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Priolista detaljplaner, 2018-06-15.     

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. 

Samråd 180126-180215. Till SHBU för beslut om granskning 180320. Ute på granskning 180405-

180425. Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde 180517. KF 18-06-18 

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. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande 

skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625 

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. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för 

vidare beslut om antagande. 

4 Förarbete Nettoområdet (handel, kontor, 
verksamheter) 

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

I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras 

fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning. 

Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180625 för beslut om granskning.  

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. Möte Lst 180314. Diskussion för 

vidare gång. 

Förarbete Hemgården  

(Bostäder) 

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

Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då. 

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. Utreda tillägg av vård. 

 

 

Ev. kommande 

planarbete 

   

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 (Naturbruk) 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. Fältmöte i gruppen + norra skåne 

180411. Ny drönarflygning 180509. 

5 (tidigare 7-8)  

Påbörjad 2013 
Biograftomten Lönsboda 
(Bostäder) 

Kettil Osbybostäder inte intresserade 160322 p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för 

västra delen av området enligt tjs 131126 när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och 

centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också 

byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar. 

Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja 

upphandlingen, alltså Osbybostäder.  

Förarbete Trumman 1 (bostäder) Kettil Svagt intresse av att bygga bostäder.  

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

Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur 

kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. 

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. Arbete markanvisningstävling. 

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

151119 



Laga kraft 160302 Barnvagnen 1 (Bostäder) Kettil Påbörjad 2014-11. (prio 2). Samråd februari-mars 2015. Granskning 4-25 juni 2015. Bullerutredning 

klar 151116. Godkänd för antagande SHBU 151217. Antagen KF 160208. Laga kraft 160302 

Laga kraft 160411 Gjutaren (BS i ca 4 vån). 

(Bostäder, vård, centrum och 

skola) 

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

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

160314. Laga kraft 2016-04-11. 

Laga kraft 160427 Kv. Modisten 

(Bostäder, centrum, handel) 

AG Plan Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 

mars till MÖD. Laga kraft 160427. 

Laga kraft 170107 Del av kvarteret Sotaren (Entré 

kommuhus) 
Kettil Gällande detaljplan antogs 141020. Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till 

SHBU för beslut 160601 om att påbörja planarbete och beslut om samråd.  

Samråd 160603-160623.  

Beslut om granskning 160831.  

Granskning 160902-160923. 

Förslag till beslut om antagande, SHBU 161102.  

I KS 161123. Antagen av KF 161212. 
Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan. 

Laga kraft 2017-01-07. 

Laga kraft 161015 Tandläkaren 1 

(Kontor, handel, centrum, skola 

och vård) 

Kettil Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres. 150505. Grundkarta beställd 150604. Uppdrag SHBU 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.  

Möte 180517.   

 

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. 





 Delegationsredovisning 180401-180430 (KS/2018:2)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad:

Kort nr 
Kort nr 
Kort nr 
Kort nr 
Kort nr 

Bostadsanpassning, beviljade:

Diarienummer: TT-2018-4
Beslut: 2018-04-12

Diarienummer: TT-2018-166
Beslut: 2018-04-11

Diarienummer: TT-2018-173
Beslut: 2018-04-11

Diarienummer: TT-2018-193
Beslut: 2018-04-11

Diarienummer: TT-2018-410
Beslut: 2018-04-09

Diarienummer: TT-2018-433
Beslut: 2018-04-17

Trafikföreskrifter:
Tillfällig trafikföreskrift: Förbud mot trafik på V. Järnvägsg och Ö. Järnvägsg, Lönsboda 5/5, pga 
Lönsbodadagen, Ltfnr: 1273 2018:00015

Bidrag enskilda vägar:

Upprustningsbidrag 3 181 kr, Ekeröd-Mörkhults vsf 20903





 Delegationsredovisning 180501-180531 (KS/2018:2)

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad:
Kort nr 
Kort nr 

Bostadsanpassning, beviljade:
Diarienummer: TT-2018-5
Beslut: 2018-05-31

Diarienummer: TT-2018-178
Beslut: 2018-05-31

Diarienummer: TT-2017-1188
Beslut: 2018-05-31

Trafikföreskrifter:

Bidrag enskilda vägar:

Årligt underhållsbidrag till samfällda vägar.







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-06-04 

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 osby@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa 
rastplats
Dnr KS/2018:80 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

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 redaktionella förändringar gjorts.     

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 3
Fastighetsförteckning
Lokaliseringsprövning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Trafikutredning
Handelsutredning

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 



M OSBY 
~KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagandehandling 

Detaljplan för del av Osby 181 :5. 
Öster om Lars Dufwa. 

Dnr 2013.ksl144 214 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning av planområdet, del av Osby 181:5 



Samhällsbyggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan l 6, Osby 
- www.osby.se 
Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 
Telefon: 0709 318 376 
kettil.svensson@os by. se 

Granskning 

Uppdrag Laga kraft 

Samråd Antagande 
Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu, vilket är 

antagande 

HANDLINGAR 
Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
F astighetsägarförteckning 
Lokaliseringsprövning 
MKB 
Handelsutredning 
Trafikutredning 
Granskningsutlåtande 3 

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

SM1MANFATTNING 
Under hösten 2015 startade intresset att etablera ett verksamhetsområde 
utmed väg 23 och platsens förutsättningar utreds av kommunen. Intresset 
kvartstår under 2018. 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 för 
att utnyttja det goda skyltningsläge som finns utmed väg 23. Verksamheter 
är redan etablerade i området genom Circle K och Lars Dufwa rastplats. 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Redan våren 1997 började Osby kommu utreda förutsättningarna att 
etablera verksamheter vid Lars Dufwa, med hjälp av bland annat 
Tyrens. I utredningsarbetet konstaterades att standarden för väg 23 klart 
förbättrats under senare tid. Trafikdimensionen och fördelningen av fordon 
till och från det tänkta verksamhetsområdet bedömdes 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 Tvär leden som orsaker till att Lars Dufwa är den lämpligaste 
placeringen för en verksamhetsetablering. Kommunstyrelsen 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. 2017-04-24 avslog fullmäktige 
detaljplanen på grund av oenighet kring handels bestämmelsen 
hos politiken. Därefter har revideringar gjorts i materialet med nya utskick. 

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra vägrestaurang, 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 Osby 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 planområdet, utmed väg 23, finns en större grusyta som 
används av yrkeschaufforer för paus. Detaljplanen förses med bestämmelse 
för vägrestauraung, kontor, besöksanläggningar och Z som står för 
verksamheter. Bestämmelsen möjliggör exempelvis serviceverksamhet, 
lager, tillverkning och liknande användningsområden med begränsad 
omgivningspåverkan. Översiktsplanen pekar ut planområdet som industri
och handelsområde. Förslag till detaljplan bedöms följa översiktsplanens 
intention för området med anledning av verksamhetsmöjligter såsom 
lager och lättare tillverkning. Även besöksanläggningar med sin tillfälliga 
vistelse bedöms ha likehter med handel och översiktsplanens intentioner. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Enligt Osbys översiktsplan 2010 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). Kommunen önskar kunna fullfölja översiktsplanens 
intentioner och utveckla den kommunägda marken. Se även 
lokaliseringsprövningen för översiktsplanens redogörelse. 
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planområde, se även nästa 
sida. Planområdet ungefärligt 
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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 förslag till detaljplan och 
den privatägda marken söder. 

I _ \ \1 rar 
var förslag till detaljplan är belägen i förhållande till de gällande planerna. Marken 
söder om den blå detaljplanen med bestämmelsen "U" är privatägd. Det finns därmed 
redan stora ytor (cirka 40 000 kvadratemeter) detaljplanerad mark mellan den privata 
marken och fars lag till detaljplan. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens 
genomförande. 

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan antagen 2014-05-26 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse. 
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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. 

BEHOVSBEDÖ1\.1NING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses 
i 6 kap. miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 §första stycket 4 i fråga 
om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 
§§miljöbalk.en. Länsstyrelsen har bedömt under inledande möte 
2015-11-05 att projektet kan medföra betydande miljöpåverkan och en 
separat MKB har därför upprättats. 

011RÅDETSFÖRUTSÄTTNINGAR 

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 100 meter från förslag till detaljplan, bedrivs vall odling 
(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 
vägen förekommer redan handel i form av Statoil Circle K . 

Planområdets västra del utmed väg 23. 
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I närheten av planområdet finns en bäck, Hönjarumsbäcken. 
Den ligger precis öster om planområdet, mellan Helgeån och Åbrollasjön. 
Vattenföringens riktning i och runt 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 recepient till 
sedimenteringsdammar. Vattnet ska filtreras på lämpligaste vis och 
tillsammans med munkarna skapa minska möjliga påverkan nedströms, 
hela vägen till Helgeån.. Dammarna li ger utanför planområdet. . 

, 9 

Bilden visar vatten.flödet och dess riktning i och runt planområdet. Främst är riktningen 
sydlig och sydostlig. Genom att anlägga två sediementeringsdammar (utmärkta som 
blåa fält) tas dagvattnet omhand. Hönjarumsbäcken som även är utmärkerad i bilden 
fungerar recipient. Munkar används för rimligt vatten.flöde till bäcken för god infiltration. 
Sedimenteringsdammarna for läggs utanför planområdet. 
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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 Osby 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 informationssystem. Om fornlämningar skulle framkomma 
i samband med eventuella markarbeten skall dessa - i enlighet med 
Kulturmiljölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

~ 
Enligt kommunens geografiska informationssystem finns inga kända fornlämningar 

(information från Riksantikvarieämbetet) och ingen natur- och kulturmiljövård. 

Väg 23 är rödmarkerad och är riksintresseklassad. 
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PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Väg23 

N 

Illustrationen visar hur etablering området kan komma att se ut i framtiden. Väg 23 löper /tings 
den västra gränsen av planområdet och trafik matas in i områdets södra del. ll/ustrationsplanen 
är enbart en illustration i plan och syftar till att ge större forståelse av hur området kan gestaltas. 
Korsningen vid Lars Dufaa rastp/ats illustreras snett upp till vänster. Den vänstra avfarten leder 
in till macken. Trajiklösningen ärframtagen enligt trajikutredningen och hör till 
p/anhandlingarna. De svarta strecken representerar planområdets avgränsning. 
Grönområdet är ritat for att få en helhet och kunna illustrera sedimenteringsdammarna. 
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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 färdas i norrgående riktning. Möjlighet att svänga av till 
planområdet åt vänster för de som kör söderut tillkommer. Parkering löses 
inom detaljplaneområdet. Gång- och cykel väg finns nästan hela vägen ut till 
planområdet och löper även längs väg 23 från rastplatsen norrut. Gång- och 
cykelmöjlighet till planområdet bör anordnas men sköts separat eftersom 
detalj- och vägplan inte ska överlappa varandra. Nedan visas förslag till 
korsning. 
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Ritning över korsningen vid Lars Dufwa ined körfälten redovisade. 
Korsningen ritas enligt rådande VGU och skapar möjlighet för trafikanterna 
att svänga in till det tänkta området vid färd söderut. Möjlighet att 
svänga höger vid färd norrut finns redan. Bärighet BK 4 avses användas. 
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Framkomlighet för stora transporten såsom grävmaskinstransporter ges. 
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 Du.fura rastplats vid 
färd norrut. För vänstersväng vid färd 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. Planområdet bör läggas till som 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjningen finns redan dragen till rastplatsen och består av 
avlopp, vatten, el, tele och dagvattenhantering samt fiber. Fjärrvärmenätet 
är inte draget ut till området. Fjärrvärme bör användas om inte någon annan 
lösning visar sig mer lämplig. 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 ritningen 
som har tagits fram nedan och läggas till som verksamhetsområde för VA. 
Avsikten är att pumpa spillvattnet till befintligt nät. Eventuellt kommer 
dricksvattnet tryckstegras beroende på mängd som behöver levereras. 
Släckvattnet till sprinklers löses av respektive verksamhet. 
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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 fiödeutjämning 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. 

Gällande sedimenteringsdammama ska avrinningen till Hönjarumsbäcken 
ske kontrollerat. Avrinningen avses ligga på cirka 1,5 1 /s och hektar vilket 
motsvarar en naturlig avrinning från icke exploaterad mark. Största delen av 
infiltrationen sker i dammarna. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet angränsar till väg 23 och har en trafikmängd på cirka 7000 
fordon under en period på tre dygn. Den enskilda dygnstrafiken ligger på 
cirka 2500 fordon enligt Trafikverkets mätningar från 2014. Mätningar från 
väg 15 från 2015 visar på ungefär likknande siffror enligt Trafikverket. 
En vall anläggs utmed planområdets västra gräns mot väg 23 för att skapa 
avskildhet och lägre ljudnivåer för verksamheten. Vallen utformas enligt 
Trafikverkets synpunkter. Minimalt med bebyggelse ligger i närheten av 
planområdet och bedöms inte påverkas av eventuellt ljud från kommande 
etableringar. Bestämmelsen Z med begränsad omgivningspåverkan 
används också för att minska påverkan på omgivningen. 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. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Osby 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 kostnaden. Möjligheter finns också att ordna rättigheter 
för väg inom kvartersmark och kan lösas genom att bilda servitut eller 
gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning. 

Planförfarandet 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2018. 

Genomidrandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är femton år efter det att planen vunnit 
laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Marken planområdet utgör ägs av Osby 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. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av anslutning, 
exempelvis lokalgatan i detaljplanenplanen med tillkommande asfaltering 
med mera. Tillgängligheten i allmänhet och för vägsamfälligheten i området 
avses bli bättre när området byggts ut. 

Avtal 
Planändringen berör ingen mark i privat ägo. Eventuella avtal kan behöva 
skrivas med exploatören för att reda ut kostnadsfördelningar/markpriser. 

FASTIGHETSRÄ TTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Det är fastighetsägaren som ansöker om en lantmäteriförrättning och 
köparen står för dess kostnader. 

14 Genomförandebeskrivning för del av Osby 181:5 



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 dätmed en 
fastighet. En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt 
reglerna i ledningsrättslagen. Flyttningar eller andra åtgärder som krävs 
för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan 
ledningsrätt behöver skapas inom planområdet. Någon flyttning eller annan 
åtgärd bedöms i nuläget inte som sannolik för att säkerställa Skanovas och 
E.ON:s kabelfunktioner. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Avstyckning från Osby 181 :5 kommer behöva göras för den del 
planområdet utgör och ansökan skickas till lantmäteriet. Lagfaren ägare står 
för kostnaderna vid lantmäteriförättning. 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. Inga 
kostander ska tillfalla vägsamfälligheten för det kommunen föreslår i 
detaljplanen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

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

sby kommun, 2018-06-15 

A?)a/S~6~ 

Genomförandebeskrivning för del av Osby 181: 5 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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rvlOSBY 
Granskningsutlåtande 3 

2018-06-15 

~KOMMUN 

Detaljplan rör del av Osby 181 :5. 
Öster om Lars Dufwa rastplats. 

Osby, Osby konunun, Skånelän 

Förslag till detaljplan har varit på en tredje granskning under tiden 
2018-02-16-2018-03-08 enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-01-23. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 
granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STA1LIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2018-03-04 

Trafikverket, 2018-03-08 

Lantmäterimyndigheten, 2018-03-07 

utan synpunkter 

utan synpunkter 

utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVAL1NINGAR OCH BOLAG: 

ÖVRIGA 

TT-nämnd,2018-03-15 

E.ON, 2018-03-06 

Segutslycke vägsamfällighet, 2018-03-07 
Lantbrukarnas Riksförbunds kommungrupp, 
2018-03-07 

Granskningsutliltande 3 till detaljplan för del av Osby 181 : 5. 

med synpunkter 
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Granskningsutlåtande 3 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2018-03-04 följande: 

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingama och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrundema enligt 11 kap I 0-11 §§ 
PBL. 

Kommentar: Inga. 

Trafikverket meddelar i yttrande 2018-03-07 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna i mbricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att tillåta vägrestaurang, kontor, besöksanläggningar och verksamheter. 

Trafikverket har tidigare lämnat synpunkter 2016-08-19, 2016-09-22 samt 2016-11-28. 
Trafikverket har inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar: Inga. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2018-03-07 följande: 

Samtliga tidigare anmärkningar är åtgärdade. Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter på 
planen. 

Kommentar: Inga. 

KOM:MUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2018-03-15 följande: 

Område miljö: 

1. Illustrationsplanen i plan- och genomförandebeskrivningen överensstämmer inte med 
det tänka planområdet. I illustrationen ser det ut som att en väsentlig del av 
planområdet kommer vara grönyta, vilket inte är fallet. - Antingen ska 
illustrationsplanen ändras så att den överensstämmer med planen eller ska planen 
ändras så att den överensstämmer med illustrationsplanen. 

2. Dagvattnet från det tänkta planområdet avses ledas till sedimenteringsdammar. 
Föreslås att dessa ligger inom detaljplan. Enligt de senaste granskningshandlingama är 
sedimenteringsdammar fortfarande lokaliserade utanför detaljplanen. 
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Granskningsutlåtande 3 
3. Om uppvärmning står det att fjärrvärme kanske ska dras ut till området om inget annat 

uppvärmningsaltemativ anses vara bättre. Detaljplanen f'ar enligt boverket inte hänvisa 
till framtida utredningar utan dessa utredningar ska vara färdiga i samband med 
detaljplanens antagande. Om fjärrvärme ska användas ska det tydligt framgå, om 
någon annan typ av uppvärmning ska användas skall även detta framgå tydligt. 

4. Planen föreslås omfattas av verksamhetsområde för vatten och avlopp. -Det ska 
tydligt framgå om planen ska ingå eller inte ingå i verksamhetsområde för kommunalt 
VA, val av VA-lösning ska vara utrett och angivet i detaljplanen. Finns ekonomiska 
medel avsatta i SBVT:s ekonomiplan? 

5. Endast trafikbuller och dess konsekvenser för tänkta verksamheter inom planområdet 
har tagits upp. Buller som genereras inom planområdet har inte beaktats eller hur det 
påverkar den omgivande bebyggelsen. 

6. Kollektivtrafik samt gång- och cykel väg behöver beskrivas närmare. I översiktsplanen 
står att nya verksamhetsområden ska lokaliseras så att de stödjer utvecklingen av 
ytterligare kollektivtrafiken. I materialet finns inte upptaget vad gäller gång- och 
cykelväg till och från planområdet. I översiktsplanen står att området förutsätter 
planskild gång- och cykelväg under/över väg 23/19. 

7. Lokaliseringsprövningen ska utgå från de utpekade områdenas lokala förutsättningar 
gällande markförhållande samt djur-, natur- och kulturvärden som finns. Att framhålla 
skyltningsläge som en av de främsta anledningarna till etablering kan inte anses vara 
förenligt med miljöbalkens intention. 

8. I lokaliseringsprövningen tas endast område C, D, F upp från den fördjupade 
översiktsplanen för Osby. Dessa områden är oetablerade. Översiktsplanen säger 
visserligen att verksamhetsområden bör ske i tätortens östra delar, där område C 
ligger, men då i första hand i redan etablerade områden. Om föreslagen detaljplan inte 
följer översiktsplanen ska det motiveras varför, det görs inte. OmrådenaA, B och E är 
däremot inte upptagna, samtliga av dessa tre ligger även de i östra delarna av Osby 
och är sedan tidigare etablerade. Lokaliseringsutredning för dessa behövs. Vidare 
föreslås att område F plockas ur från lokaliseringsprövningen då planen inte längre 
innefattar handel. 

9. Lokaliseringsprövningen anses inte presentera beskrivna områden på ett objektivt sätt. 

10. En enklare markundersökning, likt den, som har genomförts i område C föreslås 
genomföras i de områden som tas upp i lokaliseringsprövningen. 

11. Det saknas tillräcklig beskrivning och anknytning om hur miljömålen påverkas av det 
tänka planområdet. Varje miljömål föreslås behandlas separat med förklaringar hur de 
påverkas av tilltänkt verksamhet inom planområdet. 

Område bygg: 

1. Ny detaljplan överlappar den befintliga i söder. Möjlighet finns att avgränsa området 
norr om grusvägen utan att ta med grusvägen i planen. Denna detaljplan bör utformas 
på liknande sätt som den södra med en 6 m bred remsa med prickmark mot den 
enskilda vägen för att säkra vägens framtid. Intrånget i den befintliga detaljplanen i 
söder är onödigt och omotiverad. 

2. Om fördröjningsmagasin ska kunna bildas med stöd av detaljplanen ska de placeras 
inom planområdet. Se Boverkets hemsida! 
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Granskningsutlåtande 3 
3. Utfartsförbud mot väg 23 bör införas. 
4. Passage för gående och cyklister finns inte, man kan befara att en del spring kan 

uppkomma mellan östra och västra sidan av väg 23, tillåten hastighet i korsningen är 
70 km/h, den verkliga hastigheten är betydligt högre. 

5. Påverkan på Hönjarumsbäcken som recipient till dagvatten bör redovisas bättre, 
förväntade flöden, tider mm. 

6. Hur löses finansiering av trafikåtgärder på väg 23? Finns avtal med Trafikverket om 
kostnadsfördelning? Om avtal finns ska det bifogas planhandlingama. 

7. Stadsarkitekten har yttrat sig över planförslaget 2016-06-15, yttrandet bifogas. (Skiss 
med påverkan på befintlig plan ingår). 

Kommentar: 1. lllustrationsplanens avgränsning är illustrerad med den svarta streckade 
linjen. Det är detta som utgör detaljplanen och följer detaljplanens form. Den gröna ytan är 
ett tillägg över området söder om förslag till detaljplanen för att få en bättre 
helhetsförståelse. fllustrationsplanen visar hur området skulle kunna se ut, detta framgår 
också av bildtexten under illustrationen. 

2. Dagvattendammarna och hur de kan placeras har diskuterats med kommunekologen för 
lämplig placering. Önskas annan placering vid byggnationen kan sedimenteringsdammarna 
göras inom detaljplanen också. 

