-bra 
Upplevelsefaktor. 
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RETAIL MAPPING | Hem  

Sample stores: Rusta, TGR, Jem & Fix, Lagerhaus, Clas Ohlson. 

Representation: Älmhult Handelsplats har störst andel koncept 
men Osby C har flest butiker i denna kategorien. Många av 
butikerna i Osby ligger i Osby V. Det finns även XL Bygg i Osby 
men som inte ligger i det kartlagda området. 
Pris: Fokus på medium prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Bra. 
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RETAIL MAPPING | Smycken/Klockor  

Sample stores: Albrekts guld, Guldfynd, Ur & Penn. 

Representation: Älmhult har fler koncept och högre andelar 
butiker än Osby C. Osby C och Osby V visar samma butik. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor:  Ok. 
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RETAIL MAPPING | Media 

Sample stores: Akademibokhandeln, Game stop, Press stop, tidningskiosk, 
musikbutik 

Representation: Osby C, Broby och Älmhult har lika många 
butiker men Älmhult Handelsplats har störst andel. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor: Ok. 

0%

2%

4%

6%

8%

Media

Osby C

Benchmark 1

Benchmark 2

Benchmark 3

Osby V

Osby Ö
  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

P RICE

All Ages

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

P RICE

All Ages

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

P RICE

All Ages

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
A

R
K
E
T
 A

P
P
R
O

A
C
H

PRICE

All Ages

Osby C 

Broby 

Älmhult 

Älmhult  H 

Osby V 

Osby Ö 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 

Pris 

U
p
p
le

v
e
ls

e
fa

k
to

r 



© reteam group.com | creating desirable retail destinations | research,  analysis,  operational strategy,  design,  operational branding  marketing,  leasing, operational pop up administration || mind16.com® by reteam   
 

Osby C Broby 

Älmhult Älmhult Handelsplats 

Osby V Osby Ö 

37 

RETAIL MAPPING | Optik  

Sample stores: Synsam, Smarteyes, Aoptik, Specsavers, Synoptik. 

Representation: Älmhult har fler butiker och större andel 
koncept i denna kategorien.  Osby C och Osby V visar samma 
butik. 
Pris: Medelpris. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Övrigt 

Sample stores: Souvenir stores, Buttericks, Hobbex, Panduro Hobby. 

”Other” är butiker med en produktmix som inte passar in i någon 
av de andra kategorierna. Det kan t.ex. vara hobbybutiker eller 
butiker som säljer produkter för husdjur. 
 
Representation: Älmhult Handelsplats har högst andelar men 
Osby C har flest butiker. Älmhult har inga butiker i denna 
kategorien. 
Pris: Ok. 
Upplevelsefaktor: Finns utrymme för att höja 
Upplevelsefaktoren. 
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RETAIL MAPPING | Service 

Sample stores: Bank, Forex, skomakare, kemtvätt. 

Representation: Osby C har mindre andel koncept än Broby och 
Älmhult. Älmhult har några fler butiker än Osby C. Majoriteten av 
Service butikerna i Osby ligger i Osby Ö. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Skor  

Sample stores: Din sko, Scorett, Bianco, Skodej. 

Representation: Osby C, Älmhult och Älmhult Handelsplats har 
lika många butiker men Älmhult Handelsplats har större andelar 
inom denna kategorien. Broby och Osby V har inga butiker inom 
denna kategorien.  
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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RETAIL MAPPING | Sport 

Sample stores: Stadium, Sportringen, Intersport, Löplabbet, Naturkompaniet. 

Representation: Osby C har en butik inom denna kategorien 
som ligger i Osby Ö. De andra handelsplatserna har inget utbud i 
denna kategorien. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Låg-oacceptabel. 
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RETAIL MAPPING | Barn 

Sample stores: BR, Toys R Us, Lekomera. 

Representation: Osby C har en butik i denna kategorien som 
ligger i Osby V. 
Pris: Medel prisspannet. 
Upplevelsefaktor: Ok. 
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Grafen till höger visar det totala handelsutbudet i 
Osby. Utbud inom den röda ringen är i stort 
behov av att förbättras. Utbudet i den blå ringen 
är bra handel. Majoriteten av handelsutbudet har 
medel Upplevelsefaktor. Få koncept har wow-
faktor. Många butiker ligger i låg 
Upplevelsefaktor.  

 

Utbudet I Osby har ett brett prisspann men 
majoriteten av utbudet ligger mellan 3-5.  
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Tätort 
Befolk-
ning i 

tätorten 

Antal anställda/ 
arbetstillfällen 

per 150 
invånare 

Antal 
butiker 
per 5 

anställda 
per butik 

Total kvm 
försäljnings-

yta på 
handels-
området 

Tätort 1 15 000 100 20 43 000 

Tätort 2 10 000 66 13 28 500 

Osby 7 160 47 9 19 350 

OSBY KOMMUN │ Ekonomiska förutsättningar Arbetstillfällen 

Enligt SCBs undersökning så har tätorter med en 
befolkning på minst 15 000 invånare som regel minst 
ett externt handelsområde med  ca 100st anställda. 
För att vi skulle kunna använda SBCs variabel och 
applicera det i Osby behöver vi bryta ner 
informationen ytterligare. Beräkningen ger oss 1 
anställd per 150 invånare. 

 

Om man utgår från denna variabel för att kunna 
beräkna arbetstillfällena som ett 
externhandelsområde i Osby skulle kunna innebära 
så skulle detta se ut följande. Se graf till höger. I en 
tätort som Osby med 7160 invånare skulle detta 
innebära 47 arbetstillfällen för kommunen.    

 

Enligt våra uppgifter har ett externhandels-koncept 
med försäljningsyta på ca 1000-2000kvm mellan 4-9 
heltidsanställda. Exakt antal anställda varierar 
beroende på koncept och enskild affärsmodell. Från 
information från vår uthyrningsavdelningen så vet vi 
att  kvm-genomsnittet  på försäljningsyta per butik 
på ett externhandels-område är ca 2150kvm. Med 
denna informationen kan vi beräkna en total kvm 
försäljningsyta på externhandelsområdet utifrån 
antal invånare i tätorten. I Osby blir detta 19 
350kvm försäljningsyta. 

Källa: HUI research 2014, SCB 2014, Handel i Sverige 2014 
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OSBY KOMMUN │ Exploateringsgrad scenario-analys 

Det totala planområdet för externhandelsområdet i 
Osby är 120 000 kvm. Dock blir området något 
mindre för att kunna hålla lämpligt avstånd till 
fastigheter. Med det inräknat blir det totala 
planområdet ca 112 000 kvm.  
Utöver detta beräknas 4600-5000kvm till vägar på 
området där även det kan tillkomma yta med 
avlastningsutrymme etc.  
 
Exploateringsgraden och förhållanden mellan antal 
butiker, parkering och vägar etc. påverkas av olika 
aktörer som kräver olika utrymmen för sin 
verksamhet. T.ex. en ICA-butik behöver större yta 
än en Jysk.   

 

I grafen till höger är en scenarioanalys med olika 
exploateringsgrader av 112 000kvm. Grafen visar 
även en indikation på antal arbetstillfällen som de 
olika exploateringsgrader skulle  innebära utifrån vår 
tidigare uträkning på s. 45.  Med hänsyn till 
beräkningen för Osby tätort om 47st arbetstillfällen 
till kommunen på en försäljningsyta på 19 350 kvm, 
skulle en försäljningsyta om 19 350 kvm utgör ca 
17% av 112 000kvm.   

(%) 
Exploateringsgrad 

av totala 
planområdet  (112 

000 kvm) 

Försäljnings-
yta 

Antal 
butiker 

Antal 
anställda 

15% 16 800kvm 8 40 

20% 22 400kvm 10 50 

40% 44 800kvm 21 105 
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OSBY KOMMUN │ Ekonomiska förutsättningar Omsättning 

Enligt HUI research och Svensk Handel spenderar en privatperson i genomsnitt ca 59 
700 kr om året på detaljhandel totalt. Där dagligvaruköp utgör ca 52% och 
sällanvaruköp ca 48% av den totala försäljningen. 

 

Om man tar HUIs siffra och applicerar på antal invånare i Osby (12 700) kommun får 
man en uppskattning om vad kommunen kan tänkas omsätta om samtliga människor 
handlade alla varor i kommunen (den totala köpkapaciteten). Det ger oss en siffra på 
758 mkr/ år.  

Detta innebär en omsättning på ca 394 mkr för dagligvaruköp och 364 mkr för 
sällanvaruköp.  

 

Den totala omsättningen för detaljhandeln i kommunen var 472 mkr 2014, detta utgör 
62% av den totala kapaciteten.  

 

2014 omsattes 118 mkr på sällanvaruköp i Osby kommun, vilket endast utgör 15% av 
den totala kapaciteten ovan. Omsättningen för dagligvaruköp samma år var 354 mkr 
(47% av den totala köpkapaciteten). Men tittar man på den totala köpkapaciteten för 
endast dagligvaror (394 mkr) och den faktiska omsättningen av dagligvaror så är den 
90% av köpkapaciteten för dagligvaror.  

 

Det är inte realistiskt att 100% av samtliga inköpen inom detaljhandeln görs i Osby 
kommun men det finns utrymme för att höja den totala omsättningen genom att 
addera fler butiker inom sällanvaruhandel på det externa handelsområdet.  

 

Enligt HUI research så omsätter volymhandel ca 23 000kr/kvm i genomsnitt. Utgår vi 
ifrån HUIs siffra så skulle en yta på 19 350 kvm handel innebära en omsättning på 
445mkr för Osby Kommun. reteam groups bedömning är att 23 000kr/kvm är en hög 
omsättning och orimlig för en kommun som Osby. 

Källa: HUI research 2014, Handel i Sverige 2014 
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OSBY KOMMUN │ Grannkommunernas handelsutbud & påverkan 

I grafen till höger visar försäljnings-index för Osby kommun och 
grannkommunerna Östra Göinge och Älmhult.  

 

I samtliga kommuner ligger handelsindexet under 100 inom 
dagligvaruhandel. I Osby Kommun och Älmhult kommun så görs större del av 
dagligvaruköpen i kommunen men det är fortfarande under 100. I Östra 
Göinge kommun handlas dagligvaror mer utanför kommunen.  

 

Gällande sällanvaruhandel för Osby, Älmhult och Östra Göinge kommun så är 
det endast Älmhult som har ett försäljningsindex över 100 i 
sällanköpshandeln. Anledningen till detta är IKEA som lockar många 
människor utifrån. Människor från Östra Göinge och Osby kommun handlar 
sina sällanköpsvaror på annan ort. Den största anledning till ett sådant 
resultat är att det befintliga utbudet i dessa kommunerna troligtvis inte är 
tillräckligt attraktivt eller helt enkelt obefintligt där av görs köptillfället någon 
annanstans.  

 

Som tidigare nämnt åker de som bor i Osby och Östra Göinge troligtvis till 
Hässleholm eller Kristianstad för att göra de flesta inköp inom 
sällanköpshandeln och dagligvaruhandel. Invånare från Osby kommun åker 
troligtvis även till Älmhult Handelsplats.  

 

reteam tror inte att ett externhandelsområde i Osby kommer att påverka 
grannkommunernas försäljningsindex negativt. Dagligvaruhandel etablering 
på externhandelsområde har generellt en större påverkan på grannkommuner 
och människor som inte bor i centarlorten än sällanköpshandel. Så en 
dagligvaruhandel etablering utgör en större risk. Dock har Älmhult kommun 
och tätorten ett starkt utbud  inom storköps-dagligvaruhandel, och kommer 
troligvis påverkas minimalt. Däremot kan det ha påverkan på Östra Göinge 
kommun då de inte har storköpshandel inom dagligvaror. Deras 
försäljningsindex för dagligvaror kommer inte förändras men idag åker 
troligtvis många till antingen Hässleholm eller Kristianstad för att göra dessa 
köp. Människorna kan komma att överväga att åka till Osby istället då det är 
närmre till Osby än till Kristianstad och Hässleholm.   

Försäljnings
-index 2014 

Total 
detalj- 
handel 

Sällanköps-
handel 

Daglig-
varuhandel 

Osby 59 31 84 

Älmhult 159 230 94 

Östra Göinge 36 15 55 

Källa: Svensk handel 2014 
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OSBY KOMMUN │Grannkommunernas handelsutbud & påverkan 

Med hänsyn till retail mapping resultatet och 
analysen av handelsutbudet i Osby, Älmhult och 
Broby så har Broby ett mindre utbud är de andra 
orterna. Jämfört man Östra Göinge kommun med 
Älmhult kommun och Osby kommun så består Östra 
Göinge av fler tätorter och de är enskilt större än 
tätorterna i de andra kommunerna. Broby är även 
mindre i antal befolkning (21% av den totala 
kommunbefolkningen i tätorten) än både Älmhult 
och Osby och där av också ett mindre utbud.  

Älmhult har 58% av sin kommunbefolkning i 
tätorten. 

 

Älmhult och Osbys totala utbud är likt men Älmhult 
har lite högre genomsnitt på sin Upplevelsefaktor 
jämfört med Osby.  Älmhult har även ett högre 
prisgenomsnitt. Broby har lägst Upplevelsefaktor 
jämfört med de andra orterna. De har även lägst 
prisgenomsnitt.  

En styrka som Älmhult har är arbetsinpendlingen 
som gör att fler människor finns inne i tätorten 
samt IKEA som ankare ute på 
externhandelsområdet. Älmhult har även fler kedjor 
jämfört med Osby.  