3. Avsikten är att primärt använda fjärrvärme. 

4. I planbeskrivningen, sidan 12, framgår att planområdet föreslås läggas till som 
verksamhetsområde för VA. 

5. På sidan 10 i MKB:s framgår bland annat hur planområdet utåt sett kan påverka den 
bebyggelse som finns i närheten. 

6. Gång- och cykelmöjligheter är beskrivet i plan- och genomförandebeskrivningen. Dock är 
avsaknad av en utbyggnad av GC-nätet i området inte ett skäl for att inte gå vidare med 
detaljplanen. Huvudfokus är verksamheter som förutsätter motordriven fordons trafik. 

7. Möjlighet till skyltningsläge ses som en del i ett områdes förutsättningar. Skyltningsläget 
har tagits upp som en betydande faktor när kommunen valt vilken mark som ska planeras. 
Närheten till väg och god kommunikation har varit viktigt i planeringsprocessen. 

8. En närmare förklaring har lagts till i sammanfattningen i lokaliseringsprövningen om 
varför område A, B och E inte är med 

9. Samma parametrar bedöms ha använts vid bedömning av de olika områdena. 

JO. En översiktlig markundersökning är lämplig att göra. Dockfinns förhållandevis god 
kännedom om de andra områdena, exempelvis område D. Att gräva på alla områdena bedöms 
for resurskrävande. Geologiska kartor finns också att tillgå vilket används i 
planhandlingarna. 

11. I MKB:n beskrivs att bland annat miljömålet Skånes hav, sjöar och vattendrag skulle 
kunna beröras. I övrigt bedöms inga miljömål beröras. Planområdet är mycket begränsat i 
sin storlek och påverkan utifrån de bestämmelser som föreslås i planen. 
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Granskningsutlåtande 3 
Kommentar bygg: 

1. Den nya planen har samma möjligheter till som den befintliga vilket inte ger någon förlust 
för möjligheten till lager. Den föreslagna detaljplanens utformning är nödvändig för att ordna 
trafiklösningen som krävs. 

2. Noterat, dock kan dammar göras även utan stöd i detaljplan. 

3. En mindre sträcka har försetts med utfartsförbud där vallen inte täcker upp mot vägen 23. 
Vallen fungerar också som hinder längs hela sträckan mot väg 23. 

4. Tanken är att området ska utgå ifrån transporter med motorfordon. En GC-väg är 
fördelaktigt men bör behandlas separat från detaljplanen. Förslag till detaljplan kan inte 
överlappa en vägplan. 

5. Detta får beräknas närmare av SBVT (Skåne Blekinge vattentjänst AB) som är bäst 
lämpade att hantera VA-frågor. 
Planhandlingarna anger förutsättningarna men inga beräkningar m.m. 

6. Avtal med Trafikverket hanteras separat. 

7. Noterat och värdefullt. 

E.ON meddelar i yttrande 2018-03-06 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. 

Kommentar: Inga. 

ÖVRIGA: 

Segutslycke vägsamfållighet meddelar i yttrande 2018-03-07 följande: 

Med hänvisning till dagens möte översändes här dokument enligt överenskommelse. 
Segutslycke vägsamfällighet vill med detta dokument klargöra följande förändringar som 
berör vägsamfälligheten och dess genomfart till R23. 

• Bärighet klass BK4 (BKI idag men Trafikverkets intention är alla BKI skall höjas till 
BK4) 

• Väganslutningar skall kunna trafikeras av större grävmaskinstrailer etc utan hinder. 
• Kommunen ska ta ansvar för "ansluts asfaltering" in på vägsamfälligheten minst en 

sträcka motsvarande max fordonslängd. Detta för att inte problem med hålor, damm 
etc skall drabba vägsamfälligheten. Jämf6r dagens problem vid anslutning till R23. 

• Anslutningen bör planeras så man undviker att vägsamfällighetens trafik och trafiken 
till detaljplanelagt område stör varandra. 

• Inga kostnader skall åläggas vägsamfälligheten. 
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Granskningsutlåtande 3 

• Kostnader för eventuell lantmäteriförrättning rörande förändrade andelstal skall tas av 
kommunen. 

• Ärendet tas upp på årsmötet. 

Kommentar: Tillägg görs i plan- och genomförandebeskrivningen enligt önskemål om 
bärigheten, ansvaret som kommunen tar m. m. 
Kommunens avsikt är att reglera bort den sträcka i vägsamfälligheten som påverkas i förslag 
till detaljplan. Detta gör att vägsamfällighetens sträckning minskar och det görs genom en 
lantmäterifOrrättning, som bekostas av kommunen. 

Lantbrukarnas Riksförbunds kommungrupp meddelar i yttrande 2018-03-07 
följande: 

LRF kommungrupp i Osby är positiva till att det ställs mark till förfogande för olika 
verksamheter inom kontor och besöksnäringen, dock inte livsmedel. Läget för området är 
mycket gynnsamt när det är placerat vid väg 23 och 15 vilket kan generera ökad 
sysselsättning och service i kommunen. 

LRF vill hänvisa till Miljöbalken Kap 3 § 4 där det betonas att jord och skogsbruket är av 
nationellt intresse. Detaljplanen rar inte inverka/inskränka på brukande av grannfastigheter 
med jord- och skogsbruk. Även skall särskild hänsyn tas till ekosystemtjänster (livsmedels
och skogsproduktion) och att det finns både regional och nationell livsmedelsstrategi med 
målsättning att ökad inhemsk produktion av livsmedel och fossilfritt bränsle. 

Vägen över detaljplanelagt område måste minst motsvara dagens BK4 (BK = bärighetsklass 
och BK4 bärighet för 74 tons fordon) enligt Trafikverket. Trafikverkets ambition är att höja 
hela BKl till BK4 för att underlätta för skogsbruket. Vägen får inte blir en flaskhals som 
begränsar transporter till och från fastigheterna utmed vägen. 

Anslutningen till befintlig vägsamfällighet måste även ha en utformning som inte begränsar 
tillgängligheten för stora fordon typ grävmaskinstrailer samt inverka negativt på brukandet av 
fastigheterna (grannar och längs vägen). 

Med hänvisning och "hänsynstagande" till ovan nämnda ställer sig LRF:s kommungrupp i 
Osby kommun bakom förslaget till detaljplan för Del av Osby 181 :5 öster om Lars Dufwa 
rastplats. 

Kommentar: Kommunen tackar för informationen. Ingen begränsning av framkomligheten 
avses ske, tvärtom då infarten föreslås förstärkas till området öster om rastplatsen. 
Beskrivningar görs om bärigheten m.m. i plan- och genomförandebeskrivningen. 
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SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

- Tillägg görs i beskrivningarna om bärighet för kommande väg, tillgängligheten, ansvar och 
kostnader som åligger kommunen. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 
- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Samhällsbyggnad i Osby, juni 2018 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

&M!S~c~ 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPRIMSA 
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MOSBY 
~KOMMUN 

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

Datum 

2018-06-04 

Sida 

1(3) 

Dnr KS/2018:80 214 

Fastighetsfdrteckning for ny detaljplan för del av fastigheten Osby 
181:5 område nord, Lars Dufwa 

Fastigheter inom planområdet 
Fas tighetsbeteckning: 
OSBY 181:5 

Ägare/Innehavare, adress: 

OSBY KOMMUN 
283 80 OSBY 

Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: 
OSBY 181 :5 

Belastas av 

Till förmån för 

Ägare/Innehavare, adress: 

TELEVERKET 

F örmånsrättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: 
OSBY 181:5 

Har förmån av 

Till last för 

Ägare/Innehavare, adress: 

MARKLUNDA 3:53 

Dufwarasten AB 
LARS ARVIDSSON GLIMMINGE 
1273 
28060BROBY 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen 

283 31 Osby 

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

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Ledningsrätt, TELE 
1163-272.1 

Ledningshavare 

Akt, ändamål, övrigt: 

Officialservitut, VÄG 
1163-406.1 

Lagfaren ägare 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 



Datum Sida 

Osby kommun 2018-06-04 2(3) 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighets beteckning: Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 
MARKLUNDA 3:20 

Nilsson, Elsa Astrid Marianne 
ANDREAS BJÖRKMANS GATA 5 Lagfaren ägare 
296 31 ÅHUS 

Nilsson, Leif Roland 
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 
28992BROBY 

MARKLUNDA 3:55 

Sävestam, Klaes Henry 
MARKLUNDA 2331 Lagfaren ägare 
283 91 OSBY 

MARKLUNDA 30:1 

Berndtsson, Per Anders 
KARL JOHANS V ÄG 40 C Lagfaren ägare 
283 45 OSBY 

MARKLUNDA 30:2 

Berndtsson, 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 

2018-06-04 

Nagenius, Kent Yngve Jörgen 
SEGUTSL YCKE 2333 
283 91 OSBY 

Nagenius, Kerstin Margareta 
SEGUTSL YCKE 2333 
283 91 OSBY 

Edbro, Lena Jenny Marianne 
EKERÖD2245 
283 91 OSBY 

Edbro, Per Anders 
EKERÖD2245 
283 91 OSBY 

Sida 
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Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 



M OSBY 
\(y KOMMUN 

Miljökonsekvens beskrivning 
Del av Osby 181:5, öster om Lars Dufwa 
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Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Bild över del av området som detaljplaneläggs med verksamhetsetableringar. 

Dnr 2013.ks1144 
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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 verksarnhetsmöj ligheter 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 4 kap 34 § PBL krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses 
i 6 kap. miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 §första stycket 4 i fråga 
om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 
§§miljöbalken. Bedömningen att en MKB behövdes har gjorts under möte 
med Länsstyrelsen 2015-11-05. 

Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram eftersom förslag till detaljplan 
för del av Osby 181 :5, öster om Lars Dufwa rastplats bedöms kunna 
medföra 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 § 
miljöbalken. 

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 för området öster 
om Lars Duf:Wa 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 arbetstillfällen i kommunen. 

Kommunekologen har varit delaktig i arbetet med 
miljö- och dagvattenhanteringen samt med miljökonsekvensbeskrivning 
i detta projektet. 
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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. 
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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 miljömålen, 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. Inga andra mål bedöms påverkas. 

Miljöbalken 
Den 1januari1999 trädde miljöbalken i kraft vilket gjorde att ett nytt 
verktyg introducerades i det svenska miljöarbetet. 

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 
vatten.kvaliteten. 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 omgivnings buller (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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Platsens förutsättningar 
Markanvändning och landsskapsbild 

Planområdet är till stor del exponerat mot väg 23 och ligger mitt emot det 
redan etablerade området Lars Dufwa rastplats med Circle K. 

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 Osby 
tätort präglas den starkt av omgivande skog men också av rastplatsen Lars 
Dufwa. 

Lars Dufiva rastplats och Circle K. Bilden är tagen mot andra sidan vägen i jämforelse 

med bilden ovan. Riktningen är västlig. 
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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 bedöms inte 
påverka planområdet i någon betydande mening. Gödslingen sker under en 
begränsad omfattning och under en kort tidsperiod av året. 

Riksväg 23 norrut mot Almhult. 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 
100 meter från planområdet och bedöms kunna påverkas i mindre grad 
av exempelvis buller och damning från de planerade verksamheterna. 
Negativa konsekvenser bedöms uppstå om än i mycket liten utsträckning då 
bostadshuset kommer ligga relativt långt från planområdet. Uppkomst av 
någon lukt eller något luftutsläpp bedöms 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 kommer att behandlas i kommande tillståndsansökan eller 
anmälan enligt miljöbalken för verksamheten. En del av verksamheterna 
kan dock komma att vara för små eller har en viss typ av verksamhet som 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. 
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Naturmiljö 

Norr om planområdet finns ett mindre område som är sankt och illustreras 
med brunt fält. 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. 

Bökq 
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' 
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De lila fälten på kartan representerar fornlämningar liksom de lila prickarna. De röda 

prickarna är kulturhistoriska lämningar, de gröna fälten är lövängsrestllövskogs/und. De 

bruna illustrerar sumpskog och de rödafälten alsumpskog. De blåa fälten 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 gammaljordbruksmark som berörs. Detta finns inga biotopskyddade 
objekt enligt 7 kap miUöbalken . . _ ·- ~ ~l 
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Bilden visar riksantikvarieämbetets karta över olika lämningstyper som ojferkast, fossila 

åkrar etcetera. 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 
(2015:216) och de förordningsförändringar som trädde i kraft 1 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 dBA maximal ljudnivå 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 planläggs med förslag till detaljplan. 
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Trafik- och trafiksäkerhet 

En separat trafikutredning är framtagen och hör till planhandlingarna. 
De mätningar Trafikverket (2014) gjort visar att trafiken under tre dygn på 
väg 23 söderut mot Hässleholm är goda, knappt 7000 fordon. 
Det ger ett större underlag för verksamheter och ökar attraktiviteten. 
Trafikunderlaget är cirka 2500 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 100 km/h. 

Skyltning utmed väg 23. 

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 vänstersvängfålt 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. Förslag 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 ett jämnare 
trafik.flöde 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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Förslag till korsning vid Lars Dufwa. 
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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 IT-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 utmarkerade. 

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 jordartkarta över Osby tätort med omnejd utgör planområdet 
isälvssediment. Det innebär att marken består till stor del av sand, grus och 
st~nar. 
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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 
plan01mådet 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 parti1ager 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 som finns i anslutning till etablerings området. Lars 

Dufwa rastplats har bestämmelsen G, bi/service. 

Översiktsplanen för Osby kommun, antagen 2010, 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 för översiktsplanens redogörelse. 
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Denfordjupade översiktsplanen över Osby 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 pekar ut. 
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Beskrivning av planförslaget 
Etableringsområdet öster om Lars Dufwa matas dels via befintlig 
infrastruktur samt med ett nytt infarts läge 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 30 meter 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 vattnet 
ska tillföras kontrollerat till Hönjarumsbäcken. Avrinningen behöver ligga 
på cirka 1,5 l/s och hektar vilket motsvarar en naturlig avrinning från icke 
exploaterad mark. Avsikten är att bygga dammarna så att största delen av 
infiltrationen sker i dem. 

N ol lalternativet 
I miljökonsekvensbeskrivningen ska ett alternativ där projektet 
inte genomförs beskrivas, ett så kallat nollaltemativ. De föreslagna 
förändringarna jämförs med nollaltemativet. Nollaltemativet avser därmed 
en tänkt framtida situation om detaljplanering och föreslagna projekt inte 
genomförs. Därför utgörs nollaltemativet 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 chauff'Orer. 

Om nollaltemativet 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 nollaltemativ gäller att inga förändringar i markanvändningen sker och 
den naturliga utvecklingen kommer att fortgå. 
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Om nollaltemativet väljs innebär detta att planområdets skogsmark- och 
ängsmark inte påverkas av en framtida verksamhetsetablering. 
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 nollaltemativet 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 Osby 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. 
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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 verksamheternas 
dominans i landskapet och ger ett visuellt skydd. Genom naturzonema 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 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

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 
väg 23 . 
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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 nollaltemativet 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. 

Samhällsbyggn d, Osby kommun 2018-06-15 

athias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

/(JLU:--. 
Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Sammanfattning 

Översiktsplanen som är antagen 2010 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. 

Område A, B och E har bedömts i ett tidigt skede som orelevanta eftersom 
kommunen inte äger marken eller att det redan finns en outnyttjad 
detaljplan i direkt anslutning till områdena med existerande byggrätt. 

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 Dufura är ett område beläget på den östra sidan av väg 23, i den 
nordöstra utkanten av Osby 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. 
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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 sortimentsbredd. 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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Den fördjupade översiktsplanen för Osby tätort som är del i 
översiktsplanen, antagen 2010-11-29 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 Osby 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, 
10-25 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 2500 fordon per dygn i 
norrgående riktning enligt Trafikverkets mätning och därför lämplig som 
skyltnings läge. 

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 Dufea 

rastplats med parkering. 

Två provgropar har gjorts på den aktuella platsen för 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. Markförhållandena är goda och utgörs av jord som övergår mer i grus och 

sten med ökat <!jup. Inget vattenfj;llde 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 jämforelse med 

provgropen på ängen. 

Resultatet från de båda provgroparna bedöms som goda och det finns inget som tyder på att 

marken är sank. Vidare utredningar kan behöva göras i ett.framtida byggskede. 
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Jordartskarta över Osb tätort, Sveri iska undersöknin 

i 
j I 

....................... ·t __ ...,.._, _ __.'t __ ...1...'f' _ ___..'5k'" 
Ska lo 1'2S 000 

...... -. .. (af>-....... ...-. ... 
-....=.~~.:..~.::= ·--

--- KIOnp~ 1d~bgflng 

__ '" "',_ .... blodd<50m Marken i Osby och områdena kring tätorten består 
--- Mo••myu.b••dd••-1ism i huvudsak av morän och isälvssediment enligt 
- o.um11ne11 .. 1Ucn•m1e. btedd>l2Sm SGU:s jordartskarta. Lars Dufwa har goda 
D \btttn ochsttandlinjeT 

;-:-:-:::: Tuntelle•o,.mmanh>ngandtyt1'gemta<v markförutsättningar eftersom platsen utgörs av 
:·:·:·: TUn•e1 ...... .. m • • ~ •• , •• d.ytl'&•,..m .. 1n isälvssediment. Marken består av skikt med block, 
~~~~~ Oncfe-tl lgandebgtrCl'l isU~sediment 

;;;.: """'d'M•nd•l>g<•......... stenar, grus, sand och mo (Berg och jord 2009, s ,,, 
·.:~ .. ~~ ~"d•b~"''"11&=4• 106). Provgroparna visade också på detta eftersom -LJ M ...... rv komstorleken ökade med ökat djup. Område F och 
IBm tcl•rtorv D har inte lika god förutsättningar eftersom 
• ,.. .. ,.d•m•• • platserna delvis är sanka. En del av marken består 
u ~" 
• 1s1Msed•mm1 av torv och svämsediment vilket ger sämre 
iilll ,,....._. ....... nc1 förutsättningar. 
LJ Modn 

n s.nd;g..-. 

- B"& 
DililIIIIIJ F)illnlng 

D - .. 
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Område Där beläget med direkt tillgång till riksväg 23, huvudsakligen 
söder om Glimåkravägen vilket omfattar fastigheten Marklunda 34:1. 
Området präglas av industri verksamhet 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 st011 och 
svårexploaterat vilket antas medfOra 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 planprogramet 
föreslog grönområde i den centrala delen av planområdet. Randonnivån 
ligger på normal nivå (10-25 kBq/m3). Inga riksintressen påverkas och 
någon värdefull miljö tas inte i anspråk i naturvårdplanen eller grönplanen. 
Området 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 för 
verksamhet och ökar attraktiviteten. Samtidigt har området 
olämpliga förutsättningar eftersom marken är sank och det finns ingen 
handel i direkt anslutning till platsen i dagens läge. 

' ... or: .. ,~ 

Foto längs väg 23 efter rondellen som knyter an till Kristianstadsgatan. Bild från syd. 
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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 Osby 181 :5 Trafiken 
matas från en tillfart från Lönsbodavägen samt en anslutning från 
Vintervägen. Exploateringskostnadema för området uppskattas till normala 
och ytan utgöra cirka 10 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 10-25 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 
2001 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 dygn jämfört med de högre trafiksiffrorna 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. 

Foto längs väg 15 in mot område F. nordlig riktning. 
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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. Fördelarna 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 
ungefär lika exponerat för alla lokaliseringsaltemativ men den största 
trafikmängden förekommer på väg 23. F öretagspotentialen 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. 

/tttO:~sSöh 
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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. 

 

  



  
  

 

 
 

  
Atkins   Trafikutredning korsning Lars Dufwa väg 23 | Version 1.1 | 25 augusti 2016 10 
 

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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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 
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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 
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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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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. 

0%

5%

10%

15%

20%

Food Service

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

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

  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

Osby C 

Broby 

Älmhult 

Älmhult  H 

Osby V 

Osby Ö 

Restaurang/Kafé 

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 

34 

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. 
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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. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Service

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

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

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 

40 

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 

 



© reteam group.com | creating desirable retail destinations | research,  analysis,  operational strategy,  design,  operational branding & marketing,  leasing || mind16.com® by reteam   
 

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. 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-06-13 
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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 
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för Röret 10 och 11 Röret
Dnr KS/2015:236    

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.
(Viss reservation för att förslag till beslut kan behöva ändras då avstämning med 
Länsstyrelsen behöver ske samma dag som kallelsen till SHBU går ut).  

Sammanfattning av ärendet

Frågan har ställts från firman Arkitekt Hansson med ombud i Osby om kommunen kan 
ändra detaljplanen för Röret 10 och 11 i syfte att medge byggnation av bostäder i ett plan. 
Eftersom den berörda marken tidigare har använts för handelsträdgård och 
växthusverksamhet, begärde kommunen i mars 2015 att en geoteknisk undersökning 
behövde tas fram för att undersöka om eventuella markföroreningar förekommer. 
Rapporten visar på viss förorening i form av pesticider och rekommenderar att schakta 
bort 30-40 cm och lämna massorna till godkänd mottagare. Därefter tas slutprov i 
schaktbotten för att påvisa att föroreningarna är avlägsnade. 

Ett planavtal är upprättat och påskrivet mellan kommunen och den privata byggherren.
Avtalet gör gällande att efter att detaljplanen vunnit laga kraft ska byggnation påbörjas 
senast inom 2 år. 

Röret 10 och 11 är idag i privat ägo och ligger utmed Blåklintsvägen i Osby tätort. 
Marken är lågexploaterad och avsikten är att riva den befintliga bebyggelsen (i huvudsak 
en handelsträdgård) för att bygga radhus i ett plan.

Marken står idag relativt obrukad och en förtätning är positiv.
Gällande detaljplan, antagen 1973-12-10, anger bestämmelsen ”handelsträdgård”. 
Omkringliggande mark har ändamål för bostäder, sammanbyggda hus.

Översiktsplanen pekar ut området som ”befintliga bostäder”.

Efter granskningen har synpunkter inkommit om att exploateringsgraden och 
byggnadshöjden är för hög, vilket sänkts. Ett u-område har lagts till i mitten av 
planområdet för att skydda befintliga vattenledningar. En faktabakgrund från 
Länsstyrelsens databas om föroreningar är också tillagd efter önskemål från miljösidan på 
miljö- och bygg. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Geoteknisk markundersökning av Contractor Areco.
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Miljöteknisk markundersökning   Röret 10, Osby                     2017-01-09 

 

Bakgrund 
 
Areco Contractor har på uppdrag av Glenn Persson Byggnads AB utfört provtagning av mark på 
fastigheten Röret 10 i Osby. Fastigheten har tidigare använts vid odling och försäljning av blommor, 
detta har skett i växthus och på drivbänkar ovan mark. 
 
 Provtagningen utfördes i syfte att utreda eventuell förekomst av markföroreningar inför byggnation 
av bostäder på fastigheten. 
 

Provtagning 
 
Platsbesök och provtagning utfördes 2016-11-24, 4 samlingsprover uttogs i mark och skickades till 
det ackrediterade laboratoriet Eurofins Environment, där jordproverna analyserades för BTEX, 
metaller, oljekolväten (alifater, aromater och PAH) och pesticider. Provtagningspunkter är 
redovisade i situationsplan, bilaga 1. 
 

Resultat 
 
Vid provtagning inom fastigheten Röret 10 har det i 3 av 4 samlingsprover upptäckts förhöjda halter 
av pesticider (DDD, DDE, DDT och Pentakloranilin, Kvintozen). Föroreningshalten i dessa 
samlingsprover överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark vilka är rådande 
då det gäller bostadsbyggande. 
 
Samtliga analysresultat biläggs i denna rapport, bilaga 2. 
 
Tabell 1. Analysresultat för prov tagna på fastigheten Röret 10. Halter anges i mg/kg och jämförs med Naturvårdsverkets nivåer och 
generella riktvärden för Mindre än ringa risk (MRR), Känslig mark (KM) och Mindre känslig mark (MKM). 
 

Röret 10   161124:1 A1 161124:2 A2 161124:3 B1 161124:4 B2 MRR KM MKM 

Alifater >C16-C35  (mg/kg Ts) < 10 < 10 < 10 < 10  1000 1000 

Summa PAH-L (mg/kg Ts) < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 

Summa PAH-M  (mg/kg Ts) 0,28 < 0,075 0,3 < 0,075 2 3,5 20 

Summa PAH-H (mg/kg Ts) 0,59 < 0,11 0,75 0,12 0,5 1 10 

Arsenik As  (mg/kg Ts) < 2,3 < 2,2 3,2 < 2,0 10 10 25 

Barium Ba (mg/kg Ts) 41 32 51 35  200 300 

Bly Pb  (mg/kg Ts) 15 11 16 13 20 50 400 

Kadmium Cd  (mg/kg Ts) < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 

Kobolt Co  (mg/kg Ts) 1,2 2,3 1,7 2,2  15 35 

Koppar Cu  (mg/kg Ts) 5,5 10 10 5,6 40 80 200 

Krom Cr  (mg/kg Ts) 4,8 5,8 5,1 4,8 40 80 150 

Kvicksilver Hg  (mg/kg Ts) 0,027 0,018 0,032 < 0,011 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni  (mg/kg Ts) 1,7 3 2,7 2,7 35 40 120 

Vanadin V  (mg/kg Ts) 15 14 13 14  100 200 

Zink Zn  (mg/kg Ts) 53 28 93 25 120 250 500 

Aldrin, Dieldrin (mg/kg Ts) < 0,025 < 0,024 < 0,026 < 0,023  0,02 0,18 

DDD,DDE,DDT (mg/kg Ts) <0,025 0,89 0,023 0,027  0,1 1 

Pentakloranilin, Kvintozen (mg/kg Ts) 0,16 < 0,06 0,24 <0,06  0,12 0,4 
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Sammanfattning och rekommendationer 
 
I 3 av de analyserade samlingsproven på fastigheten har det påträffats halter av pesticider 
överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. Typiskt för dessa ämnen är att 
de binder till organiskt material vilket medför att det förmodligen bara förekommer i de översta 
jordlagren och att ingen djupare schakt måste utföras. 
 
Rekommendationen är att schakta bort 30-40 cm i de rutor där det påvisats pesticider och lämna 
detta till godkänd mottagare för att sedan ta slutprov i schaktbotten för att kontrollera att påvisad 
förorening avlägsnad. 
 
Då dessa massor överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark samt att de ska 
transporteras bort inför anläggningsarbeten på platsen skall en anmälan om efterbehandling utföras 
till aktuell myndighet, i detta fall Miljöenheten i Osby kommun. 
 
Denna rapport skall delges aktuell myndighet av den som äger eller brukar en fastighet enligt 
upplysningsskyldighet MB 10 kap 11 §.  
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Bilaga 2. Analysresultat 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-211736-01

EUSELI2-00387109
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250783Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-5

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:1 Blåklintsvägen A1

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.054Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.033Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.28Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.43Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.39Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.76Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.2Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.8Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts53Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.063Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.63Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.38Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.013Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.63Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.050Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.075EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.063Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.063Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.10Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.063Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.060Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.013Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.38Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.063Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

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 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

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 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

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 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

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 16 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

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 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

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 18 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg0.081Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

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 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg0.048Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

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 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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 21 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250784Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-5

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:2 Blåklintsvägen A2

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

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 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts28Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.060Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.36Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.048Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.072EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.36Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

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 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

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 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.21DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.54DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

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 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

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 16 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

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 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

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 18 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

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 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

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 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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 21 av 21

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250785Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-3

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:3 Blåklintsvägen B1

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.080Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.090Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.75Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.66Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.43Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts3.2Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts51Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts93Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.065Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.65Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.39Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

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

AR-003v39



AR-16-SL-211738-01

Í%R%^Â!.@uUÎ

EUSELI2-00387109

mg/kg Ts<0.013Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.023DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.013DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.021DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.65Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.052Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.078EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.065Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.065Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.067Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.065Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.39Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.065Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

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 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

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 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.018DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.016DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

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 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

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 16 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39



AR-16-SL-211738-01

Í%R%^Â!.@uUÎ

EUSELI2-00387109

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg0.052Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

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 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

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 18 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg0.19Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

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 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

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 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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 21 av 21

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

30002-112 Johan

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG

Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2016-11250786Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-3

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2016-11-24

Utskriftsdatum: 2016-12-08

Provmärkning: 161124:4 Blåklintsvägen B2

Provtagningsplats: Blåklintsvägen, Ostby

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.6Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.8Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts25Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.058Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.58Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

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

AR-003v39



AR-16-SL-211739-01

Í%R%^Â!.@v^Î

EUSELI2-00387109

mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.014DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.013DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.58Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.046Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.058Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.058Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.058Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 12 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

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 13 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

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 14 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.012DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.011DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

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 15 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

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 16 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

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 17 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

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 18 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39
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mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

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 19 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

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 20 av 21

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 marcus.abinger@areco.se  (marcus.abinger@areco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Annelie Claesson, 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 21 av 21

Förklaringar

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

AR-003v39



MOSBY 
~KOMMUN 

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

Datum 
2018-05-30 

Sida 

1 (3) 

Dnr KS/2015:236 214 

Fastighetsförteckning till ny detaljplan för Röret 10 och 11, Osby 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighets beteckning: 
RÖRETlO 

RÖRET 11 

Ägare/Innehavare, adress: 

Sjö berg, Lars Erik 
BLÅKLINTSV ÄGEN 5 
283 43 OSBY 

Sjöberg, Ellbritt Gudrun Irene 
BLÅKLINTSV ÄGEN 5 
283 43 OSBY 

Övrigt: 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

Belastande rättigheter inom planområdet 

F örmånsrättigheter inom planområdet 

Fastigheter utom planområdet 
Fastighets beteckning: 
AXELN4 

AXELN 5 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 

283 31 Osby 

Ägare/Innehavare, adress: Övrigt: 

Eklund Karlsson, Ewa Selma Marianne 
SOLROSV ÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Karlsson, Karl Tore 
SOLROSVÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Aracsy, Geza 
V ALLMOV ÄGEN I 
283 43 OSBY 

Aracsy, Maria 
VALLMOVÄGEN 1 
283 43 OSBY 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare 

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

Bankgiro 281-6809 



Datum Sida 

Osby kommun 2018-05-30 2(3) 

DREVET 5 

Ragnarsson, Ann-Kristin 
V ALLMOV ÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Ragnarsson, Ulf Anders 
V ALLMOV ÄGEN 2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

DREVET6 

Åkerlund, Lena Kristina 
VIOLVÄGEN 1 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

KUGGENS 

Helenius, Birgitta Gunilla 
VIOLVÄGEN2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

Helenius, Ilmar Heikki 
VIOLVÄGEN2 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET 1 

Granquist, Nils Egon Ingvar 
EBBARPSV ÄGEN 31 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET2 
Jemsax, Per Tommy 
EBBARPSV ÄGEN 29 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET6 

Jersov, Maanus 
FLORAVÄGEN 15 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET9 

Gunnarsson, Berit Elisabet 
EBBARPSV ÄGEN 27 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET12 

Olofsson, Ulf Erik Rutger 
KLINTGATAN 25 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

RÖRET15 

Österberg, Carin Ann-Marie 
ÖSTRAGRÄNSGATAN 15 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 

UGGLAN6 

Ericsson, Alf Lars Erik 
ÖSTRAGRÄNSGATAN 12 Lagfaren ägare 
283 43 OSBY 



Osby kommun 

UGGLAN7 

UGGLANS 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum 
2018-05-30 

Ericsson, Annika Karin Marie 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 12 
283 43 OSBY 

Månsson, Bo Fredrik Mattias 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 14 
283 43 OSBY 

Månsson, Åsa Sofia Josefina 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 14 
283 43 OSBY 

Gunnarsson, Gullan Ingrid Christina 
ÖSTRA GRÄNSGATAN 16 
283 43 OSBY 

I 

Sida 

3(3) 

Lagfaren ägare 

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 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

B P I Bostäder, parkering 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 

ledningar 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e. 50 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea 

MARKENS ANORDNANDE 
Utfart och stängsel 

--~-- Utfartsförbud 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Placering 

BP !' p, Tillkommande bebyggelse ska placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns. Undantag gäller för Röret 11. 

- ... 4 I ~1_.11 1•r:,4 
11 !1 1/ .,..tl 

b1 P1 e2 50 a1 ~ 

·1 

Utformning och omfattning 

<([::> Högsta byggnadshöjd i meter 

Byggnadsteknik 

b1 Källarlösa hus 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft -- - ~·"".:""9-- • -

\ .,,~ . -~ i ' 1 / il . ) ( ---------------- "'·" -.. ~=-- ,' I'! -, ~ I ~ndrad lovplikt, lov med villkor 

/-- - ® - ~- I j , , U / -------!!!~.'5!/f!ts (--::---:_.-:::----- __ _ -'"~ / /.,..'f (___ {;-

- _ ._ 

Startbesked för bostadsändamål får Inte ges innan 
markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningar slutligt avhjälpts 
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Tifl planen hör: 
Plan- och genomförandebeskrivning. Granskningsutlåtande. 
F astighetsförteckning. Markundersökning 

Detaljplan för Röret 10 och 11. Skala 1 :650. IAntagandehandling 
Vid Blåklintsvägen. 

Beslutsdatum lnatan 