 

Liksom Osby kommun så är både Östra Göinge 
kommun och Älmhult kommun bilberoende 
kommuner. Om man måste ta bilen för att handla 
kan man lika gärna köra längre och få ett större 
utbud på en samlad plats.  
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OSBY KOMMUN │ Daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort 

 

Hur kan då ett nytt handelsområde tänkas påverka Osby kommuns 
försäljningsindex inom dagligvaruhandel och sällanvaruhandel?  

 

Påverkan och konsekvenserna beror mycket på vilken typ av koncept 
som man väljer att etablera. Valet av koncept bör komplettera det 
som finns i kommunen och tätorten, samt att etablering av butiksmix 
bör vara långsiktig och strategisk. På så sätt genererar den mer värde 
till människorna som bor i kommunen. Det är de som kommer att 
använda platsen mest men platsen kommer även att gynnas av 
förbipasserade trafik.  

 

Att etablera dagligvaruhandel kan utgöra större negativa 
konsekvenser för dagligvaruhandlen i centrum. Risker med detta kan 
resultera i att dagligvaruhandeln inne i centrum blir lidande och inte 
överlever. T.ex. I Hässleholm etablerades dagligvaruhandel utanför 
stadskärnan. Resultatet för dagligvaruhandeln i stadskärnan blev att 
stänga ner.  

 

För ett förbättrat försäljningsindex för dagligvaruhandel i Osby, utan 
att etablera en dagligvaruhandelsbutik på det nya området, så kan 
man istället jobba med att utveckla och förbättra dagligvaruhandeln 
inne i tätorten så att konsumenterna tycker att det är mer attraktivt 
att göra sina inköp i kommunen.  

Handelsindexet över sällanköpshandeln för Osby kommun kan tänkas 
påverkas mer positivt vid etablering av ett nytt externhandelsområde 
vid Lars Dufwa, såvida området inte blir för stort i förhållande till 
tätortsbefolkningen. Valet av koncept är också viktigt då man inte vill 
att det ska konkurrera med det utbud som finns inne i centrum.  
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OSBY KOMMUN │ Tätorter med externhandelsområden 

I tabellen är handelsindexet för Osby och grannkommunerna inkluderade och 4 kommuner med externa handelsområden. Ystad och Hässleholm har ungefär lika många 
invånare men Hässleholm har nästan dubbelt så många butiker som Ystad och 3st handelsområden när Ystad har 2st. Ystad har även högre handelsindex än Hässleholm. 
Trelleborg har flest antal invånare, ungefär 10 000st fler än Hässleholm och även där har Hässleholm ett mer handelsområde men ungefär lika många butiker. Trots att 
Trelleborg har fler invånare så har dem ett lägre handelsindex än Hässleholm, pga. att Trelleborg inte klarar av konkurrensen från Malmö. 
 
Även om storleken är anpassad efter invånarna måste utbudet och tillgängligheten vara optimal och välanpassad efter konkurrensen för att handeln ska fungera. 

Ort 
Invånar-

antal i 
tätorten 

Antal 
handels-
områden 

Antal butiker 
retail mapping 

Försäljnings-
index Total 

detaljhandel 

Försäljnings-
index 

Sällanköps-
handel 

Försäljnings-
index  

Dagligvaru-
handel 

Osby 7 157 0 0 59 31 84 

Älmhult 8 955 1 14 159 230 94 

Östra Göinge 2 920 0 0 36 15 55 

Trelleborg 28 290 2 52 69 52 84 

Ystad 18 350 2 24 109 129 92 

Nässjö 16 725 1 10 75 68 82 

Hässleholm 18 500 3 49 83 78 89 
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OSBY KOMMUN │ Handel på externhandelsområdet 

Handel som kan utvecklas eller hotas? 

Tittar man på resultatet från inventeringen av 
butiker i Osby tätort, den demografiska- och 
geografiska analysen så kan vi säga att kategorier 
som skulle kunna utvecklas på 
externhandelsområdet är:  

 

Hem: Fokus inom denna kategorin är mer på ”gör-
det-själv” koncept och inte på heminredning eller 
trädgård.  

Sport: Fokus på fridlufts- och livstils-koncept.  
Exempelvis jakt/fiske, ridsport etc. 

Elektronik: Koncept som erbjuder lösningar till 
hemmet. Vitvaror.  

Restaurang/Kafé: Fokus på snabba och enkla 
restaurang/fika koncept. Take-away koncept. 

 

Etablering på externhandelsområdet av kategorier 
som skulle hota centrum är: 

 

Klädbutik: Mode/klädbutiker. 

Skor: Renodlad skobutik.  

Livsmedel/kiosk: Dagligvaruhandel skulle 
potentiellt hota handeln i centrum.   

Restaurang/Kafé: Långsamma Food Service 
koncept t.ex. som en restaurang där du sitter en 
lång stund och har service vid bordet. 

 

Man bör fokusera på att etablera nationella- och 
internationella koncept för att dragningskraften ska 
bli så hög som möjligt. Prisspannet bör  vara lågt 
och ligga mellan 3-4 . 
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OSBY KOMMUN │ Konklusion 

Genom analys av detaljhandelsutbudet i Osby Kommun samt analys av demografi, 
geografi ock ekonomiska förutsättningar för etablering av ett nytt handelsområde vid 
Lars Dufwa, kan man säga att ett nytt handelsområde kan potentiellt blir gynnsamt för 
Osby kommun och detaljhandeln totala omsättning.  

 

Med hänsyn till människors köpbeteende och det geografiska läget så kommer det 
externa handelsområdet inte att attrahera andra delar av Norra Skåne i en större 
utsträckning. Områdets attraktivitetspotential kommer att vara begränsad till det 
primära och sekundära upptagningsområdet.  

 

Det som är viktigast är valet av butikskoncept samt storleken på området som kommer 
avgöra vilken påverkan som det kommer att ha för cityhandel och grannkommunerna 
samt framgången av området. Storleken på området bör förankars i storleken av Osbys 
tätort för att inte riskera att bli för stort och påverkar cityhandeln negativt.  

 

En nyetablering med dagligvaruhandel medför större negativa konsekvenser för både 
centrum och grannkommuner  än vad sällanköpshandel kommer att göra. Osbys 
handelsindex för daglivaror indikerar att utbudet är tillräckligt, medans det finns 
utrymme för att öka utbudet inom sällanköpshandeln. Däremot kan man öka 
attraktivitet på det befintliga utbudet i centrum. Genom att lägga fokus på rätt utbud 
och rätt butiksmix kommer troligtvis varken Älmhult kommun och Östra Göinge 
kommun påverkas negativt av ett nytt handelsområde på Lars Dufwa. 

 

Med hänsyn till analyserna och retail mappingen bör butikskoncepten vara fokuserade 
på sällanköpshandel med inriktning på elektronik, sport, snabba restauranger/kafér och 
”gör det själv” inriktade Hem koncept, för både Osby och grannkommunernas skull.  

 

En ytterligare rekommendation är att om man etablerar ett nytt handelsområden bör 
man göra insatser för att förbättra handeln i city samtidigt för att minimera risken för 
att cityhandeln ska bli lidande av en nyetablering. Undersökningar som ger svar på de 
psykografiska frågorna rekommenderas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Osby kommun planerar för en exploatering på upp till 120 000 m2 mark med handel och kontor i Marklunda 
öster om väg 23 och norr om väg 15, se figur 1. Exploateringen ska till 90 % bestå av handel och 10 % av 
kontor. Med denna exploatering behöver befintlig korsning, som området ansluter till, byggas om för att klara 
krav på kapacitet. 

 
Figur 1-1. Planerad exploatering markerat med röd ring. Kartkälla: © OpenStreetmaps bidragsgivare.  

1.2. Syfte 
Atkins har i egenskap av trafikkonsult ombetts att ta fram två förslag på korsningsutformningar och beräkna 
hur stor del av marken som kan exploateras med en given belastningsgrad: 

1. Korsning med stopplikt (60 % belastningsgrad) 
2. Korsning med signalreglering (80 % belastningsgrad) 

  

Bef. korsning 

Väg 23 

Väg 15 
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2. Förutsättningar 

2.1. Befintlig utformning 
Dagens korsning är utformad enligt figur 2. Södra tillfarten har två körfält varav ett används för vänstersväng 
medan övriga tillfarter har ett körfält. Västra tillfarten från Statoil har väjningsplikt och den östra tillfarten från 
exploateringsområdet har stopplikt. Väg 23 är huvudled med 70 km/h skyltad hastighet i korsningen. 

 
Figur 2-1. Befintlig utformning av korsningen. 

2.2. Trafikmängder 
Trafikmängden på väg 23 har inhämtats från Trafikverket (2016a). Senaste mätning är utförd 2014-09-29 
vilket sammanfaller väl med ett årsmedeldygn på vägen. Eftermiddagens maxtimma inträffar kl. 16:00 – 
17:00 med 208 fordon söderifrån och 413 fordon norrifrån. Förmiddagens maxtimma inträffar kl. 07:00 – 
08:00 med 308 fordon söderifrån och 163 fordon norrifrån. Trafikmängden på exploateringsområdets tillfart 
är okänd och antas vara försumbar. 

Statoil har ca 1300 – 1400 betalande besökare per dygn.  

 

 

 

  

Statoil
. 

Exploateringsområde 

Väg 23. 
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3. Metod och antaganden 

3.1. Exploatering 
Då Trafikverkets trafikalstringsverktyg används för att prognostisera trafiken till exploateringen behöver 
bruttoarean (BTA) kännas till för exploateringen. Därför behöver ett exploateringstal bestämmas. 

BTA = markyta ∗ exploateringstal 

För bestämning av exploateringstal har liknande exploateringsområden för handel och kontor studerats. För 
exploatering av handel har en manuell beräkning utförts. Ytan som exploateras för handel har mätts från 
Växjös detaljplan över handelsområdet Handelsmannen. Exploateringstalet för den större handelsytan öster 
om lokalgatan uppgick till cirka 0,4. Exploateringstal för kontorsområdet har utgått från Österåker kommuns 
detaljplan för Pilstugetomten västra. I denna detaljplan uppgår exploateringstalet för ”handel, lättare industri, 
kontor samt försäljning av drivmedel” till 0,5.  

Genom iterering med kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal kan sedan en bruttoarea som ger 60 % resp. 
80 % belastningsgrad bestämmas, se tabell 4-1. 

3.2. Korsningsutformning 
Korsningsutformning har valts för signalreglerad respektive stoppliktsreglerad korsning i 
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal så att korsningen kan rymmas inom befintligt vägområde I fallet 
med signalreglerad korsning har det antagits att hastigheten i korsningen sänks till 60 km/h. 

 

3.3. Trafikmängder 
Kapacitetsberäkningen har genomförts för vardagsdygnets maxtimma under för- och eftermiddagen. 
Prognosår har satts till år 2041. 

3.3.1. Trafikverkets basprognos 
För trafikprognos år 2041 används Trafikverkets basprognos 2016 (Trafikverket, 2016b). Enligt denna 
uppgår den årliga trafikökningen (fordonskilometer) i Skåne mellan år 2010 och år 2040 till 1,4 % per år och 
mellan år 2040 och 2060 till 0,7 % per år. Trafiken på väg 23 har räknats upp med motsvarande ökning. 

3.3.2. Trafik till och från Statoil 
Trafiken till och från Statoil antas under maxtimman vara 10 % av antalet betalande besökare per dygn, dvs. 
140 fordon per riktning. Antalet fordon antas vara detsamma år 2041. Svängandelarna antas vara 60 fordon 
höger, 60 fordon vänster och 20 fordon rakt fram. 

3.3.3. Trafik till och från exploatering 
Trafiken till och från exploateringen prognostiseras med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 10 % av dygnets 
trafik antas genereras under maxtimman. Svängandelarna ut från exploateringen till väg 23 antas enligt 
samma riktningsfördelning som trafiken på väg 23. Trafik från väg 23  till handelsområdet antas fördelas jämt 
från norr respektive söder. Därtill ansluter 20 fordon från Statoil som kör rakt fram. 

Trafiken till exploateringsområdet antas till hälften komma från befintlig trafik på väg 23 och hälften antas 
komma från Trafikverkets basprognos. Detta leder till att riktningsfördelningen kan förändras en aning 
beroende på hur stor exploateringen blir.  
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4. Resultat 

4.1. Exploatering 
Enligt kommunens framtidsplaner ska exploaterad yta till 90 % bestå av handel och till 10 % bestå av kontor. 
Exploateringsytan är 120 000 m2, vilket medför 108 000 m2 för handelsverksamhet och 12 000 m2 för 
kontorsverksamhet om hela ytan exploateras. Då exploateringstalen för dessa ytor är antagna till 0,4 
respektive 0,5 kan den maximala bruttoarean (BTA) uppgå till 43 200 m2 för handel och 6 000 m2 för kontor. 

Då maximal belastningsgrad i korsningen sätts till 80 % för signalreglerad och 60 % för stoppliktreglerad kan 
området exploateras med olika volymer, se tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Maximal exploatering med olika korsningstyper. 

Tid på dygn Korsningstyp BTA handel BTA kontor Andel exploaterad 
markyta 

Eftermiddag 
Stopplikt 12 960 m2 1 800 m2 30 % 

Signal 35 424 m2 4 920 m2 82 % 

     

Förmiddag 
Stopplikt 26 784 m2 3 720 m2 62 % 

Signal 41 904 m2 5 820 m2 97 % 

 

Följande kapitel visar utsnitt ur resultatutdrag från Capcal. För komplett resultatutdrag, se bilaga 1-4.  
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4.2. Schematisk korsningsutformning 
Korsningen har i Capcal i huvudsak utformats på samma sätt för både stopplikt och signalreglering enligt 
figur 4-1. 

 
Figur 4-1. Schematisk korsningsutformning. 

I fallet med signalreglerad korsning antas signalfaserna vara enligt figur 4-2. 

 
Figur 4-2. Antagna signalfaser i alternativ med signalreglerad korsning. 
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4.3. Trafikflöden och kapacitetsberäkning 

4.3.1. Signalreglerad korsning förmiddag 
 

 
Figur 4-3.Trafikflöden vid 80 % belastningsgrad, signalreglerad korsning FM. 

Tabell 4-2. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning FM. 
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4.3.2. Signalreglerad korsning eftermiddag 

 
Figur 4-4. Trafikflöden vid 80 % belastningsgrad, signalreglerad korsning EM. 

Tabell 4-3. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning eftermiddag. 
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4.3.3. Korsning med stopplikt förmiddag 

 
Figur 4-5. Trafikflöden vid 60 % belastningsgrad, signalreglerad korsning FM. 

Tabell 4-4. Resultatutdrag ur Capcal för signalreglerad korsning förmiddag. 
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4.3.4. Korsning med stopplikt eftermiddag 
 

 
Figur 4-6. Trafikflöden vid 60 % belastningsgrad, stopplikt reglerad korsning eftermiddag. 

 

Tabell 4-5. Resultatutdrag ur Capcal för stoppliktreglerad korsning eftermiddag. 
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5. Diskussion 

Den signalreglerade korsningen tillåter större exploatering än en korsning med stopplikt. Den signalreglerade 
korsningen orsakar dock en större fördröjning än korsningen med stopplikt, särskilt på huvudleden. Det beror 
dels på att trafiken på huvudleden stoppas vid rödljus men också på att trafikvolymen är större vid 
beräkningen av signareglerad korsning. 

Möjligen är trafiken till och från exploateringsområdet överskattad under förmiddagen då 90 % av 
exploateringen utgörs av handelsverksamhet som eventuellt är stängd då förmiddagens maxtimma inträffar 
(kl. 07:00-08:00). Eftermiddagens maxtimma blir dock dimensionerande oavsett detta. 
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 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...lunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Trafiksignal 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  5  12  0 
 Väg 23 N  5  12  0 
 Handel  5  12  0 
 Väg 23 S  5  12  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Refugbredd (m) 
 Statoil  5.0  0.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0  0.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  50  50 
 Väg 23 N  50  50 
 Handel  50  50 
 Väg 23 S  50  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  34  121  233 
 Handel  337  54  220 
 Väg 23 S  358  185  52 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  388 
 Handel  611 
 Väg 23 S  595 
 Summa  1734 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-25 10:06:23 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...lunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  221  0.63  2.7  7.4 
 Väg 23 N  1  HR  155  361  0.43  1.5  4.5 

 2  V  233  291  0.80  4.5  11.5 
 Handel  1  H  337  496  0.68  4.9  12.5 

 2  RV  274  417  0.66  4.3  10.9 
 Väg 23 S  1  HR  543  897  0.61  5.1  12.9 

 2  V  52  595  0.09  0.5  2.1 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  44  6  47  94  5  99  88 
 Väg 23 N  1  14  4  16  61  9  70  55 

 2  47  6  50  94  6  100  87 
 Handel  1  29  6  32  89  11  100  83 

 2  31  6  35  90  8  98  84 
 Väg 23 S  1  15  5  18  71  21  91  65 

 2  10  6  13  52  48  100  46 
 Alla fordon  27  6  30  81  13  94  75 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-25 10:06:23 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...lunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Gröntider m.m. per körfält och fas 
 Fastid (F) och effektiv (E) gröntid, mättnadsflöde (S) 
 Tillfart  Körfält  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt)  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt) 
 Statoil  1  1  23.0  10.5  1269 
 Väg 23 N  1  2  37.0  33.0  657 

 2  2  37.0  19.6  893 
 Handel  1  1  23.0  19.0  1569 

 2  1  23.0  16.7  1498 
 Väg 23 S  1  2  37.0  33.0  1630 

 2  2  37.0  30.3  1177 
 Omloppstid  60 s. 

 Delresultat beräkning av omloppstid 
 Omloppstid  Fördröjning  Belastningsgrad 
 40  40.2  0.95  * 
 45  30.1  0.89  * 
 50  27.7  0.85  * 
 55  26.9  0.82 
 60  26.8  0.80 
 65  27.0  0.78 
 70  27.4  0.77 
 75  28.0  0.76 
 80  28.6  0.74 
 85  29.3  0.73 
 90  30.0  0.72 
 95  30.8  0.71 
 100  31.6  0.71 
 105  32.4  0.70 
 110  33.2  0.70 
 115  34.1  0.69 
 120  35.0  0.69 
 * Beräkningen konvergerade ej vid gröntidsfördelningen. 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  44  6  47  94  5  99  88 

 Rfr  44  6  46  94  5  99  88 
 Vsv  44  6  47  94  5  99  88 
 Alla  44  6  47  94  5  99  88 

 Väg 23 N  Hsv  14  4  16  61  9  70  55 
 Rfr  14  4  16  61  9  70  55 

 Vsv  47  6  50  94  6  100  87 
 Alla  34  5  37  81  7  88  74 

 Handel  Hsv  29  6  32  89  11  100  83 
 Rfr  31  6  34  90  8  98  84 

 Vsv  31  6  35  90  8  98  84 
 Alla  30  6  33  89  10  99  83 

 Väg 23 S  Hsv  15  5  18  71  21  91  65 
 Rfr  15  4  17  71  21  91  65 

 Vsv  10  6  13  52  48  100  46 
 Alla  15  5  17  69  23  92  63 

 Total fördröjning (timmar)  14.2 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-25 10:06:23 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...Marklunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 1.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Trafiksignal 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  5  12  0 
 Väg 23 N  5  12  0 
 Handel  5  12  0 
 Väg 23 S  5  12  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Refugbredd (m) 
 Statoil  5.0  0.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0  0.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  50  50 
 Väg 23 N  50  50 
 Handel  50  50 
 Väg 23 S  50  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  61  358  303 
 Handel  170  43  289 
 Väg 23 S  178  210  36 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  722 
 Handel  502 
 Väg 23 S  424 
 Summa  1788 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-25 09:47:58 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...Marklunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 1.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  407  0.34  1.7  5.1 
 Väg 23 N  1  HR  419  755  0.56  3.6  9.4 

 2  V  303  397  0.76  4.2  10.7 
 Handel  1  H  170  496  0.34  1.9  5.4 

 2  RV  332  417  0.80  5.3  13.3 
 Väg 23 S  1  HR  388  874  0.44  3.2  8.4 

 2  V  36  336  0.11  0.4  1.7 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  22  6  25  81  17  97  73 
 Väg 23 N  1  14  4  16  70  5  75  63 

 2  32  6  35  91  9  100  83 
 Handel  1  18  6  21  78  22  100  70 

 2  38  6  41  95  4  99  88 
 Väg 23 S  1  12  4  14  65  18  82  57 

 2  14  6  16  66  34  100  59 
 Alla fordon  22  5  25  79  11  90  71 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-25 09:47:58 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...Marklunda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby signal 1.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Gröntider m.m. per körfält och fas 
 Fastid (F) och effektiv (E) gröntid, mättnadsflöde (S) 
 Tillfart  Körfält  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt)  fas  F (s)  E (s)  S (f/gt) 
 Statoil  1  1  19.8  14.4  1414 
 Väg 23 N  1  2  30.2  26.2  1442 

 2  2  30.2  19.0  1047 
 Handel  1  1  19.8  15.8  1568 

 2  1  19.8  14.1  1480 
 Väg 23 S  1  2  30.2  26.2  1669 

 2  2  30.2  18.5  908 
 Omloppstid  50 s. 

 Delresultat beräkning av omloppstid 
 Omloppstid  Fördröjning  Belastningsgrad 
 40  23.6  0.86 
 45  22.3  0.82 
 50  22.0  0.80 
 55  22.1  0.78 
 60  22.5  0.76 
 65  23.1  0.75 
 70  23.7  0.74 
 75  24.4  0.73 
 80  25.1  0.72 
 85  25.9  0.72 
 90  26.7  0.77 
 95  27.4  0.76 
 100  28.3  0.76 
 105  29.2  0.75 
 110  30.1  0.75 
 115  31.0  0.74 
 120  31.9  0.74 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  22  6  25  81  17  97  73 

 Rfr  22  5  25  81  17  97  73 
 Vsv  22  6  25  81  17  97  73 
 Alla  22  6  25  81  17  97  73 

 Väg 23 N  Hsv  14  5  16  70  5  75  63 
 Rfr  14  4  16  70  5  75  63 

 Vsv  32  6  35  91  9  100  83 
 Alla  21  5  24  79  7  86  72 

 Handel  Hsv  18  6  21  78  22  100  70 
 Rfr  38  6  41  95  4  99  88 

 Vsv  38  6  41  95  4  99  88 
 Alla  31  6  34  89  10  100  82 

 Väg 23 S  Hsv  12  5  14  65  18  82  57 
 Rfr  12  4  14  65  18  82  57 

 Vsv  14  6  16  66  34  100  59 
 Alla  12  4  14  65  19  84  57 

 Total fördröjning (timmar)  12.2 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-25 09:47:58 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Stopp 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  12  90  0 
 Väg 23 N  12  90  0 
 Handel  12  90  0 
 Väg 23 S  12  90  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Vägrensbredd (m) 
 Statoil  5.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  70  50 
 Väg 23 N  70  50 
 Handel  70  50 
 Väg 23 S  70  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  37  156  137 
 Handel  208  43  128 
 Väg 23 S  222  254  60 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  330 
 Handel  379 
 Väg 23 S  536 
 Summa  1385 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-24 17:13:02 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  272  0.52  0.8  1.8 
 Väg 23 N  1  HR  193  1802  0.11  0.0  0.0 

 2  V  137  762  0.18  0.1  0.1 
 Handel  1  H  208  784  0.27  0.3  0.5 

 2  RV  171  285  0.60  1.0  2.2 
 Väg 23 S  1  HR  476  1818  0.26  0.0  0.0 

 2  V  60  1036  0.06  0.1  0.1 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  21  10  26  100  0  100  100 
 Väg 23 N  1  0  2  2  0  21  21  0 

 2  3  10  10  53  47  100  12 
 Handel  1  5  10  10  100  0  100  100 

 2  21  10  27  100  0  100  100 
 Väg 23 S  1  0  4  4  0  56  56  0 

 2  3  9  9  26  74  100  5 
 Alla fordon  6  7  11  44  30  74  39 

 Sida 2 av 3  Utskrivet 2016-08-24 17:13:02 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 FM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  14  10  19  100  0  100  100 

 Rfr  20  10  25  100  0  100  100 
 Vsv  29  10  34  100  0  100  100 
 Alla  21  10  26  100  0  100  100 

 Väg 23 N  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  0  0  0  3  3  0 

 Vsv  3  10  10  53  47  100  12 
 Alla  1  5  5  22  32  54  5 

 Handel  Hsv  5  10  10  100  0  100  100 
 Rfr  19  10  24  100  0  100  100 

 Vsv  22  10  27  100  0  100  100 
 Alla  12  10  18  100  0  100  100 

 Väg 23 S  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  1  1  0  18  18  0 

 Vsv  3  9  9  26  74  100  5 
 Alla  0  5  5  3  58  61  1 

 Total fördröjning (timmar)  4.0 

 Sida 3 av 3  Utskrivet 2016-08-24 17:13:02 



 Capcal 3.3.0.5 -  
 ...nda_Osby\05 Arbetsmaterial\Capcal\del2\Osby stopplikt 2 EM.isc  Licensägare: Atkins, Malmö 

 Korsningstyp:  Stopp 

 Körfältsuppgifter 
 Tillfart  Körfält  Riktning  Kort körfält (m)  Bredd (m) 
 Statoil  1  HRV  3.5 
 Väg 23 N  1  HR  3.5 

 2  V  30  3.5 
 Handel  1  H  3.5 

 2  RV  3.5 
 Väg 23 S  1  HR  3.5 

 2  V  3.5 

 Geometri 
 Tillfart  Stopplinje  Radie hsv  Vinkel  Lutning % 
 Statoil  12  90  0 
 Väg 23 N  12  90  0 
 Handel  12  90  0 
 Väg 23 S  12  90  0 

 Frånfarter och refuger 
 Tillfart  Frånfartsbredd (m)  Vägrensbredd (m) 
 Statoil  5.0 
 Väg 23 N  5.0  0.0 
 Handel  5.0 
 Väg 23 S  5.0  0.0 

 Hastigheter 
 Tillfart  Led  Lokal 
 Statoil  70  50 
 Väg 23 N  70  50 
 Handel  70  50 
 Väg 23 S  70  50 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 Statoil  60  20  60 
 Väg 23 N  77  460  106 
 Handel  56  22  105 
 Väg 23 S  57  246  41 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 Statoil  10  0  0 
 Väg 23 N  11  0  0 
 Handel  10  0  0 
 Väg 23 S  10  0  0 

 Flöden per körfält 
 Samtliga tillfarter har beräknade körfältsflöden. 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 Statoil  140 
 Väg 23 N  643 
 Handel  183 
 Väg 23 S  344 
 Summa  1310 

 Sida 1 av 3  Utskrivet 2016-08-24 16:32:27 



 Capcal 3.3.0.5 -  
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 Korsningsbild 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 Statoil  1  HRV  140  302  0.46  0.6  1.4 
 Väg 23 N  1  HR  537  1802  0.30  0.0  0.0 