Godkännande 

BN 

Osbv kommun 
Antagande 

BN 
Laga kraft 

/; / j ( 1---I Dnr l<s/2-015:236 -1---ll 
1 ' - 1?e 1!1 '--"{/M S~c, 

11 Mathias Karlsson 
Sam hälls bygg nadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPRIMSA 



rvl OSBY 
~KOMMUN 

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagande handling 

Ny detaljplan för Röret 10 och 11. 

Dnr KS/2015:236 214 

Osby tätort 
Osby kommun 
Skånelän 

Ungefärlig avgrOnsning av planområdet i rött, Rörel JO och 11. 

Dnr KS/2015:236 214 
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Samhällsbyggnad 

Osby kommun 

283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 

- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 

-www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 

Telefon: 0709 318 376 

kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

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

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Markundersökning 
F astighetsägarförteckning 

Laga kraft 

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

Planbeskrivning för Röret 10 och 11 



SAMMANFATTNING 
Med anledning av Osbys behov av nya bostäder i kommunens tätorter, utreds 
möjligheterna att bygga bostäder på fastigheterna Röret 10 och 11 . I planområdet 
finns ett bostadshus (Röret 11) och en gammal byggnad som tidigare användes 
som växthus och handelsträdgård. Bostadsbehovet i kommunen är st01t och 
bedöms vara av ett stort allmänt intresse. 

INLEDNING 

Bakgrund 
För att skapa fler bostäder i centrala och kringliggande delar av Osby tätort samt 
utnyttja marken på ett effektivare sätt utreds bebyggelsemöjligheterna i det 
utpekade planområdet. 

Syfte 
Syftet med planen är att skapa byggmöjligheter för i huvudsak markbostäder. 
Detta möjliggör en effektivare användning av marken (som idag står helt obrukad 
på Röret 10) och bidrar till att förtäta lucktomten som främst utgörs av Röret 10, 
i ett redan etablerat bostadsområde. Det finns ett stort behov för kommunen med 
fler bostäder för att möta behoven. 

Planfakta 
Planområdet ligger i ett villaområde i den östra delen av Osby tätort och omfattar 
fastigheterna Röret 10 och 11. Röret 10 brukades tidigare som handelsträdgård 
men står idag helt obrukad och är till stor del igenväxt. Inom planområdet finns 
även en villafastighet som är bebodd. Ägaren till bostadshuset med trädgård äger 
också marken till den tidigare handelsträdgården. 
Marken runt planområdet präglas näst intill enbart av villabebyggelse. 
Planområdet berörs även av ett båtnadsområdet för ett markavvattningsföretag. 
Den tidigare dikningen är ersatt med en kulvertering som fungerar väl och 
inspekteras kontinuerligt. Planområdets läge är sedan tidigare ianspråkstaget 
som villaområdet och bedöms inte påverka markavvattningsföretaget. 
Markavvattningens syfte saknas bebydclse idag utifrån vad avsikten var i böijan 
på 1900-talet när markavvattningsföretaget skapades. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Förslag till detaljplan bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan antagen 
2010-11-29 av kommunfullmäktige. Översiktsplanen pekar ut det föreslagna 
planområdet som "befintliga bostäder". Kommande sida visar den fördjupade 
översiktsplanen över Osby tätort. 

Planbeskrivning för Röret 10 och 11 3 
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Fördjupad översiktsplan Osby 

--Gm.g-cykel väg Osbysjön runt 

== Framlida vil<tig väg 

- Handel-centiun 

- ADmänna byg!Jl3der 
c:::J Befintliga bostäder 

D Nya bostäder 

- Bostäder utveckling 

~ Utrednqsområde 

CJ]] Befin!lig induslri 

- Nyinduslri 

- Hästgårdar 

lllH Idrott 

m Fnl utt.liv 

--- Grins för fördjupad övernikt:iplan 

Siffror och bokstäver hänvisar till lexten 
(fr.o.m. sid 64) 

\ 
\ 

\4 

1:30 000 
0 250 500 1 000 1 600 2000 --==-c:::i .... 111e=====-----Memr 

Fördjupad översiktsplan över Osby tätort som ingår i översiktsplanen antagen 2010-11-29 av 
kommunfullmäktige. Den svarta ringen markerar ungefärlig position för planområdet. 

Detaljplaner 
Gällande stadsplan från 1973-10-12 anger användningen handelsträdgård för 
det aktuella planområdet. Stadsplanen berörs i den norra delen av förslag till ny 
detaljplan. 

Planbeskrivning för Röret 10 och 11 
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Gällande stadsplan för Röret 10 och 11. Förslag till ny detaljplan berör området markerat med 
röd ring. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande 
då avsikten är att medge bostadsbebyggelse. Strax sydöst om 
planområdet finns en verksamhet i form av Klintgårdens förskola. Ingen 
verksamhet eller annan bebyggelse bedöms påverkas av planförslaget. 

Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning bedöms inte behövas. Om behovet ändå uppstår 
kommer en undersökning att utföras. Området är sedan tidigare planlagt. 
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Jordartskartafrån SGU Planområdet i röd ring består sannolikt av isälvssediment vilket ger goda 
grundläggningsförutsättningar och dränering - grön färg. Brunfärg representerar mark med torv 
vilket inte finns i närheten av planområdet. 
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Grönstrukturplan 
Grönstrukturplanen antagen i maj 2014 har markerat ut området med grön 
färg men behandlar inte området skriftligen eftersom det inte används som ett 
grönområde. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen. Strandskyddet bedöms berör den allra 
västligaste delen av planområdet (cirka 15 meter in i planområdet) och behandlas 
separat i ansökan om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen. Anledningen till 
den separata ansökan är att planområdet berörs av djur- och växtskyddsområde, 
fågelskyddsområde gäller för Osbysjön. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
MILJÖKONSEKVENSBES KRIVNI NG 
Bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§och PBL 4 kap 34 §. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet finns begränsad växtlighet, flera små björkar finns inom 
planområdet. Den lägre vegetationen består främst av gräsytor. 
Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer 
inom eller i närheten av planområdet. Grundläggningsförutsättningama och 
geotekniken bedöms goda, bland annat utifrån SGU:s jordartskarta. Större delen 
av planområdet är inte ianspråkstaget sedan tidigare av bebyggelse. 

(' 

Bild från planområdet. Nere vid det röda staketet i bakgrunden på bilden löper Blåklintsvägen. 
Verksamhet for handelsträdgård bedrevs for många år sedan men stora delar platsen är idag 
igenvuxen med mindre björkar. Bilden är tagen mot sydväst. 

Planbeskrivning för Röret 10 och 11 



F otograjiet är taget från samma plats som föregående foto men mot väst. Byggnaderna i 
korrigerad plåt är från den tidigare odlings- och handelsträdgårdsverksamheten men står idag 
helt obrukade och underhålls inte. 

Angående översvämningsrisken visar Tyrens översvämningsanalys över Osbysjön 
att sjöns högsta dimensionerade flöde HF (+73.41) når vissa delar som ligger i 
anslutning till planområdet (rosa färg). Inne i planområdet bedöms ingen 
översvämningsrisk förekomma. 
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- Osbys)On 10o-ån;flilde {+72.12) 

- Osbysjön dim högsta flöde (+73.41) 

- Framtida områden 

- Områden hög priOritet 
Områden mellanprioritet 

~ Utmdningsområden 

LIS-områden 

ÖVersvämningsanalys över Osbysjön med 100-årsftöde markerat i blått. 

Karta över verksamhetsområde for dagvatten. Dagbattenhantering sker inom grön skraffering. 
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Historik och befintlig bebyggelse 
Den huvudsakliga bebyggelsen runt planområdet finns i norr, öst, söder och består 
av villor. Ingen historisk bebyggelse finns i planområdet eller i direkt anslutning 
till det. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomter 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. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning. Någon breddning 
av befintliga vägar bedöms inte behövas. Parkering annordnas inom planområdet 
genom parkeringsbestämmelse i detaljplanen för att ge stöd åt kommande 
parkeringsplatser samt om de behöver utökas i framtiden. Trafiksituationen 
bedöms som god med låg frekvens eftersom planområdet ligger inne i ett 
villaområde. Inga stora eller medelstora vägar förekommer i direkt närhet. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Förändring avses tillkomma i form av ny bebyggelse. Marken behöver 
markberedas genom att handelsträdgårdens byggnad tas bort och de mindre träden 
samt inramningen i betong. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av ström, avlopp, vatten samt dagvattenhantering. 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Dagvattnet 
hanteras med befintliga dagvattenbrunnar i gatorna runt planområdet. 

För 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 genomf"ora. 

Om kablarna måste flyttas ska flyttningen och eventuella åtgärder som krävs för 
att säkerställa kabelanläggningarnas funktion bekostas av exploatören. 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet avgränsas av Blåklintsvägen och Östra Gränsgatan. 
Någon bullerproblematik bedöms inte föreligga med anledning av planområdets 
läge och att ljudnivån får uppgå till 60 dBA vid fasad. 
Enligt Appen Nordic roadnoise skapas en indikation för en bullernivå på 60 dBA 
först vid inställningarna country, hard (underlag), 2600 fordon varav 20% tung 
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trafik, 0 % lutning och 40 km/h med ett avstånd på 10 meter till gående person. 
Därför görs bedömningen att ljudnivåerna vid planområdet förhåller sig på en 
rimlig nivå. 2600 fordon varav 20% tung trafik passerar inte längs planområdet 
inne i villakvarteret. 

Trafikalstringen bedöms av samhällsbyggnad kunna öka med något dussin som 
allra mest per dygn. Runt 12-15 bostäder bedöms kunna tillskapas. Avståndet från 
planområdet till tågstationen uppgår till strax över 1 kilometer. Rekommendatio
nen att bostäder ska ligga minst hundra meter från järnväg uppfylls väl. 

Enligt Länsstyrelsens Skånes nationella databas för potentiellt förorenade 
områden, EBH-stödet, har historiskt sett en miljöfarlig verksamhet i form av en 
handelsträdgård varit aktiv på fastigheterna Röret I 0 och 11. Enligt Länsstyrelsens 
Skånes MIFO 1 inventering, utrörd 2013-12-17, har objektet tilldelats riskklass 4. 
Verksamheten startades 1935 och avvecklades under år 2005. Handelsträdgår-
den har bedrivits under ca 70 år. Denna tid inkluderar den period (1945-1975) 
då kemikalieanvändningen i branschen var som mest omfattande och som minst 
reglerad. 
Branschtypiska kemikalier som använts under den period då verksamheten har 
varit aktiv har en hög till mycket hög farlighet. I arbetet med inventering av poten
tiellt förorenade områden är försiktighetsprincipen en viktig utgångspunkt, och 
man skall vid inventering, enligt metodiken utgå från ett "troligt men dåligt fall" 
då man har bristfällig information. I detta fall finns ovanligt detaljerad information 
om vilka kemikalier som använts och i vilken omfattning. Det kan inte utselu-
tas att andra kemikalier använts, särskilt under den första verksamhetsutövarens 
period. Nuvarande bedömning, som gjorts utifrån de uppgifter som framkommit 
under inventeringen hösten 2013, är dock att användningen av bekämpningsmedel 
på objektet sannolikt varit relativt begränsad, både i omfattning och sett till antalet 
använda substanser. 

Odling har skett på bord och inte direkt på jorden, något som också skulle kunna 
tänkas påverka hur stor del av de använda kemikalierna som når marken. Eventu
ella föroreningar är sannolikt koncentrerade till de områden där bekämpningsme
del förvarats, där bekämpningsutrustning hanterats (sköljts ur och liknande), till 
den mark där växthusen stått samt till de platser där olja hanterats. 
Marken har en mycket hög känslighet då det bor permanentboende på fastigheten 
(Rörel 11). 
Grundvattnets känslighet bedöms som måttligt då objektet inte ligger inom någon 
utpekad 
grundvattenförekomst och grundvattnet inte används som dricksvatten. 
Markens skyddsvärde bedöms som måttligt, då objektet ligger i en stadsmiljö. 
Grundvattnets skyddsvärde bedöms också som måttligt då objektet inte ligger 
inom någon utpekad grundvattenförekomst. 
Vid en samlad bedömning har objektet tilldelats riskklass 4 (liten risk). Denna 
bedömning bygger bl.a. på det faktum att informationen om vilka 
bekämpningsmedel som använts i verksamheten är ovanligt detaljerad, och att 
kemikalieanvändningen utifrån dessa uppgifter bedöms ha varit relativt begränsad. 
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Vidare på fastigheten röret 10 har en översiktlig markundersökning utförts under 
2016 vilken inkom till Miljö- och byggenheten den 23 februari 2017. Vid ändrad 
markanvändning inför bostads bebyggelse tillämpas Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning (KM) som åtgärdsmål. Enligt rapporten, da
terad 2016-12-27, påvisar resultatet förhöjda halter avseende pesticider (bekämp
ningsmedel) som överskrider nivån för KM. Miljö- och byggenhetens bedömning 
är att det finns ett efterbehandlingsbehov på fastigheten röret 10. Planbestämmelse 
med villkorad lovgivning är inskrivet i planen för säkerställande att förorening
arna avhjälps. Nuvarande fastighetsägare har den 17 april 2017 lämnat in en 
anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 §förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. Innan fastigheten Röret 11 kan bebyggas behöver 
provtagning utföras enligt Miljö- och byggenheten för att kunna säkerställa att 
lämpliga halter för åtgärdsmålet uppfylls. 

Samhällsbyggnad bedömer att förslag till detaljplan inte påverkar 
miljökvalitetsnormerna för vatten på ett negativt sätt. Avsikten är att utföra 
avhjälpningsåtgärder och lämna massorna hos godkänd avfallsmottagare. 
Samhällsbyggnad bedömer att förutsättningarna för MKN gällande vatten 
blir bättre efter saneringen. För nuvarande ligger föroreningarna i marken utan att 
hanteras. Spridningsförutsättningar finns och särskilt när det exempelvis regnar. 
Att åtgärda föroreningen bedöms även som bättre för befintliga 
fastighetsägare. 

Länsstyrelsens MIFO inventering fas 1 redogör för att odling främst bedrevs på 
bord och inte direkt på marken. Detta medför sannolikt att antalet kemikalierna 
som nådde marken är begränsat. Utifrån den samlade bedömningen i MIFO:n bör 
försiktighet iakttas vid förändrad markanvändning, vilket anses göras då 
föroreningarna behöver avhjälpas enligt inlagd planbestämmelse. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

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

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är privatägd. 
Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av den privata byggherren som avser bebygga marken och köpa 
marken. 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. Beteckningen är 1163K-B48 och 1163K-B94. 
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Genomförandebeskrivning 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med utökat planförfarande. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2018. 

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

Ansva rsfö rde In i ng/H uvu dm an nas kap 
Planområdet är i privat ägo. Exploatören är ansvarig för genomförandet inom 
kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmänna platser (gator, park- och 
naturmark). Inga allmänna platser finns inom planområdet. Kommunen är 
huvudman för VA-verksamheten. Driften sköts av driftbolaget SBVT. 

Avtal 
Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och den privata exploatören. 

FASTIGHETSRÄTISLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar om inte 
någon annan tar på sig kostnaden. Om den privata exploatören önskar genomföra 
en lantmäteriförättning kommer denna bekostas av honom. Ansökan skickas till 
Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, alternativt ändra en 

fastighets utbredning. 

Ledningsrätt 
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon 
annans fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. En sådan ledningsrätt 
tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i ledningsrättslagen. 
För att skydda ledningar kan servitut eller ledningsrätt bildas. Det bedöms inte 
som aktuellt att en ledningsrätt behöver skapas inom planområdet om eventuella 
ledningar behöver flyttas i framtiden. Ett U-område är dock inlagt i planen för att 
skydda ledningarNA-ledningar. Flytt beskostas av dem som så begär. 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter 
från ledningen. 

Genomförandebeskrivning för Röret 10 och 11 



EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättandet av detaljplanen bekostas av kommunen om byggnation sker inom 
2 år från det att planen vunnit laga kratf. Exploatören står för alla uppkomna 
kostnader i samband med exploatering, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovsavgifter 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 enligt kommunens geografiska 
informationssystem. 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Granskningsutlåtande 
2018-06-15 

Detaljplan för Röret 10 och 11. 
Längs Bläklintsvägen. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2017-12-01 - 2017-12-21 
enligt samhällsbyggnadsutskottets beslut 2017-11-30. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sak.ägare. Under 
samrådstiden har detaljplan funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2017-12-19 
Lantmäterimyndigheten, 2017-12-15 
Trafikverket, 2017-12-07 

med synpunkter 
med synpunkter 
utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

IT-nämnd, 2017-12-14 
E.ON, 2017-12-20 

IP Only, 2017-12-05 

SBVT, 2017-12-20 

ÖVRIGA 

Lars Ericsson, 2017-12-15 

Granskningsutlåtande till detaljplan för Röret 10 och 11 

med synpunkter 
med synpunkter 

utan synpunkter 

med synpunkter 

med synpunkter 
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Granskningsutlåtande 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2017-12-19 följande: 

Syfte med planläggningen 

Planområdet ligger i ett villaområde i den östra delen av Osby tätort och omfattar fastigheterna 
Röret 10 och 11 och berörs av strandskydd. Syftet med planen är möjliggöra cirka 20 bostäder. 

Planförslagets innehåll 

Fastigheten Röret 10 har brukats som handelsträdgård. Gällande stadsplan från 1973-10-12 
anger användningen handelsträdgård för det aktuella planområdet. 

Nuvarande markanvändning och nuvarande planläge 

För området gäller översiktsplan antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige. Förslag till 
detaljplan bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. Översiktsplanen pekar ut det 
föreslagna planområdet som ''befintliga bostäder". Kommunen tar fram planförslaget med utökat 
förfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11 - 18 §§ och PBL 4 kap 34 §. Syftet med 
den nya detaljplanen är att ge planstöd för det tidsbegränsade bygglovet som möjliggör 
hotellve;rksamhet och övriga befintliga verksamheter inom 
fastigheten (lager, kontor, verkstad och bilvård.) 

Länsstyrelsens synpunkter 

För begränsat underlag för att kunna uttala sig om markens lämplighet 
Kommunen har endast tagit fyra stycken samlingsprover på fastigheterna, vilket Länsstyrelsen i 
samrådsskedet ansåg var för lite för att man ska kunna uttala sig om föroreningssituationen i sin 
helhet . Det har inte tillkommit kompletterande information från kommWlens sida. Ur 
samrådsredogörelse framgår av kommunens kommentarer att det finns behov att ta vidare 
provtagning i fråga om pesticider . Länsstyrelsen menar fortfarande att gjorda undersökningar 
måste utökas eller kompletteras med mer information för hela planområdet för att bedöma om 
marken är lämplig för sitt ändamål. Föreslagna avhjälpandeåtgärder ska vara tillräckliga för det 
ändamål detaljplanen möjliggör i detta fall bostadsändamål. 

I den miljötekniska markundersökningen (daterad 2016-12-27) saknas en historisk kartläggning, 
provtagningsmetodik (hur är proverna tagna och på vilket djup), samt hur avgränsning är gjord 
för undersökningsområdet . Av undersökningen framgår tex . inte vad som ligger under de 
planerade 30 - 40 cm schaktmassor man ämnar sanera. 

För att använda bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken 
genom avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna är 
realistiska och genomförbara. 
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Granskningsutlåtande 
Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att 
förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats 

tillfredsställande. Länsstyrelsen anser att det villkorade lov som förts in som planbestämmelse 
saknar stöd i PBL då föroreningsfrågan inte är fullt utredd för planområdet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt ändamål 
gällande människors hälsa och säkerhet - markföroreningar enligt ovan så att det visas att platsen 

är lämplig för den förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: Efter samtal med Länsstyrelsen kompletteras handlingarna med ett yttrande från 
kommunens miljösida enligt önskemål. Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras 
med bakgrundsinformation om den tidigare verksamheten och specifikationer från 
Länsstyrelsens EBH stöd. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2017-12-15 följande: 

Äldre tomtindelningsbestämmelser upphävs per automatik i den nya planen. Det bör framgå 
vilka tomtindelningar som avses exempelvis genom att hänvisa till dem med namn och/eller 
aktnummer. 

Enligt genomförandebeskrivningen har Skanova och E.ON ledningar inom planområdet. Det 
är önskvärt med ett förtydligande varför rätten till ledningarna inte behöver säkras med 
ledningsrätt. 

Kommentar: Hänvisning till tomtindelningarna är inlagda på sidan 11 i planbeskrivningen. 
Angående ledningarna är det önskvärt med en flexibilitet ifall de behöver flyttas under 
bygget. 

Trafikverket meddelar i yttrande 2017-12-07 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att skapa byggmöjligheter för i huvudsak markbostäder, cirka 20 
bostäder. 

Trafikverket har inga synpunkter. 

Kommentar: Ingen 
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Gransknings utlåtande 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2017-12-14 följande: 

Stadsarkitektens yttrande: 

I förhållande till samrådshandlingama har endast marginella ändringar gjorts. 
Följande synpunkter kvarstår: 

1. Tillåten byggnadshöjd och exploateringsgrad för stor och ej anpassad till omgivande 
bebyggelse. 

2. Markundersökning bör göras inte bara för att utröna eventuella gifter utan även för att 
utröna bärighet i marken. Om det inte går att bygga (helt eller delvis) på marken föreligger 
skadeståndsskyldighet för kommunen. 

3. Att tydliggöra konsekvenserna av detaljplanen genom illustrationer är viktigast för 
sakägare. 

4. Om man anser att exploatörens ekonomi är betydelsefull för planutformningen bör dess 
påverkan redovisas i planbeskrivningen. 

Kommentar: 

1. Exploateringsgraden och byggnads höjd sänks något enligt önskemål från yttrande granne. 
Byggmöjligheterna som behövs i planen har gåtts igenom med exploatör och byggherre för 
att skapa marginal. 

2. En markundersökning ger ett bra underlag som kompletterar handlingarna. 
Att göra en markundersökning för varje plan som tas fram är dock svårt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Området bedöms som utrett i stor utsträckning på grund av omkringliggande 
bebyggelse. 

3. Jllustrationerfungerar bra för att öka förståelsen. Dock handlar det om ett mindre bygge i 
ett våningsplan. 4, 5 meter från fastighets gräns hålls vilket inte bedöms påverka området i så 
stor omfattning. 

4. Detta bedöms inte behövas. 

E.ON meddelar i yttrande 2017-12-20 följande: 

E.ON har inget ytterligare att erinra. 

Kommentar: Ingen 
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Granskningsutlåtande 

IP Only meddelar i yttrande 2017-12-05 följande: 

IP-only har inga synpunkter. 

Kommentar: Ingen 

SBVT meddelar i yttrande 2017-12-20 följande: 

I Klintgatans förlängning genom området till Blåklintsvägen ligger vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar som måste skyddas. Detta sker lämpligast med ett 6 meter brett u-område 
där mittpunkten är spillvattenledningen (se bifogad va-ritning). 

I övrigt har SBVT inga erinringar. 

Kommentar: U-område läggs till. 

ÖVRIGA 

Lars Ericsson meddelar i yttrande 2017-12-15 följande: 

Östra Gränsgatan och Blåklintsvägen är båda vägar med matartrafik till bostäderna på 
Klintenområdet. Med hänsyn till trafikmängd, hastigheterna och sikten i korsningen 
delar jag stadsarkitektens uppfattning att området mot gatan som är prickad mark bör 
vara sex meter bred, istället för 4,5 meter. Det harmoniserar också med omgivande 
kvarter. 

Jag delar också stadsarkitektens bedömning att exploateringsgraden är för hög. 
Speciellt med tanke på att omgivande bebyggelse är villor med betydligt lägre 
exploateringsgrad. 