 2  V  106  922  0.11  0.1  0.1 
 Handel  1  H  56  791  0.07  0.1  0.1 

 2  RV  127  211  0.60  1.2  2.6 
 Väg 23 S  1  HR  303  1818  0.17  0.0  0.0 

 2  V  41  710  0.06  0.0  0.0 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  1  16  10  22  100  0  100  100 
 Väg 23 N  1  0  2  2  0  20  20  0 

 2  3  9  9  39  61  100  8 
 Handel  1  4  10  10  100  0  100  100 

 2  34  10  39  100  0  100  100 
 Väg 23 S  1  0  2  2  0  22  22  0 

 2  3  9  9  53  47  100  10 
 Alla fordon  6  5  9  29  20  49  26 
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 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 Statoil  Hsv  11  10  16  100  0  100  100 

 Rfr  18  10  23  100  0  100  100 
 Vsv  22  10  27  100  0  100  100 
 Alla  16  10  22  100  0  100  100 

 Väg 23 N  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  1  1  0  7  7  0 

 Vsv  3  9  9  39  61  100  8 
 Alla  1  3  3  6  27  33  1 

 Handel  Hsv  4  10  10  100  0  100  100 
 Rfr  30  10  35  100  0  100  100 

 Vsv  34  10  40  100  0  100  100 
 Alla  24  10  30  100  0  100  100 

 Väg 23 S  Hsv  0  8  8  0  100  100  0 
 Rfr  0  0  0  0  4  4  0 

 Vsv  3  9  9  53  47  100  10 
 Alla  0  3  3  6  25  32  1 

 Total fördröjning (timmar)  3.1 
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zlatko.abazagic@osby.se 

Datum 
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Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av fastigheten Osby 
181:5 område nord, Lars Dufwa 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

OSBY 181:5 

Ägare/Innehavare, adress: 

OSBYKOMMUN 
283 80 OSBY 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 

OSBY 181:5 

Belastas av 

Till förmån för 

Ägare/Innehavare, adress: 

TELEVERKET 

Förmånsrättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: 

OSBY 181:5 

Har förmån av 

Tilllast för 

Ägare/Innehavare, adress: 

MARKLUNDA 3:53 

Dufwarasten AB 
LARS ARVIDSSON GLIMMINGE 
1273 
280 60 BROBY 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Ledningsrätt, TELE 
1163-272.1 

Ledningshavare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Officialservitut, V ÄG 
1163-406.1 

Lagfaren ägare 

Besöksadress Parkgatan 1 Telefon 0479-52 80 00 vx Hemsida www.osby.se 
Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen 

283 80 Osby 
Fax 0479-52 83 58 Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
E-post samhallsbyggnad@osby.se 



Datum Sida 

Osby kommun 2018-01-11 2(3) 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighetsbeteckning: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

MARKLUND A 3:20 

Nilsson, Elsa Astrid Marianne 
ANDREAS BJÖRKMANS GATA 5 Lagfaren ägare 
296 31 ÅHUS 

Nilsson, LeifRoland 
ANDREAS BJÖRKMANs GATA 5 Lagfaren ägare 
296 31 ÅHUS 

MARKLUNDA 3:21 

Lundin, Kim Johan Fredrik 
MARKLUNDA 2327 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUNDA 3:23 

Svensson, Maj Gunnel Kristina 
BÖKEBERGA 2354 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

Svensson, Sten Allan Tommy 
BÖKEBERGA 2354 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUNDA 3:53 

Dufwarasten AB 
LARS ARVIDSSON GLIMMINGE 

Lagfaren ägare 
1273 
280 60BROBY 

MARKLUND A 3:55 

Sävestam, Klaes Henry 
MARKLUNDA 2331 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUND A 30: l 

Bemdtsson, Per Anders 
KARL JOHANS V ÄG 40 C Lagfaren ägare 
283 45 OSBY 

MARKLUNDA 30:2 

Bemdtsson, Per Anders 
KARL JOHANS V ÄG 40 C Lagfaren ägare 
283 45 OSBY 

MARKLUNDA 37:1 

Johansson, Kjell Egert Roland 
EBBARPSV ÄGEN 80 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 



Osby kommun 

SEGUTSL YCKE 2:5 

SEGUTSL YCKE 2:7 

Datum 

2018-01-11 

Nagenius, Kent Yngve Jörgen 
SEGUTSLYCKE 2333 
283 91 OSBY 

N agenius, Kerstin Margareta 
SEGUTSL YCKE 2333 
283 91 OSBY 

Edbro, Lena Jenny Marianne 
EKERÖD 2245 
283 91 OSBY 

Edbro, Per Anders 
EKERÖD 2245 
283 91 OSBY 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Sida 
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Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
området. 

GRÄNSER 
--•- Detaljplanegräns 

------- Användningsgräns 

~ ------- Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmänna platser 
1.\ARI<LUI-!0"' LOKALGATA Lokaltrafik 

200 

l 

Kvartersmark 

l GoKRZ l Vägrestaurang , kontor, besöksanläggningar, verksamheter 

\ UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
Slörsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea 

Slörsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

l : : ...... : : : : : : : : :l Byggnad får inte uppföras 

MARKENSANORDNANDE 

Utfart och stängsel 

jE-e- - -e- - - Utfartsförbud 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Placering 

Upplag , lastzoner och dylikt får inte placeras mot väg 23 

Utformning och omfattning 

~ Högsta byggnadshöjd i meter 

SKYDD MOT STÖRNINGAR 
vall Vall ska anordnas till en höjd av 0.8 meter och dess lutning 

mot vägen får inte vara brantare än 1:2. Lutningen mellan 
asfalktkant och bullervallens högsta krön får inte vara 
brantare än 1:6. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft 

Till planen hör: Lokaliseringsprövning Trafikutredning 
- Plan- och genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Handelsutredning 

Meters -

Granskningsutlåtande 2 Fastighetsförteckning 

Detaljplan för del av Osby 181 :5, 
öster om Lars Dufwa 

Granskningshandling 

Beslutsdatum In stan 
Godkannande 

BN 
Antagande 

Osby kommun BN 

Upprättad 2016-11-25. Rev 2018-01-10 
l aga kran 

/!_~tt: / S~sn~ 
Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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~ KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningshandling 

Detaljplan för del av Osby 181:5. 
Öster om Lars Dufwa. 

Dnr 2013.ksl144 214 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skånelän 

Ungefärlig avgränsning av planområdet, del av Osby 181:5 



Samhällsbyggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

Handlingama finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Os by kommun, Parkgatan l, Os by 
- 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 

Samråd Antagande 

Laga kraft 

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

HANDLINGAR 
Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
F astighetsägarförteckning 
Lokaliseringsprövning 
MKB 
Handelsutredning 
Trafikutredning 
Granskningsutlåtande 2 

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 fårutsättningar och syften planen 
har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna 
genomföras. 

SAMMANFATTNING 
Under hösten 2015 har intresset att etablera ett verksamhetsområde 
utmed väg 28 funnits och platsens förutsättningar utreds av kommunen. 
Planområdet ligger precis öster om rastplatsen Lars Dufwa och omfattar 
ett område med både en öppen äng och skog. Ytan är cirka 11 hektar stor. 
Planområdet är beläget utmed väg 23 som går mot Älmhult. Intresse finns 
att använda platsen till företag och verksamheter for att utnyttja det goda 
skyltningsläge som finns utmed väg 23. Verksamheter är redan etablerade i 
området genom Statoil (Circle K) och Lars Dufwa rastplats. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Redan våren 1997 började Osby kornrnu utreda förutsättningarna att 
etablera verksamheter vid Lars Dufwa, med hjälp av bland annat 
Tyrens och Handels planinstitut I utredningsarbetet konstaterades att 
standarden för väg 23 klart förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen 
och fördelningen av fordon till och från det tänkta verksamhetsområdet 
bedörndes inte påverkas, oavsett om lokaliseringen skedde väster eller öster 
om väg 23. 

I slutet av mars 2014 konstaterade kommunen att efterfrågan på 
handel, verksamhets- och industrimark ökat. Lars Dufwa, på östra sidan om 
väg 23, pekades ut som den lämpligaste platsen att etablera verksamheter 
på. Marken ägs av kommunen och utgör tillräckligt stor yta för att en 
etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt framhålls närheten till väg 23 
och Tvärleden som orsaker till att Lars Dufwa är den lämpligaste 
placeringen för en verksarnhetsetablering. Kornmunstyrelsen beslutade 
2014-04-23 att ny detaljplan ska tas fram. Under hösten 2015 har 
introduktionsmöte ägt rum med exploatör och med Länsstyrelsen 
2015-11-05 samt Trafikverket 2015-11-17. 

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra kontor, besöks- och 
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 181:5, på östra sidan om väg 23 och 
rastplats Lars Dufwa. Avsikten är att kunna utnyttja det goda skyltningsläge 
som väg 23 ger och följa översiktsplanens intentioner. 

Planfakta 
Planområdet ligger i utkanten av Os by tätort och omfattar del av Osby 
181 :5 och är cirka 11 hektar stort. Området avgränsas i öst av skogsmark 
liksom i norr. I söder finns ett redan planlagt område med ändamålet 
"partilager med utställning". Söder om detta finns åkermark med 
privat ägare och i väst äger kommunen större delen av marken. Ingen 
bostadsbebyggelse ligger i direkt anslutning till det tänka planområdet 
Marken är flack och utgörs till största delen av blandskog. I den västra 
delen av planornrådet, utmed väg 23, finns en större grusyta som används 
av yrkeschaufförer för paus. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Enligt Os bys översiktsplan 20 l O strider inte ändringen av markens 
användning mot översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen över 
Osby tätort (Osby kommun 2010, s 62) pekar ut planområdet som lämpligt 
för industri men även för handelsverksamhet Bedömningen är att förslag 
till detaljplan med verksamhetsmöjligheter stämmer väl överens med 
översiktsplanens utpekande av området som handelverksamhet (Osby 
kommun 2010, s 66). Bedömningen är att det finns ett stort intresse 
från kommunen att kunna fullfölja översiktsplanens intentioner och 
utveckla den kommunägda marken. Se även lokaliseringsprövningen för 
översiktsplanens redogörelse. 

-- Gang-cykel vag Osbysjon runt 

= Framtida viktig vag 

- Handel -centrum 

- Allmanna byggnader 

- Befintliga l:ost3dH 

D Nya bostader 

D Bosfader utveckling 

~ Utredningsomrade 

- Befintlig industri 

Ny industri 

- Hastgårdar 

& Idrott 

lm Frilurtsliv 

-- Grans for lordjupad oversiktsplan 

Siffror och bokstäver hänvisar till texten 
{fr.o.m. sid 64) 

Beträffande paJ!~- och grön
områden, s:e sid 67 

1:30 000 
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Detaljplaner i anslutning till 
planområde, se även nästa 
sida. Planområdet ungefärligt 
utmarkerat med blå ring. 

o 250 500 1 000 1 500 2 000 
-==-=---====---Meter 



Detaljplaner 
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt Precis söder om planområdet 
finns dock en detaljplan som också översiktsplanen nämner. Denna 
detaljplan är från 2005 och anger partilager med utställning. Lars Dufwa 
bensinstation är också detaljplanelagd som bilservice och ridhuset bakom 
bensinstationen har bestämmelsen idrott. Bostadsbebyggelsen i sydväst är 
också planlagd. Redan planlagd mark finns mellan fOrslag till detaljplan och 
den privatägda marken söder . 
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Gällande detaljplaner i anslutning till etableringsområde t. Den röda ringen symboliserar 
var forslag till detaljplan är belägen i förhållande till de gällande planerna. Marken 
söder om den blå detaljplanen med bestämme/s "U" är privatägd. Detfinns därmed 
redan stora ytor (cirka 40 000 kvadratemeter) detaljplanerad mark mellan den privata 
marken ochförslag till detaljplan. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens 
genomförande. 

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan antagen i maj 2014 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarande bemärkelse. 
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Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. Dock är väg 
23 längs planområdets västra gräns av riksintresse. Bedömningen är att 
vägen inte påtagligt kommer skadas och kontakt hålls med Trafikverket 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av planer och program som 
finns i 6 kap 11 , 18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
har bedömt under inledande möte 2015-11-05 att projektet kan medföra 
betydande miljöpåverkan och en separat MKB har därför upprättats. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak ek och tall. 
Den lägre vegetationen består i viss utsträckning av ängsytor med klöver 
och småblommor. Det är främst den norra delen som utgörs av skog medan 
den södra och västra delen är öppnare. Vattenföringen är begränsad, inga 
diken eller mindre bäckar förekommer inom planområdet Söder om 
planområdet, cirka l 00 meter från förslag till detaljplan, bedrivs vallodling 
(klöver, gräs, majs) av en privat markägare. Tre gånger om året sprids 
flytgödsel. Viss lukt går att uppfatta från åkermarken men den bedöms inte 
påverka planområdet i någon betydande omfattning. Lukten förekommer 
under en mycket begränsad tid under året. Planområdet bedöms inte heller 
påverka den privata marken eftersom enbart kommunal mark planläggs och 
ett skäligt avstånd hålls till marken. En gällande plan finns dessutom mellan 
den privata marken och förslag till etableringsområdet På andra sidan 

förekommer redan handel i form av Statoil ircle 

Planområdets västra del utmed väg 23. 
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I närheten av planområdet finns en bäck, Hönjammsbäcken. 
Den ligger precis öster om planområdet och löper upp till Åbrollasjön. 
Vattenföringens riktning i och mnt planområdet är främst sydlig och 
sydostlig i riktning mot bäcken. Avsikten är att förlägga två 
sedimenteringsdammar på kommunens mark i de lägre delarna av området 
(bilden nedan). Dammarna förses med munkar för lämpligt vattenflöde mot 
bäcken vilken är tänkt att fungerar till sedimenteringsdammar. 

Bilden visar vattenflödet och dess riktning i och runt planområde t. Främst är riktningen 
sydlig och sydostlig. Genom att anlägga två sediementeringsdammar (utmärkta som blåa 
fält) tas dagvattnet omhand. Hönjarumsbäcken som även är utmärkerad i bildenfungerar 
recipient. Munkar används för rimligt vattenflöde till bäcken för god infiltration. 
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Geotekniska förhållanden 
En undersökning av marken har gjorts på två ställen inom planområdet 
Markförhållandena är goda med flera olika skikt som övergår från grus till 
större kornstorlek. Undersökningsdjupet ligger på cirka 2.20 meter och i 
botten på provgroparna förekommer större stenar. Provgroparna har grävts 
på den öppna gräsytan och en bit in i skogen enligt bilden nedan. Det finns 
inga tecken på vattensjuk och sank mark. Mer ingående undersökningar kan 
komma att behöva göras i ett exploateringsskede. 

Bild från markundersökningen 

Historik och befintlig bebyggelse 
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet 
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet finns i väst i form av Statoil 
och rastplatsen men även enstaka villor i nord- och nordöst. 
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Detaljplanen bedöms ha stor betydelse för Os by kommun med god 
potential. Eftersom platsen ligger i utkanten av tärorten är påverkan på 
människor mycket liten och gott avstånd hålls till de entaka byggnader samt 
verksamheter som finns i området. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller andra kulturhistoriska lämningar enligt kommunens 
geografiska infonnationssystem. Om fornlämningar skulle framkomma 
i samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950)- omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
tmderrättas. 

, 
l 

\ 
l 

ationssystem flnns inga kända fornlämningar 

(information från Riksantikvarieämbetet) och ingen natur- och kulturmiljövård 

Väg 23 är rödmarkerad och är riksintresseklassad 
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PLANENSINNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

N 

Illustrationen visar etableringsområdet kan komma att se ut i framtiden. Väg 23 löper längs 
den västra gränsen av planområdet och trafik matas in i områdets södra del. Illustrationsplanen 
är enbart en illustration i plan och syftar till att ge större förståelse av hur området kan gestaltas. 
Korsningen vid Lars Dufwa rastplats illustreras snett upp till vänste1: Den vänstra avfarten leder 
in till macken. Trafiklösningen är framtagen enligt trafikutredningen och hör till 
plan handlingarna. 
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Gator och trafik 
En trafikutredningen är framtagen för att ta reda på vilken lösning som 
lämpar sig vid Lars Dufwa korsning och det tänkta verksamhetsområdet. 
Möjlighet finns att svänga av till höger, in mot det tänkta området när 
trafikanterna fårdas i norrgående riktning. Möjlighet att svänga av till 
planområdet åt vänster för de som kör söderut tillkommer. Parkering löses 
inom detaljplaneområdet Nedan visas förslag till korsning. 

·------· 

l 

l --1 

l 
l 

Lars Dufwa rastplats j 
med bensinstation. l 

·/ ::.:..;1,: Lll['"' . . . . ' ' ' . 

-----------------------

Planbeskrivning för del av Os by 181:5 

Ett kör!'lt skapas för trafik som 
svånge vänster in till 
planom ådet. Vänstersvängfä(t · 
finns redan i södra delen ay · 
korsningen, in till rastplatsen. 
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Söder om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut trafiken 
och bidrar till ett gott trafikflöde vid förslag till korsning. Möjlighet att 
svänga både höger och vänster finns redan vid Lars Dufwa rastplats vid 
fård norrut. För vänstersväng vid fård söderut skapas ett nytt körfält för att 
ordna ett lämpligt trafikflöde, både för trafikanter som fortsätter söderut 
och för de som svänger av mot planområdet Konsekvenserna för trafiken 
vid förslag till korsning och i närheten bedöms som marginella eftersom 
det redan finns en korsning men som förstärks och byggs ut. Se även 
miljökonsekvensbeskrivningen. Inom planområdet ska det vara möjlig att ta 
sig till kommande transformatorstation med tungt fordon. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan 
brukas för verksamheter, samtidigt som planområdets kvaliteer och ytor ska 
bevaras så långt och effektivt som möjligt. 

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjningen finns redan dragen till rastplatsen och består av 
avlopp, vatten, el, tele och dagvattenhantering. Fjärrvärmenätet är inte 
draget ut till området. Infrastrukturen med avlopp, vatten och el behöver 
förstärkas till Lars Dufwa rastplats för att sedan dras under väg 23 till 
etableringsområdet Kontakt hålls med driftbolaget SBVT för att se över 
behov, tillvägagångssätt och kostnader. VA avses dras fram enligt den 
ritning som har tagits fram nedan. 

f 

""' o 
(J 

- ~-------~----0 -·----~--

_ ____..// 
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Även dagvattenhanteringen behöver byggas ut. Ett dike (Hönjarumsdiket) 
löper i den östra utkanten av planområdet och används som recepient. Två 
sedimenteringsdammar behöver anläggas för att ta hand om dagvattenet 
för att få en lämplig flödeutjämning och rening. Dessa dammar anläggas i 
utkanten av planområdet i anslutning till verksamheten, liknande den damm 
som finns vid rastplatsen. 

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. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet angränsar till väg 23 som har en dygnstrafik på cirka 5200 
fordon i norrgående riktning och cirka 6200 i sydlig riktning. 
En vall anläggs utmed planområdets västra gräns mot väg 23 för att skapa 
avskildhet och lägre ljudnivåer för verksamheten. Prickmark läggs i 
detaljplanen mot väg 23 för att hålla ett gott avstånd till framtida byggnader. 
Byggnadsfritt avstånd på 30 meter hålls till väg 23 enligt Trafikverkets krav. 
Någon bullerproblematik bedöms inte föreligga med anledning av avståndet 
till vägen och vallen som förläggs mot vägen. De lokala föreskrifterna för 
att skydda människors hälsa och miljön angående exempelvis spridning av 
gödsel tillämpas. 

Eftersom planområdet inte är detaljplanelagt sedan tidigare och inte heller 
använts till någon verksamhet bedöms inga markföroreningar finnas. Den 
aktuella delen har aldrig ianspråktagits för bebyggelse och ligger inte heller 
i direkt anslutning till något bostadsområde. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

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

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Os by 181:5 är stor och avstyckningar kommer behöva göras för 
att skapa lämpliga fastigheter. En sådan ansökan om avstyckning kommer 
skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare står för kostnaderna om inte 
köparen tar på sig kostanden. Möjligheter finns också att ordna rättigheter 
för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller 
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning. 
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Planförfarandet 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Genomförandebeskrivning 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2018. 

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

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Marken planområdet utgör ägs av Os by kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark 

Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och naturmark). 
Kommunen är huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts och byggs ut 
av driftbolaget SBVT. 

Avtal 
Planändringen berör ingen mark i privat ägo. Eventuella avtal kan 
behöva skrivas med exploatören för att reda ut kostnadsfördelningar och 
markpriser. Ett finansierings- och genomförandeavtal avses skrivas med 
Trafikverket angående ansvarsgränserna för ägande, drift och underhåll. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och 
köparen står för dess kostnader. 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. 
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Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
Det bedörns inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver skapas inom 
planområdet 

Någon flyttning eller annan åtgärd bedörns i nuläget inte som sannolik för 
att säkerställa Skanovas och E.ON:s kabelfunktioner. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Avstyckning från Osby 181:5 kornmer behöva göras för den del 
planområdet utgör och ansökan skickas tilllantmäteriet Lagfaren ägare står 
för kostanderna vid lantrnäteriförättning. Möjligheter finns också att ordna 
rättigheter för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut 
eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

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

TEKNisKAFRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Markradonmätning har utförts och redovisas i Os by kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar att där planområdet är beläget 
ligger radonhalten på l 0-25 kBq/m3 vilket är normal nivå. 
Undersökningen av marken visar på goda markförhållanden. Området 
består av isälvssediment vilket ger goda grundläggningsförutsättningar. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2018-01-10 

JJ 
Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Genomförandebeskrivn ing för del av Osby 181:5 

/b/ä 5c+nJ "h 
Kettil Svensson 
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MOSBY 
Granskningsutlåtande 2 

2016-11-30 

~KOMMUN 

Detaljplan för del av Osby 181:5. 
Öster om Lars Dufwa rastplats. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till detaljplan har varit på en andra granskning under tiden 
2016-11-04- 2016-11-24 enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2016-11-02. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 
granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Os by kommun, Parkgatan l , Os by 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan l, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2016-11-24 

Trafikverket, 2016-11-28 

Lantmäterimyndigheten, 2016-11-09 

utan synpunkter 

med synpunkter 

utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd, 2016-11-24 

E.ON, 2016-11-28 

Granskningsutlåtande 2 t ill deta ljplan för del av Osby 181:5. 
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Granskningsutlåtande 2 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2016-11-24 följande: 

Länsstyrelsen har med föreliggande planhandlingar och nuvarande information inga 
synpunkter på planförslaget 

Kommentar: Inga. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2016-11-09 följande: 

Samtliga tidigare anmärkningar är åtgärdade. Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter på 
planen. 

Kommentar: Inga 

Trafikverket meddelar i yttrande 2016-11-28 följande: 

Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. 

Trafikverket förutsätter att ändringarna i detta skede inte påverkar vald trafiklösning. I övrigt 
har Trafikverket inget att invända emot detaljplanen. 

Kommentar: Trafiklösningen ligger fast och kommer inte ändras. 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2016-11-24 följande: 

l. Sambandet med befintlig plan är inte löst. Det vore lämpligt att den befintliga detaljplanen 
samtidigt justerades. 

2. Utformningen av korsningen med gamla vägen och nya lokalgatan är inte löst. Man borde 
titta närmare på lokalgatans radie för bästa trafikflöde. 

3. De planerade dagvattendammarna har nu kornmit med på illustrationsplanen. De har dock 
placerats inom annat planområdet 

Kommentar: l. Om behovet uppstår kan detta göras. 

2. Avsikten är att inte ändra den mindre grusvägens utformning Lokalgatan i detaljplanen är 
ritade enligt VGU (framtagen av SKL och Trafikverket). 

3. Dagvattendammarna har flyttats och är placerade utanför planområdet för gällande 
detaljplan i söder. 
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Granskningsutlåtande 2 

E.ON meddelar i yttrande 2016-11-28 följande: 

E. ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
inget ytterligare att erinra än vad som tagits upp i tidigare samråds- och granskningsyttrande 
daterade 2016-07-08 och 2016-1 0-07. 

Kommentar: Inga. 

SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

- Redaktionella textförändringca~ 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Samhällsbyggnad i Os by, november 2016. 

Arne Bettilsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Sammanfattning 

Översiktsplanen som är antagen 20 l O av kommunfullmäktige pekar ut tre 
områden, C, D och F som lämpliga för verksamhet- och 
företagsetableringar. Område C på östra sidan om väg 23 och Lars Dufwa 
rastplats framstår som lämpligast. De geotekniska förhållandena är bäst och 
det finns ett intresse att etablera sig på området på grund av skyltningsläget 

Handel och verksamhet förekommer redan vid Lars Dufwa i form av Circle 
K vilket gör platsen naturlig att stanna till vid. De två andra områdena som 
översiktsplanen pekar ut, D och F, är i viss uträckning sanka och har inte 
samma naturliga koppling till verksamheter och handel. Område F bedöms 
ligga för nära bostadsbebyggelse och har inte samma trafikunderlag och 
därmed skyltningsläge. Område D har utretts tidigare och visade sig 
olämpligt med hänsyn till den sanka marken. Flera bäckar rinner också 
genom området. 

En etablering på huvudalternativet, öster om Lars Dufwa rastplats, 
stämmer överens med översiktsplanens riktlinjer och bedöms vara det bästa 
alternativet utifrån de dokument som undersökts. 
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Inledning 

Lars Dufwa är ett område beläget på den östra sidan av väg 23, i den 
nordöstra utkanten av Os by tätort och utreds som möjligt verksamhet- och 
företagsområde. Några av kvaliteema består i förbindelsen som väg 23 har 
norrut mot Älmhult och Ikea samt söderut mot Hässleholm. Därmed finns 
förutsättningar för ett bra besöksunderlag och gott skyltningsläge. Lars 
Dufwa ligger knappt 3,5 kilometer från Osby tåg- och busstation vilket ger 
goda möjligheter till kollektiva färdmedel för allmänheten. Det omgivande 
området karaktäriseras av skog som i huvudsak ägs av kommunen och 
öppen åkermark med privata ägare. På den västra sidan om vägen 23 och 
det utpekade området ligger Lars Dufwa rastplats med möjlighet till 
restaurang och mindre livsmedelshandel. 

v1sar 
Lars Dt!fwa rastplats och riksväg 23, markerat med röd ring. 
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Syfte och bakgrund 

Syftet är att undersöka och pröva Lars Dufwa områdets lämplighet för 
verksamhet- och företagsetablering i jämförelse med alternativa 
lokaliseringar. Urvalet av lokaliseringsmöjligheter grundar sig 
huvudsakligen på de riktlinjer som ges i den fördjupade översiktsplanen för 
Osby tätort och översiktsplanen antagen 2010-11-29. Fördelar och 
nackdelar med områdena framhålls för att kunna visa på vilken plats som är 
mest lämplig. Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och 
vattenområden ska användas och långsiktigt utvecklas enligt 3 kap § 2 PBL. 