Jag tycker också att byggnadshöjden bör begränsas till 1,5 plan för att passa in i 
omgivande villabebyggelse. 

Kommentar: Exploateringsgraden och byggnadshöjden sänks något. Att använda marken till 
ungefär hälften bebyggelse och hälften oexploaterat bedöms som någorlunda rimligt, även om 
exploateringsmöjligheten borde vara högre. En lucktomt som skulle kunna användas mer 
effektivt för bebyggelse så länge skäligt avstånd hålls till grannarna. 

4,5 meter som minsta avståndfrånfastighetsgräns används och bedöms rimligt då detta 
under lång tid varit standard Många av de befintliga bostäderna precis söder om 
Blåklintsvägen har långt ifrån detta avstånd och ligger direkt invid fastighets gräns. 
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Granskningsutlåtande 

SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sanunanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

Exploateringsgrad och byggnadshöjd sänks. 
U-område läggs till. 
Plan- och genomforandebeskrivning kompletteras med faktabakgrund om 
planområdet. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

athias Karlss n 
Samhälls byggnadschef 

Granskningsutlåtande till detaljplan för Röret 10 och 11 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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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 
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Detaljplan, del av Osby 194:1, Nettoområdet
Dnr KS/2017:707 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Skicka ut förslag till detaljplan för del av Osby 194:1, Nettoområdet, på granskning under 
2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen äger marken runt Nettoområdet som utgör del av fastigheten Osby 194:1.
Intresse finns från lokala och externa byggare att utveckla området. 
Idag finns små möjligheter för nya företag att etablera sig i området då marken är 
uppköpt. Vissa av de befintliga företagen hyr enbart in sig i byggnaderna men vill skaffa 
eget. 

Gällande detaljplan (laga kraft 2010-02-26) anger handelsändamål och industri med 
begränsad omgivningspåverkan. Ett avstånd på 4 meter ska hållas från gräns till annan 
tomt och prickmark ligger runt planområdet med extra bredd utmed väg 15.
Översiktsplanen (antagen 2010-11-29) pekar ut Nettoområdet som handel.

I och runt platsen karaktäriseras bebyggelsen främst av företagslokaler men även enstaka 
villor, precis väster om platsen. Österut ligger Gamleby villaområde. 
Väg 15 ligger precis söder om Nettoområdet och kommunen är väghållare.
I norr ligger en övergiven utslagsplats för golfspelare med stora gräsytor.
Goda kommunikationer för gång- och cykel finns. En bro för fotgängare och cyklister går 
över väg 15 in till Nettoområdet och leder vidare in till Gamleby villaområde.

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats bland annat med en geoteknisk 
utredning av Tyréns, en naturvärdesinventering och revideringar i planhandlingarna.
Detaljplanens omfattning har utökats till viss del. Det är den norra delen av planen som 
utökats i nordlig riktning.  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Gällande detaljplan, laga kraft 2010-02-26.
Översiktsplanen antagen 2010-11-29.
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Geoteknisk undersökning av Tyréns
Naturvärdesinventering
Samrådsredogörelse

 

Beslutet skickas till: 

Kettil Svensson
Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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Samhällsbyggnad 
Osby kommun 
283 80 Osby 

Handlingarna finns tillgängliga på: 
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- www.osby.se 

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

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

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

HANDLINGAR 
Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
F astighetsägarförteckning 

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

SM.fMANFATINING 
Under mitten av 201 7 uppstod intresse att etablera fler företag utmed 
väg 15 och förbättra utvecklingsförutsättningarna för området vid Netto. 
Planområdet ligger precis norr om väg 15 och omfattat ett område med 
både öppna gräsytor och träd som står förhållandevis glest. Ytan är cirka 5 
hektar stor. Avsikten är att använda platsen till företag och verksamheter för 
att utnyttja det goda skyltningsläge som finns utmed väg 15. Verksamheter 
är redan etablerade i området med bland annat Netto och Mekonomen. 
Med hänsyn till att en detaljplan inte ska göras större än vad syftet kräver 
är planområdet mindre än vad översiktsplanen pekar ut. Kommunen ser en 
stor vikt i spara mark och vattenresurser även om översiktsplanen pekar ut 
ett större område. En vall förläggs i västra delen av planområdet och ritas så 
att den kan fortsätta norrut. Planen skapar även flexibilitet att göra tomter i 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Efter samtal om att utveckla företagsmöjligheterna och efterfrågan på mark 
för företagsetableringar utreder kommunen dessa möjligheter på del av 
Osby 194:1. Marken ägs av kommunen och utgör tillräckligt stor yta för att 
en etablering ska kunna vara möjlig. Framför allt är närheten till väg 15 en 
viktig faktor för etableringar. 

Syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra större förutsättningar för handel och 
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 194:1. Avsikten är att kunna 
utnyttja det goda skyltningsläge som väg 15. 

Planfakta 
Planområdet ligger i Osby tätort och omfattar del av Osby 194:1 och är 
cirka 5 hektar stort. Avgräsningen har gjorts utifrån hur mycket mark som 
bedöms vara rimligt att använda och bebygga inom en relativt lång period. 
Området avgränsas i öst av ett öppna gräs- och ängsytor liksom i norr. 
I söder finns väg 15 och Osbys naturbruksskola tillsammans med villor 
och öppna ytor. Precis väster om planområdet ligger järnvägsrälsen och 
villor på andra sidan om järnvägen. Marken i norra delen av planområdet 
är förhållandevis flack, medan den östra delen är mer kuperad. I förslag 
till detaljplan hålls cirka 10 meter prickmark mot väg 15 i likhet med 
gällande plan för Netto. Inga miljömål bedöms påverkas. Det handlar om 
en mindre detaljplan i Osby kommun. Bestämmelsen Z med begränsad 
omgivningspåverkan används och medger exempelvis service, lätt 
tillverkning med tillhörande försärljning och handel med skrymmande 
varor. Avsikten är att verksamheten ska innebära så lite störning som 
möjligt. Lokalgatan i planen görs 8 meter bred och GC-vägama 3 meter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Enligt Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekas planområdet ut som 
"Handel-centrum". Den fördjupade översiktsplanen över Osby tätort (Osby 
kommun 2010, s 62) redogör däremot inte exakt för området precis jämt 
Nettoområdet i östlig riktning. Översiktsplanen är alltså inte fullständigt 
utformad och går inte i detalj in påvarje område i och runt Osby centrum. 
Precis norrut anger översiktsplanen marken som utredningsområde, U2. 
Detta område är mycket större än vad som planläggs. Så mycket mark 
bedöms inte behövas under en längre tid. Flera funtioner har övervägts 
för platsen. Eftersom intresse finns att etablera fler företag avses marken 
utredas för handel och verksamheter i detaljplan. 
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Befintligt område med handel
centrum ligger precis bredvid 
i röd färg samt U2, 
utredningsormåde. 
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Bedömningen är att förslag till detaljplan med handel- och 
verksamhetsmöjligheter stämmer väl överens med översiktsplanen samt den 
fördjupade översiktsplanen. Befintlig verksamhet (handel-centrum) avses 
vidareutvecklas och översiktsplanen anger inget annat användningsområde 
(Osby kommun 2010, s 62, 67). 
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Detaljplaner 
Planområdet är tidigare planlagt och berör två gällande planer. Den ena 
stadsplanen, antagen 1955-06-07, anger park/plantering och en mindre del 
för bostadsändamål i två våningar. Den andra planen, antagen 
1975-01-27 anger också park/plantering. Övrig mark runt planområdet är 
sedan tidigare planlagt med varierande ändamål, dock mest för bostäder. 
Detaljplanen som gäller (laga kraft 2010-02-26) för det redan befintliga 
företagsområdet är flexibel och bör ses som ett föredöme. Planen anger 
handel och lättare industriverksamhet (med miljörestriktion) samt smala 
remsor med prickmark längs bland annat gatorna. Ingen exploateringsgrad 
anges och byggnadshöjden är satt till 8 meter. Förslag till detaljplan bedöms 
stämma väl överens med Nettos gällande plan med handel och lätt industri. 

FÖRSLAG TILL ÄN DRING SAMT UTVIDGNING ÅT " vv 

NORR AV STADSPLANEN FOR OSBY KÖPIN6 
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Stadsplanen som gäller för del av det utpekade planområdet, precis norr om det redan 
etablerade området. Röd ring markerar området som berörs i gällande stadsplan. 
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Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens 
genomförande. 

Grön strukturplan 
Grönstrukturplan antagen 2014-05-26 nämner inte det aktuella planområdet. 

6 Planbeskrivn ing för del av Osby 194:1 



Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. Dock utgör 
järnvägen riksintresse och behöver skyddas åtgärder som kan försvåra 
tillkomsten och nyttjandet av anläggning. Därför filll1s prickrnark i planen. 

BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap. miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 §första stycket 
4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det illl1ehåll som följer av 6 kap. 
11, 12 och 16 §§miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 §har gjorts 
och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen 
tillåter inte störande industri och bestämmelsen Z används för verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan. Planområdet hyser inte heller några 
rödlistade arter eller alUlan dokumenterad skyddsvärd natur. Ingen 1\1KB 
filll1s registrerad i diariet för gällande plan över Nettoområdet. Ny detaljplan 
föreslår en fortsättning genom att tillåta liknande verksamheter. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer olika trädslag, i huvudsak ek och björk. 
Inom planområdet filll1s förhållandevis få träd. Den lägre vegetationen 
består av ängsytor. Det är främst den norra delen som utgörs av ängsytor 
men även den östra delen av planområdet. Inga diken eller mindre bäckar 
förekommer inom planområdet. Söder om planområdet, cirka 60 meter från 
förslag till detaljplan, äger kommunen ett större område där den tidigare 
naturbruksskola hade sin verksamhet. Flertal privata fastigheter finns kring 
området. Planområdet bedöms inte påverka någon privat mark eftersom 
enbart kommunal mark planläggs och ett skäligt avstånd hålls till privat 
egendom. I området finns redan handel i form av bland annat Mekonomen 
och Netto. En naturvärdesinventering är genomförd av kommunekologen. 
DelUla visar på att inga hotade arter förekommer i eller kring planområdet. 
Inventeringen genomfördes vid två olika tillfällen och bifogas handlingarna. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment (grönt) 
och morän (blått) vilket ger goda förutsättningar för grundläggning. 
Provgropar har grävts för att undersöka de geotekniska förutsättningarna. 
Markens sammansättning består av matjord de första 30-40 centimetrama 
för att sedan övergå till grövre grus/sand (på cirka 60-80 centimeters djup) 
och därefter stenar (kring 1 meter). Marken är på vissa ställen något 
fuktigare, främst provgrop 2 och 3, se bilder på sidan 9. Mycket nederbörd 
har förekommit den senaste tiden, även i form av snö vilket behöver 
beaktas. 
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Karta över planområdet (röda markeringa1) i förhållande till fornlämningar (RAA 
fornsök) och riksintressen enligt kommunens geografiska informationssystem. Väg 15 är 
riksintresse och rödmarkerat. Blått fält och röd punkter samt lila punkter är forn- eller 

kulturhistoriska lämningar (information från Riksantikvarieämbetet). Inga lämningar 
finns i eller i direkt anslutning till planområdet. 

Ortofotot visar var provgroparna är gjorda i området och illustrerar de svarta punkterna. 
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Vidare har en geoteknisk undersökning tagits fram av Tyrens som bifogas 
planhandlingarna. De geotekniska förhållandena bedöms som göda även om 
en exakt besiktning kan behövas där de specifika byggnaderna ska placeras. 

Västra delen av planområdet enligt Tyrens rapport: 
Jordarna utgörs, från markytan och nedåt, överst av ett mulljordslager eller 
mullhaltig sand som har en uppmätt mäktighet om mellan 0,1-0,5 meter. 
Ställvis saknas detta lager (se provgrop18001). Mulljordslagret underlagras 
i huvudsak av ett tunnare lager grusig sand med en uppmätt mäktighet 
om mellan 0,2-1,3 meter eller direkt av morän ned till undersökt djup 
om mellan 1,4-3,0 meter under markytan. Sanden överlagrar moränen i 
områdets västra del, och i områdets östra del saknas sanden. 

Östra delen av planområdet enligt Tyrens rapport: 
Jordarna utgörs, från markytan och nedåt, överst av ett lager mullhaltig 
sand eller mullhaltig grusig sand. Lagret har en uppmätt mäktighet om 
mellan 0,5-1,0 meter. Den mullhaltiga sanden underlagras av sand i 
samtliga provgropar utom 18009 och 18010. Sanden har en uppmätt 
mäktighet om mellan 1,0 och 2,5 meter. I provgrop 18009 utgörs jorden av 
sten och block, grävning fick avbrytas cirka 0,5 meter under markytan och i 
provgrop 18010 underlagras den mullhaltiga sanden av morän. 

Nedan visas några av de provgropar som kommunen gjorde i ett tidigt 
skede innan rapporten togs fram. 

I 

Provgroparna visar på förekomst av mycket grus och sand. Bilden högst upp i högra 
hörnan (provgrop nr 4) visar också på berg efter cirka 1,3 meters djup. Bilden längst ner 
till höger är grop 2 och uppe till vänster är grop 3. 

~"'-·~ 
. ~ 'i 
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Materialet är till viss delfuktigt, främst grop 2 och 3. Grop 1 (nedersta bilden till 
vänster) och 4 är mycket torra och har större andel grövre material såsom stora stenar. 
Samtliga provgropar är drygt 1,5 meter djupa. 
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Historik och befintlig bebyggelse 
I dagsläget finns inga byggnader belägna inom planområdet. 
Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet är befintlig handelsplats 
med Netto, Mekonomen och andra företag. Detaljplanen bedöms ha stor 
betydelse för utvecklingen av näringslivet i Osby kommun. Eftersom 
planområdet inte ligger direkt i centrum av tärorten är påverkan på 
människor mindre jämfört med ett mer centralt läge. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller andra kulturhistoriska lämningar enligt kommunens 
geografiska informationssystem. Om fornlämningar framkommer i samband 
med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen 
(1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Möjlighet finns att svänga av till höger från väg 15, in mot befintligt 
företagsområde när trafikanterna färdas mot väst. Möjlighet finns också att 
svänga av till planområdet åt vänster för de som kör österut. Parkering löses 
inom detaljplaneområdet. Ingen kollektivtrafik går ut till planområdet idag 
och ingen sådan trafik avses dras ut i nuläget med anledning av ekonomi 
och för litet underlag. För östra delen av det föreslagna planområdet följs 
inte översiktsplanen. 
Då ska detaljplanen drivas med utökat förfarande, vilket görs. 
Möjlighet till gång- och cykel finns vilket miljömässigt ett bättre alternativ. 
Precis väster om planområdet finns en cirkulationsplats som fördelar ut 
trafiken och bidrar till ett gott trafikflöde till befintligt företagsområde samt 
förslag till detaljplan. Trafiken vid infarten till området bedöms öka till viss 
del, vilket inte anses vara ett problem då ut/infarten är av god stanard. Inom 
planområdet ska det vara möjlig att ta sig till nya transformatorstationer 
med tungt fordon. Precis öster om det redan etablerade området finns en 
grusad infart, utfarts.förbud förläggs runt denna men själva infarten behålls 
för trafik i både östlig och västlig riktning. Upprustning behövs i form 
av breddning och asfalt. Infarten behövs för att öka tillgängligheten men 
ska hållas säker i den mån det går, exempelvis med sänkt hastighet och 
upprustning. Väg 15 kan behöva breddas på detta ställa för att infarten ska 
bli lämplig. Flera in/utfarter finns redan längs väg 15, såsom till Gamleby 
och Netto. Kommunen är väghållare för väg 15. 

Detaljplanen utformas för att en fortsatt detaljplaneläggning ska vara möjlig 
i framtiden. Vägen i den norra delen av planområdet dras hela vägen fram 
till planområdets gräns för att en framtida fortsättning ska vara möjlig att 
genomföra. 

10 Planbeskrivning för del av Osby 194:1 



Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras så att den kan brukas för 
verksamheter, samtidigt som planområdets kvaliteer och ytor ska bevaras så 
långt och effektivt som möjligt. Planområdet ligger inom och omfattas av 
verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten. 

Teknisk försörjning 
Teknisk försörjningen finns redan dragen till området och består av avlopp, 
vatten, fiber, el, tele och dagvattenhantering. Fjärrvärmenätet är draget ut 
till området och är huvudalternativet till uppvärmning. Infrastrukturen med 
avlopp, vatten och el behöver till viss del förstärkas. Kontakt hålls med 
driftbolaget/VA-bolaget SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) för att se 
över behov, tillvägagångssätt och kostnader. Dagvattenhanteringen behöver 
byggas ut. 

Efter möte med SBVT och Landskapsingenjörema (2018-05-30) föreslås 
en öppen struktur användas för att hantera dagvattnet. Kupolsilar används 
tillsammans med öppna diken/svackdiken och naturlig infiltration. Detta 
kan fungerar väl med hänsyn till platsens förutsättningar. I slutet på Teodor 
K vants väg finns även en servisventil och möjlighet till påkoppling. 
Eventuell kan en sedimenteringsdamm användas för att komplettera 
dagvattenhanteringen vid intensiva skyfall. Även vid kraftiga skyfall, nu 
och för framtiden, ska dagvattnet kunna hanteras på ett lämpligt vis med 
rådande kapacitet i området. En större dagvattenledning går precis i den 
östligaste utkanten av det föreslagna planområdet. Det finns därmed flera 
alatemativ att använda befintliga system för att kompensera för skyfall idag 
och i framtiden. Dessutom finns en anslutningsventil i slutet på befintlig 
infaitsväg (Teodor Knats väg) till området som kan kopplas på. Avsikten 
är dock att infiltration, genom bland annat svackdiken, ska kunna vara 
tillräckligt vid skyfall. Denna öppna in:filtrationsstruktur dimensioneras 
för att ta höjd för framtida skyfall i samarbete med VA-bolaget SBVT. 
Konsekvenserna av skyfall ska på sin höjd vara vanliga påbildningar i 
området, utan att omgivningen översvämmas. I övrigt finns inga diken, 
sjöar, åar eller likanande i direkt närheten som kan riskera att översvämma 
planområdet. 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 f'ar 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 15 (kommunen är väghållare) som har en 
dygnstrafik enligt Trafikverkets mätning på cirka 3000 fordon under 
perioden 2015-12-09-2015-12-10. Under mätperioden 2015-09-1 7-2015-
09-18 passerade också drygt 3000 fordon vilket ger ett lämpligt underlag 
för skyltningsläget. Prickmark läggs i detaljplanen mot väg 15 för att hålla 
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ett gott avstånd till framtida byggnader och vägen. Prickmark läggs också 
längs planområdets västra långsida, längs järnvägen, för att hålla 
Trafikverkets byggnadsfria avstånd på 3 0 meter. 
Efter prickmarken förläggs en vall för att skapa avskiljdhet och bättre 
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Bullerberäkningar är gjorda för området som detaljplanen omfattar och 
visar förhållandevis mycket buller längs järnvägen. Med anledning av detta 
har ett byggnadsfritt avstånd på 30 meter använts i detaljplanen tillsammans 
med en 8 meter bred bullervall. Längre in i planområdet förhåller sig 
bullervärdena betydligt lägre och inga särskilda åtgärder bedöms behövas. 

När det gäller riskhänsyn i planeringen pekar RIKTSAM på att denna 
hänsyn bland annat behöver ske genom lokalisering av bebyggelse till 
lämpliga områden och att skyddsavstånd upprättas. Att minska 
konsekvenserna av en eventuell olycka behöver planeras och det är i detta 
sammanhang som skyddsavstånd behöver upprätthållas. Trafikverket är 
ansvariga för järnvägsområdet men ett skyddsavstånd (byggnadsfritt) på 30 
meter behöver hållas till detta järnvägsområde. Detta säkras i plankartan 
enligt Trafikverkets krav tillsammans med en bullervall som avses uppföras 
i naturmaterial (jordmassor). 
När det gäller byggnadsfritt avstånd för östra delen av planområdet 
gentemot väg 15, hålls ett liknande avstånd till vägen som i gällande 
detaljplan från 2010. Prickmarken är utlagd på ett liknande vis i förslag till 
detaljplan som i gällande plan. Motivet är att upprätthålla en enhetlig 
struktur och fortsätta på området på ett likande vis. Det har visat sig fungera 
väl i praktiken. 

Väg 15 som löper utmed planförslaget har en god vägbredd. Hastigheten är 
även förhållandevis begränsad i relation till vägens storlek och satt till 70 
km/h. Kommunen är väghållare. 
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När det gäller miljökvalitetsnormerna (MKN) har en inventering av 
planområdet genomförts av kommunekologen. 
Fältinventeringar har genomförts av planområdet med omgivning och 
sammanställts i en naturvärdesinventering. Resultatet visar att inga särskilt 
hänsynstagande djur eller växter finns i området. Avsikten med detaljplanen 
är att begränsa omgivningspåverkan så mycket det går, därav inga 
planbestämmelser som tillåter betydande utsläpp. Ingen industri planeras 
och det finns inte heller några vattendrag i direkt närhet som kan bidra till 
att planområdet påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. 
Kontakt och möte har genomförts med VA-bolaget SBVT för lämplig 
dagvattenhantering. Kommunen arbetar kontinuerligt med att försöka 
förbättra hanteringen av vattenkvaliteten. Flera sedimenteringsdammar 
avses planeras i närheten av planområdet för att även i andra projekt uppnå 
en generellt bättre vattenkvalitet för planområdet och Osbysjön. 

Barn i planeringen 
I detaljplaneförslaget har barns rörlighet och säkerhet försökt att tillgodoses 
genom bland annat de gång- och cykelvägar som finns inritade i förslaget. 
Detta ger goda kommunikationer till skolor och säkrar de viktiga 
förbindelserna till som finns till bostadsområdet Gamleby. 
Avgränsningen av planområdet har inte gjorts större än vad som bedöms 
rimligt med hänsyn till efterfrågan på planerad mark i området. Att spara 
mark- och vattenresurser till kommande generationer måste tillgodoses. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

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

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten Osby 194: 1 är stor och avstyckningar kommer sannolikt 
behöva göras för att skapa lämpliga fastigheter. En ansökan om avstyckning 
kommer skickas till Lantmäteriet. Lagfaren ägare (kommunen) står för 
kostnaderna om inte någon annan tar på sig kostnaden. Kommunen ansvarar 
för ansökan till Lantmäteriet om inte byggherren önskar annat. Möjligheter 
finns att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark och kan lösas genom 
att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförrätning. 
En sådan lösning kommer sannolikt inte behövas utifrån nuvarande läge. 
Servitut för trädsäkring, 1273-931.1 bedöms inte beröras eller vara ett 
hinder för detaljplanens genomförande. Inga rättigheter avses skapas i 
övrigt. 

Planförfarandet 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 
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Genomförandebeskrivning 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med det utökade förfarandet. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas antas andra halvåret 2018. 

Genomiorandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år efter det att planen vunnit 
laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Marken planområdet utgör ägs av Osby kommun. 
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 

Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad av allmänna 
platser (gator, park- och naturmark). Kommunen är huvudman för VA
verksamheten. Driften sköts och utbyggnaden görs av driftbolaget SBVT. 

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

FASTIGHETSRÄTTSLIGAFRÅGOR 

Fastighets bildning 
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. 
Avstyckning sker när förslag till detaljplan vunnit laga kraft och först då 
avgörs hur stora tomterna blir. Detta styrs av hur efterfrågan och behov ser 
ut. Tomterna kan därmed göras mindre djupa. 

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 dänned en fastighet. 