Under våren 1997 började Osby kommun genom dåvarande tekniska 
kontoret utreda förutsättningarna att etablera ett verksamhetsområde vid 
Lars Dufwa, med hjälp av bland annat Tyrens och Handels planinstitut 
I utredningsarbetet konstaterades att standarden för väg 23 klart 
förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen och fördelningen av fordon 
till och från det tänkta området bedömdes inte påverkas oavsett om 
lokaliseringen skedde väster eller öster om väg 23. Dock bedömdes att 
etablering på den östra sidan om vägen skulle trafiktekniskt innebära något 
större problem jämfört med den västra sidan med hänsyn till de 
förutsättningarna som fanns då. En större andel trafik behövde korsa 
huvudvägen. 

Handelns planinstitut konstaterade att vid en handelsetablering vid Lars 
Dufwa skulle marknaden i kommunen tillföras en lägre prisbild och en 
större sortiments bredd. Det ekonomiska inflödet skulle också öka 
samtidigt som utflödet från kommunen skulle få förutsättningar att minska. 

I slutet av mars 2014 konstaterade dåvarande verksamhetsområde 
samhällsutveckling att efterfrågan på mark för verksamheter och företag 
ökat. Lars Dufwa, på östra sidan om väg 23, pekades ut som den 
lämpligaste platsen att etablera verksamheter på. Marken ägs av kommunen 
och utgör tillräckligt stor yta för att en etablering ska kunna vara möjlig. 
Framför allt framhålls närheten till väg 23 och Tvärleden som orsaker till att 
Lars Dufwa är den lämpligaste placeringen för en etablering. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-23 att ny detaljplan ska tas fram. 
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Underlag och analys 
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Den fördjupade översiktsplanen för Osby tätort som är del i 
översiktsplanen, antagen 20 l 0-11-29 av kommunfullmäktige, pekar ut fler 
framtida användningsområden för centralorten. Huvudsakligen pekas den 
nordöstra delen av Osby ut som ett framtida utvecklingsområde för nya 
verksamhetsområden. Fördelen med denna lokaliseringen är att områdena 
ligger frånvända tätorten i förhållande till den huvudsakliga 
vindriktningen. Dessutom framhålls kopplingen till den viktigaste vägen, 
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väg 23 och industrispåret vid Södra stambanan. Några av 
etableringsområdena lokaliserades på östra sidan av väg 23. 
Anledningen är de relativt nybyggda cirkulationsplatserna som ger större 
möjlighet till en exploatering av områdena ur trafiksäkerhetssynpunkt (Osby 
kommun 2010, s 62, 66). 

Lokaliseringsalternativ 

Av de områden som översiktsplanen pekar ut som framtida 
verksamhetsområden är det i huvudsak alternativ C, D och F som är 
lämpliga för handel (Osby kommun 2010, s 62, 66). Inget av områdena är 
detaljplanelagda med undantag för delar av område C som har en mindre 
detaljplan för lagerändamåL 

Område C (precis öster om Lars Dufwa rastplats och väg 23, berör 
fastighet Os by 181 :5) finns det intresse för på grund av platsens 
attraktiva läge utmed vägen. Översiktsplanen redogör för att delar av 
området redan är detaljplanelagt för uppställning/lagerverksamhet och att 
platsen lämpar sig för verksamheter. storleken på marken bedöms i 
översiktplanen till cirka 54 hektar (Osby kommun 2010, s 66). 
Ytan bedöms dock som relativt tilltagen. Inga kända fornlämningar och 
inga riksintressen finns med undantag för väg 23. Radonhalten är normal, 
l 0-25 kBq/m3 enligt kommuens geografiska informationssystem. Det finns 
inget i naturvårdsplanen som bedöms behöva beaktas och området 
omfattas inte i grönplanen. Platsen har goda förutsättningar eftersom Lars 
Dufwa redan är ett naturligt stop som rastplats och som mindre 
handelsverksamhet Trafikunderlaget är cirka 5300 fordon per dygn i 
norrgående riktning enligt Trafikverkets mätning och därför lämplig som 
skyltningsläge. 

Lars Dufwa rastplats med Statoil och restaurang. 
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Markundersökning 

Ortofotot visar var provgroparna har grävts. I hörnan nere till vänster skymtar Lars Dufwa 

rastplats med parkering. 

Två provgropar har gjorts på den aktuella platsen for att undersöka 
markförhållandena och pröva lämpligheten. En av provgroparna gjordes på 
ängen och den andra inne i skogen för att se om förhållandena skiljer sig 
åt. Djupet uppgår till 2,20 meter för båda groparna. På ängen består marken 
först av tre decimeter matjord för att sedan övergå till grövre storlek. 
På 1,5-2,20 meters djup består materialet i huvudsak av stenar. 

Provgropen på ängen. Mariförhållandena är goda och utgörs av jord som övergår mer i grus och 

sten med ökat cfjup. Inget vattenfYllde provgropen efter att grävarbetet avslutats. 
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Den andra provgropen inne i skogen har liknande förutsättningar. Den 
första decimetern består av matjord och vegetation. De följande fyra 
decimeterna är materialet blandat med finare jord, grus och stenar som blir 
större när markdjupet ökar. 

Provgropen inne i skogen. Marken består inte lika mycket av sten i jämförelse med 

provgropen på ängen. 

Resultatet ji-ån de båda provgroparna bedöms som goda och det finns inget som tyder på att 

marken är sank. Vidare utredningar kan behöva göras i ettframtida byggskede. 
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Jordartskarta över 
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=:~:::::~::::·:::m Marken i Osby och områdena kring tätorten består 
--- Ma<3mygg. b"'''0··125m i huvudsak av morän och isälvssediment enligt 
- "'"mH••"•"'' " '"''· b'"'' '"'m SGU:s jordartskarta. Lars Dufwa har goda 
D vattenoch strandlinjer 

::::-:-:; T"nt el l"o"mmanhängandeytlagemtmv markförutsättningar eftersom platsen utgörs av 
:·:·:·: T""'"'" 0" mma nhängandeytlag .. .,ma<än isälvssediment Marken består av skikt med block, 
~~~~~ Underliggande lage r av isälvssediment • 

i~ii; Und .. Hggande lagmv mO<ä n stenar, grus, sand och mo (Berg och JOrd 2009, s 
·~"~"~" Ma<ä nbacklandskap, k"l!;gmo•än l 06). Provgroparna visade också på detta eftersom 
D rorv 
D M.,..,.,., komstorleken ökade med ökat djup. Område F och 
~ ... rt.... D har inte lika god förutsättningar eftersom 
D "''msedlment platserna delvis är sanka. En del av marken består 
[L] ~lt 

0 "'lvs"''m'"' av torv och svämsediment vilket ger sämre 
B '"''vssedlm"''·""' förutsättningar. 
D Morän 

D Sandigmorän . .... 
- Fyllning 

D vatten 
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Område D är beläget med direkt tillgång till riksväg 23 , huvudsakligen 
söder om Glimåkravägen vilket omfattar fastigheten Marklunda 34: l. 
Området präglas av industriverksamhet som finns på den nordvästra sidan 
om väg 23. Översiktsplanen beskriver att viss handelsverksamhet går att 
etablera och att en gång- och cyklelväg kan behövas antingen under eller 
över vägen. Tidigare planer har funnits på att exploatera delar av platsen 
med industriverksamhet. Området är cirka 38-44 hektar stort och 
svårexploaterat vilket antas medföra höga kostander (Osby kommun 2010, 
s 66-67). Enligt det planprogram som upprättades i slutet av 2005 framkom 
att stora delar av platsen har dåliga grundläggningsförutsättningar vid den 
preliminära geotekniska undersökningen. Detta medförde att planprogram et 
foreslog grönområde i den centrala delen av planområdet Randonnivån 
ligger på normal nivå (l 0-25 kBq/m3). Inga riksintressen påverkas och 
någon värdefull miljö tas inte i anspråk i naturvårdplanen eller grönplanen. 
Otmådet har både för- och nackdelar med dess läge. De mätningar 
Trafikverket gjort visar att dygnstrafiken på väg 23 söderut mot Hässleholm 
är goda, cirka 6200 fordon. Det ger ett större underlag for 
verksamhet och ökar attraktiviteten. Samtidigt har området 
olämpliga förutsättningar eftersom marken är sank och det finns ingen 
handel i direkt till • .,. ......... ..., .. 

Foto längs väg 23 efter rondellen som knyter an till Kristianstadsgatan 
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Område F är väl synligt och har stor tillgänglighet i direkt anslutning till en 
större trafikled, väg 15. Området ligger utmed Kälsvedsvägen och 
Lönsbodavägen samt omfattar del av fastigheten Os by 181 :5 Trafiken 
matas från en tillfart från Lönsbodavägen samt en anslutning från 
Vintervägen. Exploateringskostnaderna för området uppskattas till normala 
och ytan utgöra cirka lO hektar (Osby kommun 2010, s 67). 
Enligt kommunens geografiska informationssystem finns inga riksintresse 
med undantag för väg 15. Inga fornlämningar finns och radonhalten ligger 
på normal nivå l 0-25 kBq/m3 . I områdets östra utkant är marken mycket 
sank och består i huvudsak av torv enligt en tidigare utredning som gjort för 
anslutande industriområde i norr (Structor 2014, s 6). Naturvårdplanen från 
200 l pekar inte ut något i större bevarandebemärkelse och området 
behandlas inte i grönplanen. 

Nackdelarna med område F bedöms som klart större i jämförelse med de 
två andra utpekade områdena. Dels för att område F ligger i direkt närhet av 
bostadsområdet Gamleby, dels för att marken består av torv i den östra 
delen. Trafikverkets trafiksiffror på väg 15 är inte heller lika goda, cirka 
2900-3600 per dygnjärnfört med de högre trafiksiffroma på väg 23. 
Att lokalisera verksamheter vid område F bedöms alltför 
centrumnära vilket de lägre trafiksiffrorna visar på samt med hänsyn till 
boende i anslutning till platsen. 
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Bilden är tagen längre österut längs väg 15 jämfört med föregående. 

Resultat 

Av de tre områdena C, D och F som översiktsplanen (fördjupad) pekar ut 
som framtida verksamhetsområden ligger samtliga utmed en större väg och 
har skyltningsläge. Område C på östra sidan om väg 23 vid Lars Dufwa 
bedöms vara den lämpligaste platsen utifrån de dokument som gåtts 
igenom och de undersökningar som gjorts. Fördelama är i huvudsak att 
handel redan förekommer vid Statoil och det är därför en naturlig plats att 
stanna till vid. 

De geotekniska förhållandena är bra både utifrån de provgropar som gjorts 
och enligt SGU:s jordartkarta. De övriga områdena uppvisar sämre 
markförhållanden och är i viss utsträckning sanka. skyltningsläget är 
ungefår lika exponerat för alla lokaliseringsalternativ men den största 
trafikmängden förekommer på väg 23. Företagspotentialen är bättre och 
platsen öster om Lars Dufwa är det område som det finns intresse att 
etablera sig på. Avståndet till centrum är cirka 3 kilometer och goda 
möjligheter finns därför att ta sig ut till platsen. Placeringen är också 
tillräckligt långt ifrån centrum för att inte påverka några boende. 
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Sammanfattning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar detaljplaneläggning av 
området öster om Lars Dufwa rastplats utmed väg 23. Ändamål planeras 
för kontor, besöks- och verksamhetsmöjligheter med anledning av det goda 
skyltningsläget längs väg 23 mot Älmhult i norr och Hässleholm i söder. 

Områdets förutsättningar bedöms som goda utifrån dokumenterad 
information såsom plandokument, platsbesök med markundersökning, 
geografiska informationssystem et cetera. 

Främst växer blandskog men området karaktäriseras också av öppna 
gräsytor i söder. Inga kända kulturhistoriska lämningar eller rödlistade 
arter finns inom eller i direkt anslutning till planområdet Inga tecken på 
potentiellt förorenad mark finns enligt Länsstyrelsens GIS-databas eller 
enligt någon dokumentation från kommunen. Vattenföringen är begränsad 
och två sedimenteringsdammar avses förläggas i anslutning till planområdet 
för omhändertagande av dagvattnet. 

Nollalternativet innebär att det utpekade området inte planläggs utan 
förblir orört. Konsekvenserna blir att platsen riskerar att växa igen och stå 
outnyttjad. Intentionerna som redovisas i den fördjupade översiktsplanen 
(Osby kommun 2010, s 62) fullföljs inte heller med nollalternativet 
Påverkan genom planläggningen blir främst på kommunens skog. 

Utifrån de miljöutmaningar som framhålls för Skåne 2016-2020 är det få 
som bedöms beröra den aktuella planläggningen. 
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Inledning 
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kap 11, 
18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om detaljplanens genomförandet kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Denna bedömningen har gjorts 
under möte med Länsstyrelsen 2015-11-05. Kraven i 6 kap 12 och 13 §§ 
miljöbalken ska även tillgodoses. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram eftersom förslag till detaljplan 
för del av Os by 181:5, öster om Lars Dufwa rastplats bedöms kunna 
medfOra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar 
sig i första hand på de lokala fysiska miljöeffekter som planförslaget 
kan ge upphov till. strategier och mer övergripande frågor behandlas i 
andra övergripande dokument som exempelvis översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen för Osby tätort. 

Förslag till detaljplan avser verksamhetsetableringar utmed väg 23 och 
därigenom kunna utnyttja det goda kommersiella läget. 
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Syfte och bakgrund 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen klargörs i 3 kapitlet 3 § 
miljö balken. 

Ändamålet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller 
åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra. Dels 
på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kul
turmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. 

Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön. 

Bakgrunden till beslutet att upprätta förslag till detaljplan for området öster 
om Lars Dufwa togs 2014-04-23 av kommunstyrelsen i Osby. Behovet av 
publika områden för företagsetableringar har ökat de senaste åren. 
Det utpekade området kan locka till företagsetableringar och 
potentiellt ge fler arbetstillfållen i kommunen. 
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Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet är avgränsat med hänsyn till den planerade 
exploateringen och den yta verksamhetsetableringama kan kräva. 

Den geografiska avgränsningen av planområdet omfattar enbart en 
fastighet i kommmunens ägo, del av Osby 181:5. Kommunen äger även 
stora delar av marken runt planområdet Västra sidan om planområdet 
avgränsas av riksväg 23. Planområdet utgörs främst av blandskog av typisk 
bondeskogskaraktär. Huvudsakligen finns tallar i området men också 
relativt mycket lövskog. I södra delen är platsen öppen med ängsytor. 

~ngefärlig avg.-änsnin~ 
av planområdet 

100m 

6 Mi ljökonsekvensbeskrivn ing av etab leringsområde vid Lars Dufwa 



Miljömålen 
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmåL Målen 
beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar (regeringen. se). 
Av de nationella målen bedöms några beröra projektet. Dessa miljömål 
är levande sjöar- och vattendrag, god bebyggd miljö och ett rikt växt och 
djurliv .. Övriga miljökvalitetsmål anses därför inte beröras. 

Utöver de nationella miljömålen har Skåne ett regionalt åtgärdsprogram, 
skånska åtgärder för miljömål en, som pekar ut skånska utmaningar 
och prioriterade åtgärder. Detta åtgärdsprogram kan utgöra underlag 
för strategiska program och fysisk planeringen såsom överktsplaner, 
infrastrukturplaner och utvecklingsprogram. De största utmaningarna som 
framhålls för miljöarbetet i Skåne 2016-2020 (Länsstyrelsen 2016, s 2, 6) 
är: 

Hållbara transporter i Skåne 
• Ökad andel kollektivtrafikresande. 
• Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering. 
• Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och transporter. 

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 
• Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering. 
• Minskat näringsläckage och utsläpp av miljögifter till vatten. 

Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 
• Begränsad exploatering av åkermark. 
• Framtagande av vatten- och avloppsplaner. 
• Skydd av kommunala och större privata dricksvattentäkter. 

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 
• Skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
• Värdetrakter och landskapsperspektiv i fokus. 
• Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur och kulturvärden. 
• Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark. 

Hållbar konsumtion i Skåne 
• Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. 
• Information för en giftfri vardag. 
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Av dessa utmaningar är det få som är relevanta för genomförandet av 
detaljplanen öster om Lars Dufwa. De är ändå viktiga att framhäva i 
miljöarbetet eftersom de bidrar med att peka ut riktningen för den fysiska 
planeringen. I viss utsträckning berörs hänsyn till Skånes hav, sjöar och 
vattendrag samt hushållning med Skånes mark- och vattenresurser. Dessa 
fokusområden tas vidare i planläggning och i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljöbalken 
Den l januari 1999 trädde miljöbalken i kraft vilket gjorde att ett nytt 
verktyg introducerades i det svenska milj ö arbetet. 

Miljöbalken syftar bland annat till att människors hälsa och miljön skyddas 
mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan. Men också att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. Mark, vatten och 
den fysisk miljö i övrigt ska användas så att den från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktig god hushållning 
tryggas. Syftet är också att återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp 
uppnås (riksdagen. se). 

Miljökvalitetsnormerna 

Miljöbalken ställer krav på åtgärder ifall miljökvalitetsnormerna (MKN) 
överskrids. De miljökvalitetsnormer som finns gäller för buller, luft- och 
vattenkvaliteten. Till exempel kan inte några nya utsläppstillstånd ges om 
miljökvalitetsnormerna överskrids. När det gäller fysisk planering kan inte 
en ny detaljplan vinna laga kraft om genomförandet leder till att MKN 
överskrids. Idag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer, en för 
föroreningar i utomhusluft, en för olika parametrar i fisk- och musselvatten 
och en för omgivningsbuller (naturvårdsverket. se). 

Hänsynsreglerna 

I 2 kap Miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglerna. Om avsikten 
är att göra något, eller att någon tänker göra något, som kan få inverkan på 
miljön eller på människors hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna följas. 
Hänsynsreglerna behöver dock inte följas om åtgärden är av försumbar 
betydelse med hänsyn till balkens mål. Syftet med reglerna är i huvudsak att 
förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska 
öka (riksdagen. se). 
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I detta projekt kommer hänsynsreglerna att beaktas genom att kommunens 
planeringsprocess enligt plan- och bygglagen (PBL) följs och att krav på 
kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden tillämpas. 

Platsens förutsättningar 
Markanvändning och landsskapsbild 

Planområdet är till stor del exponerat mot väg 23 och ligger mitt emot det 
redan etablerade området Lars Dufura rastplats med Statoil. 

Planområdets västra sida med riksväg 23. Bilden är tagen mot nordöst. 

Platsen präglas i stor utsträckning av väg 23 som går norrut mot Älmhult 
och söder mot Hässleholm. Eftersom platsen ligger i utkanten av Os by 
tätort präglas den starkt av omgivande skog men också av rastplatsen Lars 
Dufura. 

Lars Dufwa rastplats och Circle K. Bilden är tagen mot andra sidan vägen i jämförelse 

med bilden ovan. Riktningen är västlig. 

Mi ljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa 9 



Planområdets landskapsbild karaktäriseras av närheten till Småland. 
Öppet jordbrukslandskap möter tät blandskog och den glesa bebyggelsen 
utgörs i huvudsak av gårdar och friliggande villor. Söder om planområdet 
och längs väg 15 finns ytor för lantbruksverksamhet Vallodling bedrivs 
(gräs, klöver och majs) och gödslas cirka 3 gånger om året med flytgödsel. 
Förslag till detaljplan omfattar ingen av denna mark, enbart oanvänd 
kommunägd mark. Den mark som kommer i fråga för etablering är 
framför allt det som idag är skog och till viss del äng eller som helt saknar 
användning. Gödselspridningen för lantbruksverksamheten bedörns inte 
påverka planområdet i någon betydande mening. Gödslingen sker under en 
begränsad omfattning och under en kort tidsperiod av året. 

Riksväg 23 norrut mot Alm hult. Till höger ligger planområdets nordligaste del. 

Boendemiljö 

I anslutning till planområdet finns flertalet privata fastigheter. De är till 
största delen skogs- eller jordbruksfastigheter utan något bostadshus. 
En av fastigheterna utgörs av ett bostadshus (Marklunda 3 :21) cirka 
l 00 meter från planområdet och bedöms kunna påverkas i mindre grad 
av exempelvis buller och damning från de planerade verksamheterna. 
Negativa konsekvenser bedörns uppstå om än i mycket liten utsträckning då 
bostadshuset kornmer ligga relativt långt från planområdet Uppkomst av 
någon lukt eller något luftutsläpp bedörns marginella eftersom etableringen 
avser verksamhetsetableringar med kontor- och besöksmöjligheter. Buller 
från verksamheter beror till viss del på vilken typ av företag som etablerar 
sig inom området. Lagstiftning som reglerar gränsvärden för utsläpp och 
buller finns och kornmer att behandlas i kommande tillståndsansökan eller 
anmälan enligt miljöbalken för verksamheten. En del av verksamheterna 
kan dock kornrna att vara för små eller har en viss typ av verksamhet som 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. 

10 Mi ljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa 



Naturmiljö 

Norr om planområdet finns ett mindre område som är sankt och illustreras 
med brunt fålt. Eftersom det är planområdets nordligaste utkant bedöms 
inte området påverka projektet negativt. Det finns inte heller några kända 
forn- eller kulturhistoriska lämningar, naturreservat, naturvårdsområden, 
riksintressen (undantaget väg 23) eller Natura 2000 områden. 

- , 
\ 
\ 

l 

' ~~ '"", __ ., 

Böl<e 

De lila fälten på kartan representerar fornlämningar liksom de lila prickarna. De röda 

prickarna är kulturhistoriska lämningm; de grönafälten är lövängsrest/lövskogslund De 

bruna illush·erar sumpskog och de rödafälten alsumpskog. De blåafälten i norr är ängs

och hagmarksinventering 

Kulturmiljö 

Det aktuella planområdet berörs inte av riksintresseområde för kulturmiljö 
eller något kulturreservat för Skåne. 
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Däremot finns en del fornlämningar i anslutning till planområdet 
Fornlämningarnas status varierar. Några utgörs av kulturhistoriska 
lämningar andra är exempelvis bevakningsområden. Fornlämningarna i 
anslutning till planområdet redovisas på kartan nedan. Det finns inte heller 
någon gan1mal jordbruksmark som berörs. Detta finns inga biotopskyddade 
objekt ,f!liljöbalken/'-'. ,..,_,,w 

~ km ~ 
o o.1 -=--o:-2 

Bilden visar riksantikvarieämbetets karta över olika lämningstyper som offerkas t, fossila 

åkrar et cetera. Det finns inga lämningar i eller i direkt anslutning till planområdet. 

Buller 

Konsekvenserna vad gäller buller från vägtrafik är i viss mån beroende 
av vilken verksamhet som etableras inom områdena. Planområdet är 
dock relativt begränsat i sin utbredning. Om det blir fullbyggt kommer 
det att påverka bullersituationen på omkringliggande vägar. Om endast 
verksamheter som alstrar små fordonsmängder, exempelvis lager, 
etablerar sig inom området kommer dagens bullersituation huvudsakligen 
att kvarstå. En mer blandad verksamhet kan dock ge upphov till en del 
trafikökningar. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån förordning 
(20 15 :216) och de förordningsförändringar som trädde i kraft l juli 2017 
om trafikbuller vid bostadsbyggnad. Buller från spårtrafik och vägar 
bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad. Samt inte över 70 dB A maximalljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad om högst 
35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Bullervärdena är av vikt att ta upp 
även om inga bostadshus kommer att påverkas eller ligger i direkt närhet till 
etableringsområdet 
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Hushållning med naturresurserna 

Planområdet medför inte något intrång i områden som Länsstyrelsen 
klassar som brukningsvärd eller på annat sätt bevarandevärd. Den planerade 
verksamhet kommer dock att medföra att andel hårdgjord yta ökar, vilket 
innebär att mängden dagvatten kommer att öka. En översiktlig vatten och 
dagvattenanalys är sammanställd på kartan nedan. I denna beskrivs hur 
vattnet rinner i planområdet när det regnar och vattnets rörelse i marken. De 
hårdgjorda ytornas påverkan på dagvattnets rörelse och effekt i och även 
utanför planområdet tas i beaktning. Flödesanalysen av vattnet och samtal 
med kommunekologen ligger till grund för dagvattenhanteringen och 
placeringen av sedimenteringsdammar. De negativa konsekvenserna består 
till största delen av rent arealbortfalL Planområdet görs inte heller större än 
vad som är nödvändigt för den tilltänkta verksamheten. Översiktsplanen 
pekar egentligen ut ett mycket större område för verksamhetsetableringen 
än vad som med till 
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Trafik- och trafiksäkerhet 

En separat trafikutredning är framtagen av Atkins och hör till 
planhandlingama. De mätningar Trafikverket gjort visar att dygnstrafiken 
på väg 23 söderut mot Hässleholm är goda, cirka 6200 fordon. Det ger ett 
större underlag för verksamheter och ökar attraktiviteten. 
Trafikunderlaget är cirka 5300 fordon per dygn i norrgående riktning och 
gör området lämpligt som skyltningsläge. Infarten till området sker genom 
korsningen i höjd med Lars Dufwa rastplats och in på en mindre väg som är 
grusbelagd. Förbindelsen till rastplatsen sker på motsatt sida. Väg 23 är 
rekommenderad väg för farligt gods vilket innebär att vägen är utpekad som 
lämplig för sådana transporter. Vägen har ett byggnadsfritt avstånd på 30 
meter vilket beaktas i detaljplanen. En gång- och cykelväg finns i nuläget på 
västra sidan väg 23 från rastplatsen och en bit norrut. skyltningen är 
huvudsakligen varning för älg och hastighetsbegränsning l 00 km/h. 

Tillgängligheten till planområdet ordnas genom att en väg dras in till 
planområdet i korsningen vid Lars Dufwa. En bred ut- och infart finns redan 
där vägen dras in. Vägen är dock grusad och behöver asfalteras 
och breddas. I förslag till korsning som är framtagen i trafikutredningen 
av Atkins, skapas ett nytt vänstersvängfält för trafik som kör söderut och 
svänger in mot det tänkta området. För utfarten från det tänkta området 
ordnas körfält för trafikanter som både svänger av mot norr, söder och även 
körtfält för trafikanter som kör till planområdet söderifrån. F örslag till 
korsningen är ritad enligt rådande VGU och 
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal har använts. Eftersom det redan 
finns en korsning vid Lars Dufwa som också avses att byggas ut bedöms 
påverkan på vägnätet och trafiken som mycket små. En cirkalationsplats 
finns cirka 450 meter söder om korsningen vilket bidrar till ettjämnare 
trafikflöde för närliggande vägnät. 
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Väg 23 håller en god standard med bland annat mitträcke. Från 
cirkulationsplatsen i söder och ett gott stycke norrut, med Lars Dufwa 
rastplats inräknat, är sikten för trafikanterna mycket god. Belastningen på 
korsningen bedöms öka något men inte trafikmängden på väg 23. 
Trafiksignaler avses inte användas i korsningen. En signalerad korsning ger 
enligt trafikutredningen (Atkins 2016, s 12) en större fördröjning, särskilt på 
huvudleden. Avsikten är att bibehålla det goda trafikflödet som redan finns. 
Nedan redovisas förslag till korsning. 
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Genom korsningsförslaget och vägen som dras in till planområdet ökar de 
hårdgjorda ytorna inom området. Dagvattenhanteringen från de hårdgjorda ytorna 
hanteras med sedimenteringsdammar. Effekterna på omkringliggande vägnät 
bedöms som låga eftersom vägarna i närheten är förhållandevis stora och väl 
utbyggda med goda siktförhållanden. 
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Förorenad mark 

Inom planområdet finns inga områden som Länsstyrelsen i Skåne län anger 
i sin GIS-databas som potentiellt förorenade. Det är miljödata som använts 
(länk och webbsida uppdaterad 2016-04-13 enligt !T-enheten). Förorenade 
områden är kopplade till flera befintliga industriverksamhetsområden i 
andra delar av Osby och berör inte planområdet Några av de verksamheter 
som anges som möjligt förorenade är sådant som kommunal avfallsdeponi 
och verkstadsindustri. Etableringsområdet har inte tidigare använts till 
någon verksamhet och är inte heller utmarkerat som förorenat. 

Geoteknik 

En undersökning av markförhållandena har utförts inom planområdet 
Två provgropar har grävts, en på den öppna ängsytan och en i skogen. 
Provgroparna gjordes cirka 2,20 meter djupa och markförhållandena visar 
sig goda utan några sanka förhållanden. Mestadels består materialet av grus 
och sten som ökar i storlek med djupet. 

Ortofoto över planområdet med provgroparna u/markerade. 

Bilderna visar de två provgroparna som gjorts. Den vänstra bilden är från provgropen på 

den öppna ängsytan och den högra är från skogen. 
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Enligt SGU:s jordatikarta över Osby tätort med omnejd utgör planområdet 
isälvssediment Det innebär att marken består till stor del av sand, grus och 

ln838-"''t:jtb~l"~nru> 
l Ur<!.." 

" H!!J.!:."~· .. 
+ B~'i 

- ron pl ,gY.rJ..lsr"'b: 

----;.. kl:VJll'l"'l, bredhSOtn 

- DT.J tnl..n~et' l.hlnde,cted.:J ) llJtn 

D v:ne.nod\ ~nd-1\<!f 
;-:- ::::::::; TU'Tl~_:.etOl l..'MUJ\hllli: ll'd! )il~tl'lloYV 

:•:•:•: fu'11~0': 1.tM'Iln~l~ )t.J[P.1~tnorin 