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt 
behöver skapas inom planområdet. 
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Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
och E.ON:s kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/ 
fastighetsägaren. Någon flyttning eller annan åtgärd bedöms inte behövas 
för att säkerställa Skanovas och E.ON:s kabelfunktioner. Av svensk 
standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, 
framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad 
och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Detta är viktigt 
att beakta. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Avstyckning från Osby 194: 1 kommer behöva göras för den del som 
planområdet utgör och ansökan skickas till lantmäteriet. Lagfaren ägare står 
för kostnaden vid lantmäteriförättning. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättande av detaljplan bekostas av kommunen. Kommunen står för 
vissa uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis vid 
anslutning för VA. 

TEKNISKA FRÅGOR 

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

s~~ommun,201s-od'd"I / ~ 
Mathias Karlsson Kettil Svensson ~ 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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SKYDD MOT STÖRNINGAR 
vall Bullervall ska anordnas och får max vara 3 meter hög 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomrörandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

Till planen hör: 
Plan- och genomförandebeskrivning. Samrådsredogörelse. 
Faslighetsförteckning. Geoteknisk utredning. 
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INLEDNING

Föreliggande PM planeringsunderlag geoteknik behandlar översiktliga rekommendationer
avseende geoteknik och grundvatten för rubr. objekt.

Detta PM planeringsunderlag geoteknik utnyttjas vid planering för fortsatt detaljplanearbete.
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1 OBJEKT
På uppdrag av Osby kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom
Nettoområdet i Osby kommun. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Hans Wennerberg. Beställare
har varit Kettil Svensson, Osby kommun. Intern granskning har utförts av Johan Striberger,
Tyréns AB.

Figur 1; Undersökt område är markerat med röd ring i bild. Området är beläget strax nordost om
Osby centrum.

2 ÄNDAMÅL
Syftet med undersökningen är att ge ett översiktligt underlag avseende de geotekniska
förhållandena inför fortsatt planering under detaljplanearbetet.

3 UNDERLAG FÖR PLANERINGS PM
Som underlag till denna PM ligger:

· Jordarts- och jorddjupskarta. www.sgu.se

· Utkast till detaljplan, Osby kommun
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4 STYRANDE DOKUMENT
Tabell 1 Styrande dokument

Dokument

Provgropsundersökning Vägverket  publ: 2006:59

TK Geo 13

Anläggnings AMA 13

5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION
Området är föremål för detaljplanearbete. I dagsläget är det oklart vad som kommer att byggas
och var. Dock planeras området för handel. Området för undersökningen är uppdelat i två
delområden. I denna rapport kallade östra och västra. I det västra området planeras för en
lokalgata och i det östra området planeras för terrassering. Se bilaga 2 för områdenas
utbredning.

6 FÄLTARBETEN

6.1 GEOTEKNIK

Provgropsgrävning utfördes av Jessica Jennerheim, Tyréns AB, den 7-8/5-2018 med en 14 ton,
larvgående grävmaskin med plan skopa, se bilaga 1.

Provgroparnas lägen har satts efter framkomlighet, ingen röjning har utförts.

Provgropsgrävning utfördes i totalt 12 punkter (se bilaga 2). Montering och installation av
grundvattenrör utfördes i 3 punkter samt att obesrvationer av inläckage av grundvatten i
provgroparna noterades under grävningen (se bilaga 1 och provgropsprotokoll).

Lodning av monterade rör utfördes den 24/5-2017 av Jessica Jennerheim.

6.2 MÄTARBETEN

Utsättning och avvägning av geotekniska provtagningspunkter utfördes av mättekniker Petra
Larsson, Osby kommun.

Koordinatsystem: Sweref99 13:30, Höjdsystem: RH2000

Utsättning skedde den 4/5-2018
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7 MARKFÖRHÅLLANDEN

7.1 MARKFÖRHÅLLANDEN OCH TOPOGRAFI

Områdena utgörs av öppen ängsmark mestadels bevuxen med gräs samt skogspartier. Skogen
inom området utgörs av blandskog, som främst återfinns i det östra området

Det västra området är relativt flackt men med ett höjdparti väster om provgrop 18O05 där nivån
på höjdens topp ligger runt cirka +82.

Det östra området utgörs av ett höjdområde som sluttar ned mot norr och öster. Se bilaga 2 för
nivåer.

7.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN/ GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

7.2.1 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Figur 2; Bilden vänster är en jordartskarta och bilden till höger en jorddjupskarta www.sgu.se.
Undersökt området är ungefärligt markerat med röda ringar.

Undersökt område utgörs centralt av moränmark (blandkorniga/ mångsgraderade jordar) och i
områdets ytterkanter av isälvssediment (utgörs ofta till stora delar av mer sorterade sandjordar).

Den västra delen har, enligt jordartskartan, mer karaktär av isälvssediment och den östra delen
av morän. Den västra delen har, enligt jorddjupskartan, mäktigare jordar. Dessa kan vara upp till
5-10 meter mäktiga. I östra delen är jordarna grundare, mellan 1-5 meter.
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7.2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Västra delen (PG 18O01-18O06):

Jordarna utgörs, från markytan och nedåt, överst av ett mulljordslager eller mullhaltig sand som
har en uppmätt mäktighet om mellan 0,1-0,5 meter. Ställvis saknas detta lager (se provgrop
18O01).

Mulljordslagret underlagras i huvudsak av ett tunnare lager grusig sand med en uppmätt
mäktighet om mellan 0,2-1,3 meter eller direkt av morän ned till undersökt djup om mellan 1,4-
3,0 meter under markytan. Sanden överlagrar moränen i områdets västra del, och i områdets
östra del saknas sanden.

Östra delen (PG 18O07-18O12):

Jordarna utgörs, från markytan och nedåt, överst av ett lager mullhaltig sand eller mullhaltig
grusig sand. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,5-1,0 meter.

Den mullhaltiga sanden underlagras av sand i samtliga provgropar utom 18O09 och 18O10.
Sanden har en uppmätt mäktighet om mellan 1,0 och 2,5 meter. I provgrop 18O09 utgörs jorden
av sten och block, grävning fick avbrytas cirka 0,5 meter under markytan och i provgrop 18O10
underlagras den mullhaltiga sanden av morän.

7.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Tabell 2, Uppmätta grundvattennivåer

Id Gw (m.u.my) Gw (nivå)

GW18O01 1,55 +75,14

GW18O06 1,28 +75,57

GW18O07 Förstört Förstört

För ytterligare nivåer av grundvatten se Bilaga 1, provgropsdokumentation.

8 REKOMMENDATIONER

8.1 INLEDNING

Generellt utgörs jordarna av mullhaltig sand eller sandig mulljord på sand eller morän..

8.2 STABILITET OCH SÄTTNING

Den underliggande moränen eller sanden bedöms som fasta.

Det råder inga generella stabilitetsproblem inom området.

8.3 GRUNDLÄGGNING BYGGNADER

Enklare, lättare byggnader som exempelvis trähus om ett plan bedöms kunna grundläggas
direkt i mark (förutsatt att organisk jord utskiftas)utan speciella förstärkningsåtgärder på en
packad bädd av bärlager som exempelvis 0-90 kross inom båda områdena utan ytterligare
undersökningar.
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Vid grundläggning av större, tyngre byggnader eller konstruktioner rekommenderas ytterligare
geotekniska undersökningar för varje enskilt objekt.

8.4 SCHAKTARBETEN

Friktionsjordarna inom området (sanden och moränen) bedöms som lättschaktade men kan
variera stort i hållfasthet. Sanden är erosions- och flytbenägen vid vattenöverskott.

Det bedöms att schakter ned till cirka 1,0-1,5 meter under markytan bör stå stabila i lutning
1:1,5 förutsatt att grundvattnet ligger lägre än 0,5 meter under schaktbotten och att ingen last
ställs inom 1,5 meter från släntkrön. Det ska noteras att detta bara är en generell bedömning.
Heterogeniteten i jordarna gör att varje schakt behöver anpassas efter rådande ingående
fraktioner/material.

8.5 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Det bedöms att vägar och parkeringsytor kan grundläggas utan speciella förstärkningsåtgärder.

Vägar kan dimensioneras efter materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt bilaga 1. Notera att det
är långt mellan undersökningspunkterna och att fler undersökningar krävs för att kunna
dimensionera aktuell väg.

8.6 VA-LEDNINGAR

VA-ledningar bedöms kunna förläggas direkt i mark utan några speciella förstärkningsåtgärder.

VA-ledningar måste förläggas frostfritt.

Provgropsgrävningarna har avslutat som djupast 3 meter under markytan. Inget berg har
påträffats i någon av provgroparna. Beroende på grundläggningsdjup kommer ytterligare
undersökningar att krävas i ett senare skede.

8.7 TERRASSERING AV ÖSTRA OMRÅDET

Med anledning av det östra områdets topografiska höjdskillnader planeras detta terrasseras. I
utförda progropar, 18O08, 18O11 och 18O12, som är högt belägna utgörs jordprofilen, i
huvudsak, av sand och mot djupet av morän. Det bedöms att dessa massor kan återanvändas
inom områdets lägre liggande delar för fyll.

Innan fyllning sker måste jordarna kontrolleras med avseende på eventuella markföroreningar.

Jordarna måste även kontrolleras med avseende på fraktionsstorlek så att rätt packning av
jorden enligt AMA Anläggning 17 kan utföras.

Block måste sorteras ur.

Ingen terrassering får ske med eller på organisk jord, denna måste skiftas ur innan fyll och
packningsarbeten påbörjas.

8.8 GRUNDVATTENSÄNKNING

Det bedöms att schakt ned till cirka 1 meter under markytan kan utföras utan sänkning/
länshållning av grundvatten.

Länshållning vid temporär sänkning bedöms kunna utföras med pumpgropar.

Observera dock att grundvattnet varierar i nivå beroende på säsong och nederbördsförhållanden.

8.9 INFILTRATION AV DAGVATTEN

Det bedöms som att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration i jord inom båda
områdena är möjlig. För att kunna dimensionera eventuella dammar för dagvatten krävs
ytterligare undersökningar i läget för dessa.

Dammar läggs med fördel där jordarna, i huvudsak, utgörs av sand.
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9 FORTSATTA ARBETEN/ VIDARE PROJEKTERING
· Fortsatt uppföljning av monterade grundvattenrör för att kunna följa grundvattnets

fluktuationer och amplitudmax/ min under en årscykel.

· När byggnadslägen och vägar är kända krävs ytterligare geotekniska undersökningar för
dessa.

· Siktanalyser i sanden för att kunna bedöma permeabiliteten i denna i syfte att kunna
dimensionera dammarna.

· Vid massuttag i det östra området för terrassering rekommenderas att ytterligare
undersökningar i form av borrning utförs. Borrning bör ske med skruvprovtagning och
tung borrning med s.k. Jord-bergsondering. Detta för att erhålla bättre information om
hur mycket tillgängliga massor som finns inom området. Sonderingsdjup bestäms efter
behov av mängden massor.

Denna undersökning är översiktlig. Vid projektering och dimensionering krävs ytterligare
undersökningar för varje enskilt objekt. Enklare byggnader om maximalt en plan med små
spännvidder som tål viss differenssättning bedöms kunna grundläggas direkt i mark.
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O01
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
24°

Ansvarig
Hans W.

Datum
7/5-18

Topografi
Rel. flackt

Markslag
gräs

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+76,69

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 - 0,5 Grusig sand,
ljusbrun 10% - - 2/1

0,5-1,5 Sandig morän, brun 10% - - 3B/2

1,5-3 Sandig morän, grå 10% - - 3B/2

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Grundvatten från botten vid 3 m
· Några större stenar men merparten var sand
· Grundvattenrör satt. 4 m, varav 1 sticker upp

ovan markytan. 1 m filter i botten.

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) ̴3,0

Grundvatten
Sipprar in på ca 3 m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O01
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O01
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Bilder: omgivning PG 18O01
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O02
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W.

Datum
7/5-18

Topografi
Rel. flackt

Markslag
gräs

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+77,18

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,3 Mulljord - - - 6B/1

0,3 – 0,5 Ljusbrun något
grusig sand 10%  - - 2/1

0,5-0,6 Brun något grusig
sandig morän      10% - - 3B/2

0,6-1.4 Brun grus och grov
sand 10% - - 2/1

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Grundvatten vid ca 1,4 m
· Nära sankmark

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) ̴1,4

Grundvatten
Sipprar/rinner in på 1,4 m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O02
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Bild: Omgivning provgrop PG 18O02
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O03
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W.

Datum
7/5-18

Topografi
Rel. flackt

Markslag
gräs

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+77,21

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,5 mulljord - - - 6B/1

0,5-2,5 Brun sandig morän 10% - - 3B/2

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Grundvatten vid 2,5 men fukt redan vid 1 m
· Precis bredvid sankmark

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) ̴2,5

Grundvatten
Sipprar/rinner in på 2,5 m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O03
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Bild: Omgivning provgrop PG 18O03
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O04
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
22°

Ansvarig
Hans W.

Datum
7/5-18

Topografi
Relativt flackt

Markslag
gräs

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+77,68

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,1 mulljord - 6B/1

0,1 – 1,4 Grusig sand, brun 10% 10% - 2/1

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Grundvatten vid 1,4 m
· Större andel block mot botten av gropen

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) 1,4

Grundvatten
Rinner in på ca 1,4 m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O04
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O04
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O05
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
soligt

Temp
22°

Ansvarig
Hans W

Datum
7/5-18

Topografi
Rel. flackt

Markslag
gräs

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+78,32

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,2 Mullhaltig sand,
mörkbrun - - - 5B/4

0,2-0,5 Sandig morän,
mörkbrun 10% - - 3B/2

0,5-2 Sandig morän, brun 10% - - 3B/2

2-3 Sandig grusig
morän, brun 15%         10% - 3B/2

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Grundvatten vid 3 m men vått vid 2 m
· Likt BH 1806 med lite fler stora block i botten

Bilagor
Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)
Längd
underkant
(m)
Djup (m)

Grundvatten

Sipprar in på ca 3
m m djup u. markytan Torrt (ja/nej)

Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O05
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O05
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O06
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W

Datum
7/5-18

Topografi
Rel. flackt

Markslag
gräs

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+76,85

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,2 Sandig mulljord,
mörkbrun 10% - - 6A/3

0,2-0,5 Sandig grusig
morän, ljusbrun 10% - - 3B/2

0,5-3 Grå, sandig grusig
morän 10% 10% - 3B/2

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:
· Stora block efter 1 m
· Grundvatten vid 3 m

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) ~3

Grundvatten
Sipprar/rinner in på 3 m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan  NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Omgivning i provgrop PG 18O06
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Bild: Observerade jordlager i provgrop BH 1806
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O07
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
24°

Ansvarig
Alexander V.

Datum
8/5-18

Topografi
Relativt flackt

Markslag
Sly och mindre träd

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y. Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,5 Mörkbrun
mullhaltig sand - - - 5B/4

0,5-3 Rostfärgad sand <5 <5 <5 2/1

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Ett stort block resten merparten som en sandstrand
· Grundvatten vid 3 m
· Grundvattenrör satt, va 4 m varav 1 m ovan mark. 1 m

filter i botten

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) 3

Grundvatten
Sipprar/rinner in på 3 m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan NEJ

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O07
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O08
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W.

Datum
8/5-18

Topografi
Kulle, rel. Flackt runt om

Markslag
Glänta i lövskog

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
82,17

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0-1 Brun, mullhaltig
sand - - - 5B/4

1-1,5 sand - - - 2/1

1,5-2,5 sand - - - 2/1

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Något fuktig men inget inläckage av vatten
· Som en sandstrand, inga block

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) 2,5

Grundvatten
Sipprar/rinner in på - m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Omgivning för provgrop PG 18O08
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O08
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O09
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W.

Datum
8/5-18

Topografi
Relativt flackt

Markslag
Sly och mindre träd

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y. Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,5 Sten och block 10% 50% 10% x

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Väldigt stora block redan vid ytan, svårt att
komma ner

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) 0,5

Grundvatten
Sipprar in på - m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O09
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O09
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O10
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W.

Datum
8/5-18

Topografi
Rel. flackt

Markslag

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+76,17

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,5 Mullhaltig grusig
sand 10% - - 5B/4

0,5-1 Rostfärgad (grusig)
sandig morän 15% - - 3B/2

1-2 Rostfärgad grusig
sandig morän 50% 10% - 3B/2

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Mycket svår att gräva i
· Inget vatten påträffat

Bilagor
Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) ~2

Grundvatten
Ansamlas på - m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O10
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O10



286025 Netto-området, Osby
Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1

2018-05-15



286025 Netto-området, Osby
Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1

2018-05-15

Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O11
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
Växlande

Temp
25°

Ansvarig
Hans W.

Datum
8/5-18

Topografi
Kulle, området runtom rel. flackt

Markslag
sly

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+81,28

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 1 Mullhaltig (grusig)
sand, mörkbrun - - - 5B/4

1-2 Grusig sand, brun - - - 2/1

2-3 Sandig morän,
ljusbrun 10% <5 <5 3B/2

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Några större block
· Inget grundvatten påträffat

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) 3

Grundvatten
Sipprar in på - m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)



286025 Netto-området, Osby
Dokumentation av provgropsgrävning Bilaga 1

2018-05-15

Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O11
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Allmän information
Geotekniskt ID Provgrop nr.

PG 18O12
Schaktutrustning
14 ton, larvband, plan skopa

Väderlek
soligt

Temp
25°

Ansvarig
Hans W

Datum
8/5-18

Topografi
På kulle, område runtom rel. flackt

Markslag
sly

Ytblockighet   200-630mm   630-1800mm    >1800mm

Antal block/100m²                ej noterat, se övrigt nedan.

Plushöjd m.y.
+80,11

Tjäldjup

Syfte:
Jordlager, grundvatten, schaktbarhet

Jordlagerinformation
Djup u.

MY
(m)

Från  - Till

Provnr Jordart
(fältbest.)*

Andel
sten

63-200
mm

Vikt%*

Andel
block
200-

630mm
Vikt%*

Andel
block

>630 mm
Vikt%*

AMA-13
Mtrl.typ/
Tjälfarl.*

0,0 – 0,5 Mullhaltig (grusig)
sand 10% - - 5B/4

0,5-1 Grusig sand rostigt
brun 10% - - 2/1

1-3 Grusig sand,
ljusbrun 10% 50% - 2/1

*Okulär bedömning i fält

Provgropens geometri
Bredd
överkant (m)

Övrigt:

· Många block och hårt i botten
· På en kulle
· inget grundvatten påträffat

Bilagor

Bredd
underkant
(m)

1. Fotografier

Längd
överkant (m)

Längd
underkant
(m)
Djup (m) 3

Grundvatten
Sipprar/rinner in på - m djup u. markytan Torrt (ja/nej)
Flödar/forsar in på  - m djup u. markytan JA

Vattenyta stabiliserad
på  - m djup u. markytan, efter ca

(h)
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Bild: Översiktsbild på läget för provgrop PG 18O12
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Bild: Observerade jordlager i provgrop PG 18O12
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MOSBY 
Samrådsredogörelse 

2018-06-15 

~KOMMUN 

Ny detaljplan för Nettoområdet, del av Osby 194:1. 
Längs Blåklintsvägen. 

Osby, Osby kommun, Skåne län 

Förslag ti ll detaljplan har varit på samråd under tiden 2018-02-16 - 2018-03-08 enligt 
samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-02-08. 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 
samrådstiden har detaljplan funnits tillgänglig på 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby 
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet. De yttranden som 
inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på samhällsbyggnad, Parkgatan 1, 
andra våningen. 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2018-03-23 
Lantmäterimyndigheten, 2018-02-27 
Trafikverket, 2018-03-08 

med synpunkter 
med synpunkter 
utan synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd,2018-03-15 
E.ON, 2018-03-03 

SBVT, 2018-03-05 

Tele 2, 2018-02-21 

Skanova, 2018-03-09 

ÖVRIGA 

Jonas och EvaAhlqvist, 2018-03-08 

Anni Brentel, 2018-03-08 

Sam rådsredogörelse t ill detaljplan för del av Osby 194: 1 Netto-området. 

med synpunkter 
med synpunkter 

med synpunkter 

med synpunkter 

med synpunkter 

med synpunkter 
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Samrådsredogörelse 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2018-03-23 följande: 

Syftet med planen är att möjliggöra större förutsättningar för handel och 
verksamhetsmöjligheter på del av Osby 194: 1. Förslaget är inte i sin helhet 
överensstämmande med gällande översiktsplan, men iru1ehåller ett godtagbart resonemang. 
Planen handläggs med utökat förfarande. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna uppdateras enligt nedan, så att det visas att platsen är lämplig 
för den förändring som föreslås, har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10-
11 § § PBL. 

Hälsa och säkerhet, risk för översvämning 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla ett resonemang kring hur extrem nederbörd 
idag och i ett framtida klimat ska hanteras samt vilka konsekvenser detta kan fä både inom 
och utanför planområdet. Detta bör visa på markens lämplighet angående översvämning. 
Detta blir speciellt viktigt då stora ytor som idag är relativt genomsläppliga kan antas 
hårdgöras och då bidra med ett mycket snabbare och kraftfullare flöde. 

MKN 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Det framgår inte i 
planbeskrivningen hur exploateringen förväntas påverka miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Planhandlingarna måste därför kompletteras med ett resonemang kring detta. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Naturmiljö 

Biotopskydd 
Länsstyrelsens anser att en naturvärdesinventering bör göras då det inte kan uteslutas att det 
bl.a. finns biotopskyddade områden inom föreslaget planområde. 
Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) är generellt skyddade med stöd av 7 kap 11 
§ miljöbalken. De generellt skyddade biotoperna finns preciserade i bilaga 1 till 5 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Till de särskilt skyddsvärda 
biotoperna hör bland annat småvatten i jordbruksmark. Även alleer kan omfattas av 
bestämmelserna. Inom sådana biotoper får inga verksamheter eller åtgärder vidtas som kan 
skada biotopen. 
På Naturvårdsverkets hemsida hittas bl a beskrivningar av biotoper som omfattas av 
biotopskydd: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad
natur/Biotopskyddsomraden/#biotoptyper 
När ett biotopskyddsområde berörs av framtagandet av en detaljplan bör 
biotopskyddsområdets naturvärden och planens eventuella påverkan på dessa naturvärden 
beaktas. De generellt skyddade biotoperna har stor betydelse för den biologiska mångfalden i 
jordbrukslandskapet och bör i så stor utsträckning som möjligt bevaras. 

Samrådsredogörelse t ill detaljplan för del av Osby 194: 1 Netto-området. 2 (13) 



Samrådsredogörelse 
Länsstyrelsen anser att i första hand bör ett biotopskyddsområde skyddas i detaljplan genom 
att läggas inom allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Observera att 
planbestämmelsen ska ge biotopskyddsområdet ett fullgott skydd så att biotopens värde kan 
bevaras i så stor utsträckning det är möjligt och att den fortsättningsvis kan fylla funktioner 
inom planområdet. Avseende tex alleer, är det inte enbart träden i allen som omfattas av 
biotopskyddet. Även markområdet kring träden, minst motsvarande omf'anget av 
trädkronorna, omfattas. 
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i det enskilda fallet lämna dispens från förbudet. 
Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 §miljöbalken tidsbegränsas och förenas med villkor. 
Dispensen får även enligt 16 kap 9 § 3 punkten miljöbalken förenas med skyldighet att utföra 
eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång som åtgärden medför i 
biotopen. 

Gamla träd 
I planhandlingen finns beskrivet att det i och kring föreslaget planområdet förekommer olika 
träd i huvudsak ek och björk. Länsstyrelsen vill även erinra om betydelsen av gamla träd. 
Gamla träd kan inhysa biologiska värden och utgöra livsmiljöer för en mängd olika djur och 
växter, som insekter, lavar, mossor och svampar. De är också viktiga för andra djur 
exempelvis fladdermöss och fåglar som kan använda ihåliga trädstammar som boplats. 
Orsaken till artrikedomen är framförallt att ett gammalt träd kan erbjuda en mängd olika 
livsmiljöer. Trädet kan vara knotigt, ha skrovlig bark och har ofta håligheter och döda 
vedpartier. Man räknar med att cirka 70 procent av Sveriges hotade insektsarter lever i död 
ved någon gång under sin livscykel. Död ved är även viktigt för många svampar, lavar och 
mossor. 

Spridningskorridorer och passager 
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens intention att inte ta mer mark i anspråk än 
nödvändigt. I det fall att en naturvärdesinventering visar att det finns markområden med 
natur- och friluftslivsvärden, kan dessa dock med fördel inkluderas i detaljplan och planläggas 
som allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Länsstyrelsen vill även erinra om 
betydelsen av att spridningskorridorer och passager för friluftslivet mellan värdefulla marker. 

Kommentar: Ett resonemang om översvämning och stor nederbörd, både idag och i 
framtiden, samt vilka konsekvenser som kan uppstå läggs till i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Ett resonemang om MKN kompletteras också under hälsa och 
säkerhet. Dock bedöms inte MKN påverkas eftersom planbestämmelserna medvetet är 
anpassade för så lite miljöpåverkan som möjligt. Handel och kontor bedöms ha mindre 
påverkan på miljö. Ingen industri planeras. Verksamheter föreslås vilket innebär begränsad 
omgivningspåverkan. 

En naturvärdesinventering har gjorts av kommunekologen och basera sig på olika 
inventeringstillfällen av planområdet och dess omgivning. Vid ett av tillfällena undersöktes en 
vattensamling med håv. Inventeringen läggs till planhandlingarna och beskrivs i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Inga skydds krävande arter, gamla träd m. m. har dock påträffats. 

När det gäller passager for friluftslivet är bedömningen att detta är väl beaktat i planen. 
Gång- och cykelnät är inritat och väl i hopkopplat för att bland annat nå Gamleby 
bostadsområde och GC-bron över väg 15. 
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Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2018-02-27 följande: 

Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång 
av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit imiktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 

Plankarta 
Angivelser om användning för allmänna platser i plankartan bör ses över. Lokalgata väster om 
kvartersmarken begränsas av användningsgräns för GC-väg. Någon angivelse om användning 
Lokalgata väster om GC-vägen finns inte, exempelvis. För tydlighetens skull kan pilar från 
text "GC-väg" till området där bestämmelsen gäller tillämpas. Det ser ut som att en 
användningsgräns går mellan två annars sammanhängande GC-områden vid kurvan vid Osby 
192:56 (precis höger om utfartsförbudets slut). Det ter sig inte nödvändigt att ha en 
användningsgräns där om användningen är samma. 

Organisatoriska frågor 
Se nedan avseende ansvar för ansökan om fastighetsbildning/anläggningsåtgärd. 
Information saknas avseende ansvar för utbyggnad av allmän plats samt 
dagvattenhanteringen. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Servitut för trädsäkring, 1273-931.1, ser ut att vara belägen inom planområdet. I 
planhandlingarna saknas information om rättigheten påverkas eller ej. 
Det är otydligt hur besökare ska nå planområdets norra del. Enligt plankartan ser det ut som 
att fordon får köra från allmän väg och norrut vid Osby 192:106 och 192:108 för att ansluta 
till lokalgata inom planområdet. Det är dock svårt att utifrån befintliga plankartor se om hela 
infartsvägen utanför planområdet är kommunal eller ej. 
Då det planeras flera fastigheter inom planområdet måste stycket om 
servitut/gemensamhetsanläggning förtydligas avseende ansvar för ansökan till Lantmäteriet, 
ersättningsreglerna enligt FBL och AL samt fördelning av förrättningskostnader. Information om 
bildande av rättigheter utöver ledningsrätt tas inte upp i genomförandebeskrivningen. 

Ekonomiska frågor 
Informationen om vilken part som står för fastighetsbildningskostnader måste förtydligas. På 
sidan 12 står under rubriken Fastighetsrättsliga frågor att lagfaren ägare (kommunen) står för 
kostnaderna om inte någon annan tar på sig kostnaden. På sidan 13 under rubriken 
Fastighetsbildning står att köparen står för förrättningskostnaderna. På sidan 14 under rubriken 
Fastighetsrättsliga frågor står att lagfaren ägare står för kostnaden vid lantmäteriförrättning. 
Information om kostnadsfördelning avseende utbyggnad av allmän plats samt dagvattenhantering 
saknas. Det är inte heller redovisat huruvida anslutningsavgifter till exempelvis VA-nätet kommer 
tas ut eller ej. 

Grundkarta 
Teckenrorklaring till grundkartan saknas. För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör 
den inte vara äldre än 3 månader. 
Redovisning av servitutet för trädsäkring, 1273-931.1, är otydlig. 

Övrigt 
Information om hur avfallshanteringen ska lösas saknas. 
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Kommentar: Pilar används för att förtydliga var en bestämmelse gäller. 
Användningsgränsen mellan GC-vägarna i kurvan tas bort. 

Servitutet undersöks närmare men bedöms inte påverkas. Detta läggs till i plan- och 
genomförandebeskrivningen. 

Lokalgatan i förslag till detaljplan knyts an till den be.fintliga infartsvägen till Netto-område 
(I'eodor Kvants väg). Lantmäteriet har uppfattat planen korrekt i detta avseende. Be.fintlig 
infartsväg är kommunal. 

Delen om servitut och gemensamhetsanläggning kompletteras t. ex. gällande ansvar. 
Inga rättigheter avses skapas vilket tas upp ifastighetsavsnittet i beskrivningarna. I 
fastighetsavsnittet står att kommunen sannolikt tar fastighetsbildningskostnaderna. I nuläget 
är det svårt att exakt avgöra dessa frågor. Förtydligande görs att kommunen bygger ut allmän 
plats. 
Anslutningsavgifter till VA-nätet ses inte som en planfråga och är inte bestämd i detta skede. 
Det är noterat att uppgifterna i grundkartan inte bör vara äldre än 3 månader. Be.fintlig 
teckenförklaring bedöms tillräcklig för att kunna läsa planen. 
Avfallshanteringen löses inom planområdet men berörs inte mer specifikt i planarbetet. 

Trafikverket meddelar i yttrande 2018-03-08 följande: 

Samrådshandling 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra handel och verksamheter på del av Osby 194:1. 

Järnväg 

Väster om planområdet ligger stambanan, som är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Detta ska framgå av 
planbeskrivningen. Den nu aktuella detaljplanen får inte påverka riksintresset för kommunikationer 
negativt. 

Trafikverket förutsätter att hela Trafikverkets järnvägsfastlghet ligger utanför planområdet. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, räknat från 
spårmitt på närmaste spår. Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en 
olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 
störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, 
kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

El säkerhet 

Byggnader eller någon byggnadsdel får av elsäkerhetsskäl normalt inte förekomma inom Smeter från 
någon del av järnvägsanläggningen enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, ELSAK-FS 2008:1. För höga 
byggnader kan större avstånd eller särskilda skyddsåtgärder krävas. 

Trafiksäkerhet 

Det är viktigt att nyetableringen inte uppmuntrar till att gena över järnvägen. Det finns stängsel och det 
är viktigt att det respekteras så att ingen övergång skapas genom att tex klippa upp befintligt stängsel. 

Buller 

Trafikverket förutsätter att kommunen gör de utredningar som behövs för att säkerställa att ljudkrav 
enligt Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd uppfylls. 

Bullervall 
!) 
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Vall och plank måste placeras så att de kan anläggas och underhållas utanför järnvägsanläggningen. För 
arbete i järnvägens närhet ska TOOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet uppfyllas. 
Beroende på bullerskyddens placering kan anmälan behöva göras till Trafikverket vid anläggnings- och 
underhållsarbeten. Bullerskydden måste placeras så att underhåll kan göras ovanför slänten mot 
spårområdet. Underhåll får inte ske från slänten mot spårområdet då redskap som kan krävas för 
underhållet somt.ex. en stege, innebär en risk ur elsäkerhetssynpunkt. 

Det är viktigt att vallen inte hindrar Trafikverket från att ta sig till och från järnvägen vid underhåll . 

Väg 

Väg 15 ingår i funktionellt prioriterat vägnät (FPV) och är utpekad som regionalt viktig väg. Utpekandet 
av FPV har initierats av Trafikverket och skett i samarbete med länsplaneupprättarna. När trafiken ökar 
på befintliga anslutningar till FPV blir frågan hur dessa ska utformas ännu viktigare, för att 
tillgängligheten längs med vägen inte ska påverkas negativt. Tillgängligheten längs med vägarna i FPV 
ska värnas och, där det behövs mest och är möjligt, utvecklas. 

Oskyddade trafikanter 

Ny exploatering medför ökat antal oskyddade trafikanter och ett eventuellt behov av att korsa väg 15. 
Trafikverket anser att en målpunktsanalys för oskyddade trafikanter bör göras, för att bedöma om 
åtgärder för att möjliggöra/underlätta för oskyddade trafikanter att korsa väg 15 behövs. 

MSA-påverkande zon 
Detaljplanen medger byggnation med en högsta byggnadshöjd på 10 meter. Etableringen ligger inom 
den MSA-påverkande zonen för Kristianstad alrport. Om byggnationens totalhöjd skulle överstiga 20 
meter ska flygplatsen i egenskap av sakägare beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket 
och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. Trafikverket 
förutsätter att kommunen, om det blir aktuellt, hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket och 
Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och 
skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på 
Försvarsmaktens webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns. 

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 

Kommentar: Förtydligande görs om att järnvägen är av riksintresse och behöver skyddas mot 
åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
Plangränsen följer Trafikverkets järnvägsfastighetsgräns. Därav den inte helt raka planlinjen 
mot spåret. 

Det byggnads.fria avståndet på 30 meter hålls från Trafikverkets fastighetsgräns. 
Utgångpunkten har dock inte varit spårmitten på närmsta spår. Detta gör att det byggnads.fria 
avståndet egentligen är något längre än 30 meter. Byggnader kommer därmed inte närmre 
järnvägen än 5 meter med anledning av elsäkerhetsskälen. 

Det finns inget i förslag till detaljplan som uppmanar att gena över järnvägen. I den allra 
sydvästligaste hörnan av det norra planområdet, där GC-vägen slutar, finns en GC-tunnel 
under j ärnvägen. Goda förbindelser finns alltså. 
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En bullervall är inritad for att förbättra ljudmiljön i planområdet. Inga bullerkänsliga 
ändamål såsom bostäder föreslås i detaljplanen. Vallen ligger utariför Trafikverkets 
järnvägsfastighet och kan underhållas från den inritade lokalgatan. 

Någon må/punktsanalys kommer inte göras. Möjligheterna att korsa väg 15 bedöms som goda 
med möjlig att korsa vägen vid rondellen precis i närheten av Netto-området. Trottoar löper 
längs väg 15 norra sida mot området. Passagemöjlighet finns även genom GC-bron i 
områdets östra. Om detta inte är tillräckligt finns även möjlighet att ta GC-tunneln under 
järnvägen från Gunängavägen som leder till planområdets västra del. 

MSA påverkande zonen för Kristianstad flygplats bedöms som orelevant i sammanhanget för 
planförslaget. Om byggnadshöjden är satt till max 10 meter bedöms det omöjligt att kunna 
bygga 20 meter. Detta även om exempelvis tak kan sticka upp i viss utsträckning över det 
angivet mått. 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

TT-nämnd meddelar i yttrande 2018-03-15 följande: 

Område miljö: 

1. Illustrationsplan saknas. Det vore bra att få en bild över hur det är tänkt att se 
ut på området. 

2. Dagvattnet från det tänkta planområdet avses ledas till en 
sedimenteringsdamm. Enligt Boverkets rekommendationer ska det tas om hand 
inom planområdet, annars saknas lagstöd. 

3. Förslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan står det i 
planbeskrivningen. Miljö- och byggenheten menar att förslaget medför 
betydande förändringar mot nuvarande markanvändning, jfr Lars Dufwa. Det 
saknas tillräcklig beskrivning och anknytning om hur miljömålen påverkas av 
det tänka planområdet. Varje miljömål föreslås behandlas separat med 
förklaringar hur de påverkas av tilltänkt verksamhet inom planområdet. En 
miljökonsekvensbeskrivning behövs! 

4. Kollektivtrafik behöver beskrivas närmare. I översiktsplanen står att nya 
verksamhetsområden ska lokaliseras så att de stödjer utvecklingen av 
ytterligare kollektivtrafik. Om föreslagen detaljplan inte följer översiktsplanen 
ska det motiveras varför, det görs inte. 

5. Oklart med byggnadsfritt avstånd till väg 15. 

Område bygg: 

I. Tänkt skyddsvall på max 2,5 meter mot järnvägen fyller inte angiven funktion. 

2. Dagvattnet från det tänkta planområdet avses ledas till en sedimenteringsdamm. 
Denna ska ligga inom planområdet, se Boverkets hemsida 
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3. Det kan behövas en utökad geoteknisk markundersökning. Provgroparna anger bl.a. 

sten och att marken är fuktig i grop 2 och 3. Hur ska man t.ex. hantera de kraftiga 
lutningarna i den östra delen? 

4. Oklart med byggnadsfritt avstånd till väg 15, det ska vara minst 30 meter. Avvikelser 
måste motiveras! 

s. Utfarten mot väg 15 är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

6. Tomterna i västra delen blir väldigt djupa. Illustrationsplan behövs! 

7. Avståndet till bostäderna vid Gamleby bör redovisas. 

s. Lägesangivelsen på sid 6 i beskrivningen är inte helt riktig. Kartan som används är en 
icke gällande detaljplan. 

9. Avgränsningen av planområdet har inte tillräckligt motiverats. 

10. Angående den västra delen av området finns inga erinringar. För den östra delen har 
inte hänsyn tagits till den befintliga ge-bron över väg 15 och de ge-stråk som anknyter 
till denna. Dessa är viktiga för bostadsbebyggelsen i den östra delen av 
Gamlebyområdet! 

11 . Avståndet till befintlig bostadsbebyggelse har inte illustrerats och vilka störningar som 
kan uppkomma bör belysas. 

12. Att mata det östra området från väg 15 är olämpligt. Höjdskillnadema gör också 
anslutning komplicerad att anordna. 

13. Området ingår i utredningsområde enligt översiktsplanen. Det vore lämpligt att ta ett 
helhetsgrepp för hela utredningsområdet. Ser man inte till helheten kan oväntade 
komplikationer uppstå. 

Med hänsyn till ovanstående anser nämnden att östra delen av föreslaget planområde inte är 
lämpligt för ändamålet och bör utgå. 

Kommentar: 1. Planförfattaren instämmer om att en illustrationsplan är lämplig för att öka 
förståelsen. Dock kommer en illustrationsplan sannolikt inte exakt överensstämma med 
detaljplanen. Risken är att en illustrationsplan missuppfattas även om det finns förklarande 
bildtexter. 

2. Möte har ägt rum med SBVT och landskapsingenjörerna (2018-05-30) angående hur 
dagvattnet kan hanteras. En öppen struktur utan dagvattendammar förespråkas där öppna 
diken och infiltration kan fungera väl. Svackdiken och dagvattenhantering utan kulvetering 
bedöms lämpligt. 

3. Förslag till detaljplan skapar förändringar i markanvändning. Dock är området i stor 
utsträckning planlagt sedan tidigare, bland annat för bostäder, allmänt ändamål och 
prickmark. Därför bedöms inte markanvändningen avvika i så stor utsträckningfrånförslag 
till detaljplan. Flera ändamål har alltså redan prövats. Området öster om Lars Dufwa är till 
skillnadfrån del av 194:1 inte planlagt tidigare, betydligt större och omfattar förhållandevis 
mycket skog. 
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Dock har en naturvärdesinventering genomförts av kommunekologen som visar att inga 
skyddsvärda arter finns i området. Denna inventering bifogas och omnämns i 
planhandlingarna. 

4. Kollektivtrafiken beskrivs i kortare ordalag på sidan 9 och 10 i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Någon större utveckling av resonemanget är svårt att göra då 
ingen kollektivtrafik avses dras ut i nuläget. Om underlag för resande uppstår kan en 
busslinje med fordel dras ut. En motivering om att gång- och cykeltrafik är miljövänligare och 
kan ersätta kollektivtrafiken på kortare sträckor finns med Det är viktigt att också komma 
ihåg att översiktsplanen fungera som ett paraply för den kommunala planeringen. 
Dokumentet är inte juridisk bindande och anger den övergripande inriktningen för 
kommunens planering och är vägledande för framtiden. Om förslag till detaljplan inte exakt 
foljer översiktsplanens skrivningar innebär det inte av förslag till detaljplan totalt avviker 
från översiktsplanen. 
Planområdet är förhållandevis stort och anger några olika inriktningar i översiktsplanen. 
Trots detta anser Länsstyrelsen i sitt yttrande att "Förslaget är inte i sin helhet 
överensstämmande med gällande översiktsplan, men innehåller ett godtagbart resonemang." 

5. Kommunen är väghållare för väg 15 och inget byggnads.fritt avstånd är angivet. 
En bedömning har gjorts av samhällsbyggnad att samma avstånd till vägen som befintlig 
nettoplan håller genom sin prickmark är lämpligt. <i ..--;, Y L L 

QIA-J /(,/I/)(: ..0 /"Il 

1. Vallen höjs till en maxhöjd på 3 meter. Bedöiiiiiliigen är att en vall är bättre än att inte ha 
något alls. Liknande situation med vall finns längs väg 15 längs Gamlebys sträckning utmed 

--.. vägen. Denna vatl skupw avskildhet mol-Wig 15 för bouadsamrtuieh:Jt:h i ris9 må14 bättre
ljudmiljö. 
En liknande vall med gräs är tänkt i planområdet mot järnvägen. Om det skapas 
verksamheter i den södra och norra delen av planområdet bakom Netto, får potentiella 
verksamheter i mitten av planområdet bättre ljudförhållande, kontra om det hade varit helt 
öppet mot järnvägen. 

2. Se tidigare punkt 2. SBVT förespråkar öppen struktur med svackdiken m.m. vilket noteras i 
plan- och genomforandebeskrivningen. 

(f) 

3. Geoteknisk utredning är genomförd av Tyrens och biofgas planhandlingarna. 

4. En närmare beskrivning och motivering läggs till i plan- och genomförandebeskrivningen. 

5. Eftersom kommunen inte äger hela vägen som löper genom det befintliga Nettoområdet 
behövs en utfart/ infart någonstans. Detta för att kunna nå den östliga delen av planområdet. 
En förlängning av befintlig väg skulle kunna genomföras men är beroende av 
fastighetsägarna i den östligaste delen av området. Därför behövs ett alternativ ifall detta inte 
är möjligt. 

6. Se punkt 1 från miljö. 

7. I planförslaget är ambitionen att knyta ihop GC-nätet för att kommunikationerna fortsatt 
ska vara bra för gående och cykliste1: Delar av GC-vägen i planförslaget är kompletterat där 
människor har trampat upp stigar och går naturligt till Gamlebyområdet. Det är gångavstånd 
till området. 
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8. Detaljplanen som används gäller enligt GIS. Den blåa linjen är gällande plangräns och 
den röda markeringen som visar var planen påverkas är inom den blå linjen. Till viss del 
berörs kullen vilket syns i gällande plan i form av höjdkurvorna. 
Precis ovanför gällande plans högra hörnan, mellan de två skilda områdena i förslag till 
detaljplan, finns ingen gällande plan. 

9. Motiveringen utvecklas. 

10. GC-vägarna i området är mycket viktiga och ska finnas kvar. De är inritade i detaljplanen 
fast placerade lite längre ner mot vägen. De kopplar an till GC-bron precis som idag. Där en 
naturlig gångstig bilats längs väg 15 mot Gamleby har istället en GC-väg ritats in, eftersom 
det är en naturlig väg. 

11. Eventuella störningar utvecklas i beskrivningarna. Dock används Z med begränsad 
omgivningspåverkan för att efterlikna den restriktionsbestämmelsen som finns i befintlig 
Nettoplan. 

12. Se punkt 5 

13. Noterat och ses över. Helheten är mycket viktig där exempelvis vägarna i förslag till 
detaljplan löper hela vägen till plangränsen. Detta gör att det går att bygga på och fortsätta 
på en utbyggnad om behovet uppstår. Flera alternativ behöver finnas i planen utan att den 
begränsas för hårt. Exempel skapar gällande planför Netto vissa problem då vägen i området 
inte ritades hela vägen utan slutar i en vändplansliknande utformning. 

E.ON meddelar i yttrande 2018-03-03 följande: 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 

Inom området har E.ON hög och lågspänningskablar i mark samt servisledning i mark, se 
grön streckad linje i bifogad kartbilaga. För att säkerställa kablarnas exakta läge i mark, be
ställ kostnadsfri ledningsvisning, ring 020 -22 24 24 eller beställ via vår hemsida 
www.eon.se. 

För att markkablarna ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON på att det i plankartan 
sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den restriktion i markanvänd
ningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON före
slår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: "Marken ska vara till
gänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet el
ler vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsan
läggningar" . 

För att kunna säkerställa elförsörjningen i det nya området behövs en minst en ny 
transformatorstation. 
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Samrådsredogörelse 
Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår 
att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att nätstationer ska place
ras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift 
och underhåll ska säkerställas. 

Denna markanvändnings begränsning bör framgå av planen. Vi föreslår att det i planbestäm
melserna anges att 11Minst 5 meters avstånd mellan transformatorstation och brännbar 
byggnad eller upplag". 

Eventuellt transfonnatorstationsläge säkras i plankartan med ett specifikt E-område, lämpli
gen i den norra delen av området ungefär mitt på området utmed lokalgatan. Samråd kring 
lämplig placering av transformatorstation görs med Richard Persson, E.ON Energidistribut
ion, telefon 070 542 33 95. E.ON vill även flagga upp att det eventuellt kan behövas ytterli
gare en transformatorstation i den östra delen av området beroende på effektuttaget i närområ
det. 

E.ON förutsätter att befintliga ledningar kan vara kvar i nuvarande läge och att vi inte drabbas 
av några kostnader i samband med planens genomförande och att eventuella flyttningar eller 
ändringar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 

Behöver våra anläggningar flyttas eller byggas om förutsätter vi att kontakt tas i ett tidigt 
skede för att träffa överenskommelse om möjliga lösningar. 

Kommentar: Det är noterat att E. ON har lågspänningskablar i området. Kablarna löper 
längs den norrafastighetsgränsen som tillhör 192:10819 och 192:56. Att lägga ut ett U
område här är dessvärre inte möjligt. Anledningen är att det går en GC-väg längs 
fastighetsgränserna. lförslag till detaljplan behöver GC-vägen ritas in. Att kablarna löper i 
GC-vägen bedöms ändå som lämpligt eftersom ingen byggnad uppförs här. Ur 