~~~~~ uMutu.~nd!bger l'trU~'O:.xltmen: 

~~~~~ Undcrl.i;gl:a~bg .::r l'ltn.YV' 

•:;.~,.;~,. Morin1;m ihr•.:Ml ;t. b :gmoun 

O roN 
CJ Mcr.~torv 

~ J:l!I10!Y 

D SV2'n~cdlll'r1'11 

D tdv.~td.Jne'lt 

~ tnM~tdJTJe"'t.. gn.:J 

SGU:s jordartkarta visar också på att det finns 
flera områden som utgörs av torv. Marken 
är sank på dessa ställen och olämplig att 
bygga på. Det finns inga sådana områden i 
planområdet och inte heller i anslutning till det. 
Bedömningen är att markförhållandena överlag 
är goda. Planområdet markerad med röd ring. 
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Gällande planer och program 

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt Precis söder om det utpekade 
etableringsområdet finns dock en detaljplan som också översiktsplanen 
nämner. Denna detaljplan är från 2005 och anger partilager med utställning 
vilket är en bestämmelse som inte används idag. Lars Dufwa bensinstation 
är också detaljplanelagd som bilservice och ridhuset bakom bensinstationen 
har bestämmelsen idrott. Bostadsbebyggelsen i sydväst är också planlagd. 
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Bild över gällande detaljplaner somfinns i anslutning till etableringsområdet. Lars 

Dufwa rastplats har bestämmelsen G, bi/service. 

Översiktsplanen för Osby kommun, antagen 20 l O, strider inte mot 
den tänkta markanvändningen. Den fördjupade översiktsplanen 
över Osby tätort (Osby kommun 2010, s 62) pekar ut området som 
lämpligt för verksamheter. Bedömningen är att förslag till detaljplan 
stämmer väl överens med översiktsplanens utpekande av området som 
verksamhetsområde (Osby kommun 2010, s 66). Se även tillhörande 
lokaliseringsprövningen får översiktsplanens redogörelse. 
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Den fördjupade översiktsplanen över Os by tätort. Planen pekar ut etableringsområdet 

(område C) som industri men också som möjligt handels- och verksamhetsområde. 

Avsikten är inte att planera en så stor yta som den fördjupade översiktsplanen p ekar ut. 
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Beskrivning av planförslaget 
Etableringsområdet öster om Lars Dufwa matas dels via befintlig 
infrastruktur samt med ett nytt infartsläge som tillkommer från väg 23. 
Inom området med byggrätt, tillåts en byggnadshöjd om 10 och 15 meter. 

Verksamheterna som tillåts inom planområdet är kontor, besöks- och 
verksamhetsändamåL Exploateringsgraden regleras i planen med 35% och 
50 % byggrätt Ytor för angöring och parkering samt lämplig plats för 
personalens rastmöjlighet utomhus anordnas inom varje fastighet som 
tillkommer inom planområdet Väg 23 är rekommenderad väg för farliga 
godstransporter och en byggnadsfri zon om 30meter gäller från vägen. 
Mot väg 23 införs därför i huvudsak en vall för avskiljdhet och 
bullerdämpning samt en bebyggelsefri zon som regleras med prickmark 
"marken får inte bebyggas". I övrigt gäller att byggnader måste placeras 
minst 4,5 meter ifrån tomtgräns. Planområdets yta omfattar cirka 11 
hektar. Två sedimenteringsdammar placeras precis utanför planområdet för 
hantering av dagvattnet enligt flödeskartan på sidan 13. Dammarna förläggs 
strax öster om planområdets utkant och förses med munkar för att reglera 
flödet till en rimlig nivå för infiltration. 

Nollalternativet 
I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet 
inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollalternativ. De föreslagna 
förändringarnajämförs med nollalternativet Nollalternativet avser därmed 
en tänkt framtida situation om detaljplanering och föreslagna projekt inte 
genomförs. Därför utgörs nollalternativet av nuvarande landskapsbild och 
markanvändning. Eftersom det inte finns någon officiell markanvändning 
i dokumentsform som gäller idag, bedöms marken främst som en 
skogstillgång för kommunen. Den grusade ytan i den sydvästligaste delen 
av planområdet behöver nämnas då den brukas som tillfällig parkering för 
förbipasserande chaufförer. 

Om nollalternativet väljs innebär detta att planområdets skogsmark 
inte påverkas av en framtida verksamhetsetablering. Eventuella 
skogsbruksåtgärder inklusive avverkningar kan vidtas på samma sätt som i 
nuläget. 

Nollalternativets konsekvenser 
Som nollalternativ gäller att inga förändringar i markanvändningen sker 
och den naturliga utvecklingen kommer att fortgå. Om nollalternativet väljs 
innebär detta att planområdets skogsmark- och ängsmark inte påverkas av 
en framtida verksamhetsetablering. 
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Befintliga verksamheter i anslutning till planområdet (Lars Dufwa rastplats) 
kommer att pågå, men svårigheter och osäkerhet kommer att råda i 
framtiden vid eventuella bygglovsansökningar både för kommunen och 
allmänheten. Idag står kommunen nästan helt utan detaljplanerad mark 
för kontor och verksamheter vid någon eventuell företagsetablering, vilket 
medför en begräsning för samhällsutvecklingen. 

Stora ytor av planområdet består av skogs- och ängsmark. Risk 
finns att dessa områden växer igen. Eftersom området i gällande 
översiktsplan anges som tätortsutveckling med möjlighet till företag och 
verksamhetsmöjligheter bedöms inte nollalternativet följa översiktsplanens 
intentionerna. Varken i den fördjupade översiktsplanen eller i 
översiktsplanen som helhet. 

Miljömålsuppfyllelse och samlad 
bedömning 
Sett ur ett större perspektiv innebär planförslaget i förlängningen 
att förutsättningar för en hållbar utveckling skapas i kommunen. 
Omvandlingen av området öster om Lars Dufwa ger förutsättningar för 
verksamhetsetableringar i ett område som ligger bra till, både lokalt och 
regionalt och även ur ett kommunikationsperspektiv. 

Planförslagets läge vid rastplats Lars Dufwa och väg 23 erbjuder effektivare 
transporter och ligger fördelaktigt (förhållandevis långt från bostäder) 
samtidigt som Os by kan omvandlas och genom etableringsförslaget 
utveckla och locka till sig nya företag. Etableringen utgör därmed en viktig 
förutsättning för att möta befolkningstillväxt men framför allt möjligheten 
till fler arbetstillfällen. 

Etableringsområdet begränsas till sin storlek för att inte ta mer mark 
i anspråk än nödvändigt. Området inhyser inte heller några rödlistade 
arter, fornlämningar eller skyddsvärd natur vilket medför att få av de 16 
miljömålen berörs. Detsamma gäller för Skånes utmaningar för miljöarbetet 
2016-2020. 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa 21 



Utifrån den föreslagna verksamhet, samt platsens läge och förutsättningar 
bedöms inte den planerade verksamheten ha någon skadlig inverkan med 
undantag för areabortfalL Efter platsundersökningar bedöms det inte finnas 
någon skyddsvärd natur, inga känsliga eller rödlistade arter, forn- eller 
kulturhistoriska lämningar och inte heller något riksintresse med undantag 
för väg 23. Åtgärderna och etableringen bedöms utifrån dokumenterat 
material och den kunskap som finns om att etableringskonsekvenserna inte 
medverka till att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken 
överträds. 

Planerat ändamål kommer att exponeras mot väg 23. För att minska 
exponeringen förläggs en vall mot väg 23 och naturzoner föreslås att sparas, 
vilket bedöms som positivt. Detta medför en minskning av verksamhetemas 
dominans i landskapet och ger ett visuellt skydd. Genom naturzonerna och 
att begränsa användningen av skogen sparas naturen. Vegetation medför 
även att verksamhetsområdets visuella uttryck mjukas upp. 

Resultat 
I detta avsnitt görs den slutliga analysen som detaljplaneförslaget kan 
medföra utifrån det material och den dokumentation som använts i 
miljökonsekvens beskrivningen. 

Landskapsbilden och naturen påverkas främst av att träd behöver avverkas. 
Ingen skyddsvärd natur finns inom eller i anslutning till planområdet 
Åtgärder vidtas för att eventuellt skadliga verkningar undviks. Två 
sedimenteringsdammar förläggs i anslutning till planområdet för att hantera 
dagvattnet från de hårdgjorda ytorna. Inte mer mark än nödvändigt tas i 
anspråk i förhållande till vad verksamheten kräver. 
Viss flytgödselspridning förekommer söder om planområdet men 
förekommer under en begränsad tid och omfattning (3 gånger om året). 
Mindre lukt kan uppfattas men påverkar inte förekommande 
handelsverksamhet precis på andra sidan väg 23 (på västra sidan vägen) 
i någon större bemärkelse. Ingen lukt förekommer heller inomhus i den 
befintliga handelsverksamheten efter undersökning. 

Enligt kommunens geografiska informationssystem och Lantmäteriets 
fornsök finns inga kulturhistoriska lämningar. Om fornlämningar ändå 
skulle framkomma i samband med eventuella markarbeten kommer 
dessa- i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950)- omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas. Etableringsområdet ligger inte i direkt 
anslutning till någon bostadsbebyggelse. Den huvudsakliga bebyggelsen 
utgörs av befintlig handel och service genom rastplatsen. Huvudsakligen 
kommer bullret från väg 23 och en vall uppförs i planförslaget mot vägen 
för avskiljdhet och bullerdämpning. Byggnadsfri zon om 30 meter hålls mot 
väg23. 
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Det finns inget känsligt växt- eller djurliv och enligt Länsstyrelsens 
GIS-databas bedöms inte marken vara förorenad. Alternativa lokaliseringar 
presenteras separat i lokaliseringsprövningen. Etableringsområdet vid 
Lars Dufwa följer den fördjupade översiktsplanen för Osby väl och 
markförhållandena bedöms som goda. 
Om nollalternativet följs går detta emot vad översiktsplanen pekar ut 
och området riskerar att växa igen och inte brukas alls. Kommunen ser 
ett stort värde i att fullfölja de övergripande planeringsdokument som 
agerar vägledning och paraply för vidare planering. Om det dessutom går 
att reducera markytan som tas i anspråk för att hushålla med mark- och 
vattenanvändningen är detta en stor fördel. Av betydelse att framhålla är 
att översiktsplanen pekar ut ett mycket större område än vad som föreslås 
detaljplaneläggas. Värdet i att bevara så mycket natur som möjligt och 
reducera påverkan på landskapsbilden ser kommunen är av avgörande 
betydelse. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun 2018-01-10 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

~~~; ~ s~f/)S~·DIJ 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPRIMSA 

Miljökonsekvensbeskrivning av etableringsområde vid Lars Dufwa 23 