underhållssynpunktfinns även god tillgänglighet. Ett tillägg görs i 
genomförandebeskirvningen att minsta avstånd från transformator och brännbar byggnads del 
eller upplag är 5 meter. Inga ledningar bedöms behöva flyttas eftersom de inte ligger på 
någon byggrätt i förslag till detaljplan. Möjligen behöver den lilla kabeln som går till slefulet 
ute p å golf-rangen flyttas. Det är inskrivet att genomförandebeskrivningen att eventuell flytt 
ska bekostas av exploatören. 

SBVT meddelar i yttrande 2018-03-05 följande: 

Anslutning till det allmänna va-nätet är möjlig, dock måste en utredning göras för att visa det 
bästa och mest ekonomiska förslaget till ledningsdragning. 

Dagvattenhanteringen inom området måste byggas ut. 

Kommentar: En utredning är lämplig och bör göras när planarbetet tir färdigställt. 
Under ett möte med SBVT (2018-05-30) diskuterades en öppen struktur för att hantera 
dagvattnet, bland annat genom svackdiken m. m. Detta läggs in i plan- och 
genomförandebeskrivningen. 
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Samrådsredogörelse 

Tele 2 meddelar i yttrande 2018-02-21 följande: 

Tele 2 har inget att erinra mot förslag till detaljplan. 

Kommentar: Ingen 

Skanova meddelar i yttrande 2018-03-09 följande: 

Skanova har inget att erinra mot förslag till detaljplan. 

ÖVRIGA 

Jonas och Eva Ahlqvist meddelar i yttrande 2017-10-30 följande: 

Vi tycker inte det är någon bra ide att exploatera detta lugna och natursköna område. 
Vi har valt att bosätta oss här där våra barn kan leka fritt, utan närhet till eventuell farlig 
industri eller annan näringsverksamhet som kan tänkas byggas här. 
Området har även ett rikt naturliv (rådjur, fåglar m.m.) som skulle påverkas negativt av 
ytterligare exploatering. I området finns fler stråk av gång- och cykelvägar som används flitigt 
för hundpromenader och övrigt friluftliv. Detta område har även en populär back, som 
används som pulkabacke på vintern samt här finns även en grillplats. Ytterligare bebyggelse i 
detta område riskerar att sänka värdet på våra fastigheter och därmed minska intresset att 
flytta in i befintliga fastigheter. 

Kommentar: Synpunkterna är förståeliga och det är viktigt att påpeka att det inte är någon 
industri som planeras. Det är möjligheten att bedriva företag, verksamheter och kontor som 
avses i planen. Anledningen till detta är att kommunen har fått förfrågningar, bland annat 
från inhyrda verksamheter i Nettoområdet, att skapa egna lokaler i samma område. 
Det är viktigt att i den mån det går försöka möte behovet av fler företag i kommunen. 
Det skapar en större andel jobb som i förlängningen leder till bättre ekonomi. 
Förslag till detaljplan är utformad för att spara mittendelen mellan de två områdena i planen. 
Därför bevaras stora delar av gräsytan och pulkabacken. När det gäller den östliga delen av 
planen bevaras befintlig trädremsaför att skapa avskildhet och insynsskydd GC-vägarna är 
mycket viktiga och är inritade i planen. Dock har en GC-väg ritats in där den befintliga 
stigen går mellan Gamleby och Nettoområdet eftersom det är där folk rör sig naturligt. Om 
någon grillplats skulle bli störd skapar kommunen gärna några ny for att upprätthålla samma 
kvalite och möjligheter i utemiljön. Förslag på placeringar får med fördel ges. 

Anni Brentel meddelar i yttrande 2018-03-08 följande: 

Jag har tagit del av era planer för området mellan Netto och Gamleby. Tycker inte det är 
någon bra ide alls att bygga där pulkabacken ligger idag. Det är ett naturskönt område som 
borde få vara kvar. Ett industriområde eller liknande skulle sänka värdet på våra fastigheter. 
Pulkabacken är en av Osbys mest besökta av såväl boende i området och andra Osbybor. 
Området använda friskt året runt av barn, familjer och förskolor för lek och grillning. 
Området är ett trevligt stråk för hundpromenader. Där finns trevligt djurliv med bland annat 
rådjur och glador som också blir berörda på ett negativt sätt. En eventuell industri eller lager 
skulle innebära en farlig plats för barn som kommer att dras dit. Jag har redanjagat bort flera 
barn/ungdomar som leker på befintliga tomter vid Netto. 
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Samrådsredogörelse 

Kommentar: Utformningen av detaljplanen är gjord för att bevara stora delar gräsytan 
tillsammans med pulkabacken. Det är i huvudsak delarna längs vägen som önskas användas. 
Av vikt att påpeka är att ingen industri planeras alls. Det är i huvudsakföretagsmöjligheter 
och kontor som avses. Utemiljön är viktig och behöver fortsättningsvis hålla en hög standard 
med exempelvis grillplatser som inte avses tas bort utan att en ny tillkommer. 
Förståelse finns för att området besöks av flera människor. Kommunen har dock väldigt 
många grönområden och även storafält i utkanterna av Gamleby som kan användas for 
fotboll, flyga drake, brännboll med mera. Dessa finns kvar även om kommunen i förslag till 
detaljplan behöver se över hur fler kan driva egetföretag. När frågor kommer in till 
kommunen från entreprenörer om att etablera sig i området behöver dessa ses över för att 
skapa fler jobb. 
En naturvärdesinventering har också gjorts av området (av kommuns ekolog) som visar att 
inga hotade arter finns i eller runt området. Glador och rådjur rör sig över stora ytor och 
uppehåller sig sällan en längre tid på så begränsade ytor som planområdet utgör. Stora delar 
av området föreslås ändå bevaras eftersom detta anses viktigt. Dock behöver möjligheten till 
att etablera nya företag också finnas. Att använda sig av befintligt område och utgå från detta 
är lämpligast. 

SAMMANFATTNING 

Synpunkterna har ovan bemötts separat. Nedan sammanfattas de synpunkter som föreslås leda 
till förändringar i detaljplanens handlingar. 

Komplettering enligt Länsstyrelsens yttrande över miljökvalitetsnormer för vatten, 
översvämningsrisk, naturvärdesinventering m.m. 

Tillägg enligt Lantmäteriets yttrande om användningslinje, pilar, FBL m.m. 

Tillägg enligt TT-nämndens yttrande om byggnadsfritt avstånd och motivering till väg 
15, geoteknisk undersökning, ändring och förtydligande om vallen m.m. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta att: 
- skicka ut förslag till detaljplan för granskning under 2018. 

Mathias Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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Naturvärdesbeskrivning Netto- området

1. Området Sydost

Skogen domineras av björk med inslag av ek, sälj och hästkastanj. I buskskiktet finns häck- eller 

torpspirea, hassel och videarter. Markskiktet består av skogshallon, skogsstjärna, ekorrbär. På ett 

litet område växer liljekonvalj. På de mer öppna områdena dominerar bredbladiga gräs som indikerar 

näringsrika förhållande. Området hyser inga hänsynskrävande arter

2. Område nordväst

Området kan delas in i fyra olika biotoper

Biotop 1 är en golfgreen där inga naturvärden finns.

Biotop 2 är gräsmark med bredbladiga gräs främst hundäxing med inslag av stormåra. Man kan inte 

förvänta sig några skyddsvärda arter i området.

Biotop 3 är en torr ogödslad ljungbacke. Smalbladiga gräs som fårsvingel finns. Örter förutom ljung är 

gulmåra ängsviol och ärenpris. Inga hänsynskrävande arter hittades vid försommarinventeringen. 

Backen kan behöva inventeras igen under högsommaren. Grop av sandutvinning finns. En grop kan 

möjligen vara ett skyttevärn från andra världskriget då flera rester från den så kallade Per-Albinlinjen 

finns i Osbyområdet.

Biotop 4. En fördjupande inventering av biotopen gjordes 2018-05-21. Vid håvning påträffades 

sparsamt med grodyngel ssp. men inga salamandrar. Flicksländor, dykarlarver i två stadier, 

buksimmare, kärrspindlar och ringmaskar ssp. Inga hänsynskrävande arter hittades men 

artsammansättningen påvisar att kärret inte torkar ut då flera av larverna lever flera år i vattnet 

innan den blir färdigutvecklad flygande insekt.

Kommunekolog Agne Andersson under inventeringen av området.  
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Valaffischering 2018
Dnr KS/2018:201 110  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Allmänna riktlinjer för valaffischering inom Osby kommun antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-21, § 90, att avslå en motion om valaffischering 
på lyktstolpar. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att nya riktlinjer för 
valaffischering där motionens intentioner beaktas ska antas.

Beslutsunderlag

Allmänna riktlinjer för valaffischering inom Osby kommun 2018-06-12.

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tomislav Kljucevic Mathias Karlsson 
Trafik- och gatuingenjör Förvaltningschef 

http://www.osby.se/
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Allmänna riktlinjer för valaffischering inom Osby kommun 

För offentlig plats gäller följande riktlinjer för affischering: 
 

1. Valaffischering får endast ske på godkända platser, se bilaga 1. 

 

2. Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid före valaffischering på offentlig 

plats, 

 

3. Affischer skall under hela affischeringsperioden hållas i vårdat skick. Affischerna skall 

vara förankrade på ett sådant sätt att det inte finns risk för förflyttning vid t.ex. kraftig 

vind.  

  

4. Själva uppsättningen av affischer skall ske på ett trafiksäkert sätt samt utan störningar 

för övriga trafikanter.  

 

5. Valaffischer får sättas upp max fem (5) veckor innan val, och skall vara borttagna 

senast en (1) vecka efter valdagen, 

 

6. Valaffischerna får inte placeras framför varandra, utan ska stå bredvid varandra.  

 

7. Valaffischering får inte göras på busskurer, broar, i tunnlar eller andra typer av 

anläggningar för vägdrift och teknisk försörjning, 

 

8. Affischer/skyltar får inte placeras så sikt skyms i t.ex. korsningar, kurvor, 

cirkulationsplatser, vid utfarter. Affischering får under inga omständigheter ske på 

trafikanordningar, t.ex. vägmärken och trafiksignaler. Inte heller inom den del som 

används för trafikmärken.  

 

9. Max 3 mindre affischer efter varandra tillåts per parti och plats, 

 

10. Trasigt affischmaterial skall omgående städas bort av uppsättaren och senast 48 

timmar efter upptäck/påstötning skickats via epost till uppsättaren. Förstörda affischer 

som inte tas bort av uppsättaren tas bort på uppsättarens kostnad.  

  

11. Affischering får inte ske runt träd. Dock får affischering ske på trädskydd av metall. 

Uppsättning och avlägsnande av skyltmaterial skall ske utan åverkan på träd eller 

övrig vegetation.  
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12. Affischering ska genomföras med hänsyn tagen till personer med 

funktionsnedsättning.  

 

13. I övrigt gäller Osby kommuns lokala ordningsföreskrifter enligt §8 och §9. 

  

Osby kommun kan komma att ompröva sina riktlinjer eller genom tillståndsgivaren återkalla 

tillstånd om olägenheter uppstår. 

  

Riktlinjerna gäller endast för skyltning på offentlig plats, vid skyltning på privat 

mark/fastighetsmark ansvarar uppsättaren själv för att erforderliga kontakter tagits 

med berörd fastighetsägare. 
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Bilaga 1 

 

Nedan följer godkända platser för valaffischering i kommunen. 
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Medborgarförslag - Använd kalciumklorid i stället för 
magnesiumklorid
Dnr KS/2018:225 314  

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att 
medborgarförslaget är besvarat.

Ärende

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till att använda kalciumklorid mot damning på 
hög trafikerade grusvägar, vilket redan görs idag. Mindre trafikerade grusvägar bör dock 
även i fortsättningen behandlas med magnesiumklorid av kostnadsskäl. Kalciumklorid 
kostar 2300 kr/ton och är dyrare än magnesiumklorid som kostar 1750 kr/ton.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ” Att Osby kommun använder kalciumklorid (CaCI2) istället för 
magnesiumklorid (MgCI2) vid saltning av grusvägar”, inkommen den 28 mars 2018, från 
Anders Ivarsson.

Kommunfullmäktiges beslut § 35/2018 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för utredning och beslut

 

Beslutet skickas till:

 Kommunstyrelsen

samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson Tobias Stensson  
Förvaltningschef Enhetschef 

http://www.osby.se/


o/lOSBY 6 KOMMUN 

Blankettanvlsolng 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det au bifoga en separat skrivelse til l 
b1an1<,l:! tlen. 

Förslagsställare 
Namn 

Anders lvarsson 
Adress 

Dubbarp 3644 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kom munstyrelsen 

Skickas till 2018 ·03· 2 8 Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet - .- .--------A.,.,. .. --d--
283 80 Osby D1anenr. ren etyp 

k s/zo18 :zzs- J1tr 
Telefonnummer 

0479-12987 
Postnummer och ort 

28391 OSBY 

Förslaget 
!Kon presen"-ta-lio_n_a_v-di_U_m-ed_bo_r-ga_rf_orsl- ag- ---------------------------------, 

All Osby kommun använder kalciumklorid (CaCl2) i stället för magnesiumklorid (MgCl2) vid saltning av grusvägar. 

Motivering 
-~---------------------------------------, 

Här kan du llimna en mer utfönog beskrivning rw ditt medborgarförslag. MoUvera gäma varf0r du anser all forslaget ska genomröras och ~ur det skulle kunna 
genomföras. 

Flera av de grusvägar som sköts av kommunen behöver dammbindning.En åtgärd som tillfälligt binder slitbanan 
locn motverkar hål och korrugering ("tvättbräda") samt minskar dammning.Vägsamfälligheter kan även köpa salt för 
dammbindning vid kommunens förråd vilket är en fin service. 

ITrafikverket har sedan flera år rekommenderat kalciumkiorid före magnesiumklorid tack vare en överlägsen 
förmåga att binda fukt.Se sid 13 i bifogad skrift "Drift- och underhåll av enskilda vägar - Trafikverket". 

Det högre priset för kalciumklorid kompenseras av att en mindre saltgiva behövs för optimal effekt.Med färre 
spridningstillfällen i kombination med bättre hållbarhet blir en övergång till kalciumklorld billigare både för 
kommunen och vägsamfälligheterna. 

Bifogas: ovan nämnda publlikation 

Underskrift 
Ort och datum 

Dubbarp den 27mars 2018 

Jaq niedger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Väslra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

2.83 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 V'1' 

Fax 0479-52. 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organlsationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
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/~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantrAdeldatum 

2018-04-23 

Kommunfullmäktige 

§ 35 

Medborgarförslag -Använd kalciumklorid istället för 
magnesiumklorid vid saltning av grusvägar - Anders 
lvarsson 

KS/2018:225 3 14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om användande av kalciumklorid istäJlet tOr 
magnesium.kJorid remitteras till kommunstyrelsen för utredning och 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag som inkommit den 28 mars 20 18 föreslår Anders 
lvarsson au Osby kommun använder kalciumklorid (CaCJ2) istället för 
magnesiumklorid (MgC12) vid saltning av grusvägar. Då Oera av de 
grusvägar som sköts av kommunen behöver dammbindning, en åtgärd som 
tillfäJligt binder sl itbanan och motverkar håJ och korrugering samt minskar 
damning. Det högre priset ror kalciumklorid kompenseras av att en mindre 
saltgiva behövs för optimal effekt. Med färre spridningstillfällen i 
kombination med bättre båJJbarhet blir en övergång till kalciumklorid 
billigare för kommunen och vägsamfälligheterna. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag" Att Osby kommun använder kalciumklorid (CaC12) 
istäJlet llir magnesiumklorid (MgCI2) vid saltning av grusvägar'', inkommen 
den 28 mars 201 8, från Anders I varsson. 

Beslutet skickas till 

Anders I varsson 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-06-15 
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1(2)

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

Upphandling av skogsförvaltning externt
Dnr KS/2018:416 266  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar till förvaltningschefen att upphandla skogsförvaltning 
av icke tätortsnära skog. Resultatet och val av utförare återsänds till 
Samhällsbyggnadsutskottet för val av utförare

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun är en stor skogsägare med totalt 828 ha skog och har idag 0,25-0,5 tjänst 
som arbetar med skogsförvaltningen. Upphandlingen innebär en upphandling av en extern 
utförare som utför (förvaltnings-, röjnings-, gallrings-, markberednings- och 
planteringsuppdraget).

Avkastning på skogen har variet från år till år se nedanstående matris.

(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Intäkt/avkastning 867 1 434 718 1 581 777

Totalt 5 år 5 377

Medel per år 1 075

Huvudskälen till förslaget att lägga skogsförvaltningen på en extern utförare är följande: 

 Dagens skogsförvaltare har ej möjlighet att bedriva en effektiv skogsförvaltning på 
grund av arbetet med den tätortsnära skogen och avverkningar såsom parker, 
skolmiljöer, farliga träd, tomtmarker, industrimarker etc.

 Effektivisera skogsförvaltningen för att maximera tillväxt och avkastning. 

 Ge skogen den uppmärksamhet som den kräver för att bedriva ett effektivt 
skogsbruk.

 Säkerställa att den årliga avverkningen kan bli den årliga tillväxten med möjlighet 
till förändring.

Med tätortsnära skog som ej kommer att ingå i upphandlingen menas skog som ligger på 
detaljplanerad mark och kan vara exempelvis, industrimark, tomtmark, parker, skolmiljö 

http://www.osby.se/
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och farliga träd. 
 

Upphandlingen kan göras med flera olika finansieringsmetoder och tanken är en fastavgift 
för förvaltningen, en kostnad per ha, en procentdel på avverkat (timmer, massa, kubb 
etc.), samt självkostnadspris för återplantering. Det är även viktigt att beräkna med 
efterlikvid i denna upphandling då exempelvis Södra använder sig av detta. Det är även 
viktigt att Osby kommun garanteras ett pris på det högsta priset som gäller under 
kalenderåret oavsett tidpunkt för avverkning. Med exempelvis hänvisning till den 
officiella prislistan hos den största aktören.

Efterlikvid är en metod för gottgörelse i ekonomiska föreningar, framför allt i 
producentkooperativ. Efterlikviden baseras på hur mycket medlemmen har sålt till 
föreningen.

Finansiering

Förslaget är självfinansierande

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Driftchef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Datum
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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

Fastighetsförvärv 
Dnr KS/2018:417 252  

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsutskott 

Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar åt förvaltningschefen att slutförhandla, underteckna 
och förvärva fastigheten  med en köpeskilling på 400 000 SEK enligt 
intentionerna i bifogat köpeavtal samt underteckna köpebrev vid uppfyllande av 
köpeavtalet

Sammanfattning av ärendet

Säljaren kontaktade Osby kommun med anledning av intresse av att försälja fastigheten 
och därefter flytta till ett mer centralt boende. Möten och förhandling har skett med 
säljaren och en köpeskilling på 400 000 SEK har överenskommits. 

Marken är strategiskt viktigt för Lönsbodas utveckling i de norra delarna, då planer finns 
att anlägga en ny väg in till CEIJN AB som kommer att passera denna fastigheten. 

Fastigheten är 7 132 kvm och består av tomtmark samt skogsmark. Där finns ett 
boningshus som är i behov av renovering, då varmvatten saknas, tak läcker in och 
avloppsanläggningen är i behov av åtgärder. Förrådet på tomten behöver rivas, då skicket 
bedöms som uselt. 

Samhällsbyggnad ser en stor möjlighet att efter renovering kunna hyra ut fastigheten till 
annan hyresgäst.

Finansiering

Finansiering sker via omdisponering av investeringsmedel alternativt tilläggs äskande av 
investeringsmedel.

Beslutsunderlag

Köpeavtal daterat 2018-06-15

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Mathias Karlsson Anders Edwall 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 



M OSBY 
~KOMMUN 

KÖPEAVTAL 

Säljare 

Köpare 

Fastighet 

1. Köpeskilling 

2. Tillträde 

 
 

 
nedan kallad säljaren 

Osby kommun (212000-0902) 
283 80 OSBY 
nedan kallad köparen 

1(3) 

1/1 andel 

1/1 andel 

Fastighet  med en yta av 7214 kvm, 
nedan kallad "fastigheten". Fastigheten är markerad på 
bifogad kartskiss, se bilaga A 

Säljaren överlåter och försäljer fastigheten till köparen 
för en köpeskilling av 400 000 (FYRAHUNDRATUSEN) 
KRONOR. 

Köparen tillträder fastigheten enligt överenskommelse, 
samt köpeskilling erlagts. 

3. Betalning/köp- Köpeskillingen skall erläggas senast 30 dagar efter att 
brev/hävning köpeavtalet undertecknats. När köpeskillingen erlagts 

utfärdar säljaren köpebrev på köpeskillingen. 

4. Panträtter 

Om köpeskillingen inte erläggs i rätt tid utgår från 
förfallodagen dröjsmålsränta som med åtta (8) 
procentenheter överstiger Riksbankens vid varje tillfälle 
gällande reporänta. 

Om dröjsmål med betalningen överstiger en månad eller 
förhållanden som avses i 4 kap. 26§ jordabalken 
föreligger får säljaren häva köpet och utfå skadestånd 
uppgående till fem (5) procent av köpeskillingen. Detta 
skall ske skriftligt. 

Säljaren garanterar, att köpeobjektet på tillträdesdagen ej 
besväras av några panträtter. 



~2~~~ 
5. Skick mm. 

6. Betalnings
ansvar 

7. Lagfartskost
nader 

8. Bebyggelse
reglerande 
bestämmelser 

9. Hägnad 

10. Giltighet 

11 . Tvist 

2(3) 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen, som 
beretts tillfälle före köpet att noggrant undersöka 
fastigheten, förklarar sig härmed att godta fastighetens 
skick och avstå från alla anspråk mot säljaren på grund 
av fel eller brister i fastigheten . Denna friskrivning 
innebär att köparen inte kan komma med några som 
helst krav mot säljaren på grund av fel eller brister i 
fastigheten. 

Köparen har uppmanats att besiktigat fastigheten, vilket 
Köparen gjort. Köparen är väl medveten om markens 
beskaffenhet ur bebyggelsesynpunkt. 

Alla kostnader, räntor, skatter m m som belöper på 
fastigheten skall bekostas av säljaren för tiden före 
tillträdesdagen och av köparen därefter. 

Lagfarts-, intecknings-, och andra inskrivningskostnader 
förenade med köparens förvärv bekostas av köparen 
ensam. Lagfart får inte sökas på detta avtal. 

Området är ej beläget inom detaljplanelagt område. 

Köparen har att själv bekosta inhägnad av området om 
detta krävs. 

Detta avtal är giltigt under förutsättning att: 

- Köpeskilling erläggs 

Sker ej detta återgår detta köpeavtal till alla delar 
utan krav på ersättning från någondera parten. 

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal 
skall avgöras i allmändomstol. 

12. Antal kontrakts- Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande 
exemplar exemplar varav säljare och köpare har var sitt. 



OSBY 
KOMMUN 

Osby 2018-

 
Säljare 

Bevittnas: 

Bilagor: 
A. Karta 
B. Fastighetsutdrag 
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Osby 2018-

Mathias Karlsson, förvaltningschef 
Osby kommun, köpare 
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Fastighetsrapport:  

Fas tig hets information 

 
Distrikt: Örkened 

Riksnyckel: 120698445 Internnyckel: 120698445 

Officiella noteringar 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 
fastighetens andel i samflilJigheter är inte utredda 

Anmärkning församling 
Socken:örkened 

Tidi are betecknin 
Upphörde 
1991-09-25 

Ursprung 

Beteckning 
 

et    

Sida 1av3 

SOl<IGO 
ADONODE GROUP 

Status: Levande 

Ajourdatum IM: 2003-03-25 

Ajourdatum FR: 2008-10-13 

FRM-akt 
1183-927 

Avregistrerad till (Uppgifter saknas) 

Adress 
atalväg 

 

Areal 
Totalt/Omräde 

otalt: 
Landarea/ (Kvm) 
7214 

Samfållighet/Gemensamhetsanläggning 

Samfållighetsförening 

Åtgärder 

Distrikt 
Örkened 

Vattenareal (Kvm) 
0 

(Uppgifter saknas) 

(Uppgifter saknas) 

Datum FRM-akt Egen aktbeteckning 
2008-10-13 1273-933 

Åtgärder: F astighetsreglering 

Gäller i fastighet 

 
 
 

Datum FRM-akt Egen aktbeteckning 
1954-11-27 ll-ÖRK-857 

Åtgärder: Ägoutbyte, Gränsbestämning 

Gäller i fastighet 

 
 

Datum FRM-akt Egen aktbeteckning 
1904-06-07 l 1-ÖRK-AVS48 

Åtgärder: Avsöndring 

Gäller i fastighet 

 

Kommundel 
LÖNSBODA 

Totalareal (Kvm) 
7214 

Littera 

Littera 

Littera 
KB 

http://appgis3 .resource. wan/gemensamma/FB W ebb/Fir/FirReport/F astighetReport.aspx 2018-06-15 



Fastighetsrapport:  

Avskild mark 

Rättigheter 
Län FRM-akt 

1273-933.l 
Rättighetstyp 
Officialservitut 

(Uppgifter saknas) 

Status 
Levande 

Andamål 
VÄG 

Senast ändrad 

2015-12-22 

Under ajourf Karta och status 

N 

nmärkninglbeskrivning: 
··rr ATT ANVÄNDA VÄGU SOMKÖRVÄG 

än visning 
FRM-akt 

1273-1228 

Atgärd 

FRGL 

Datum Hänvisningstyp 

2015-12-22 Berörkrets ändrad 

Planer, bestämmelser och fornlämningar (Uppgifter saknas) 

Taxering 
Årtal!faxår 2018/2017 
Taxeringsenhet: 211243-3 

Sida 2 av 3 

Uppgiftsär: 2015 Skattemynd/kontor: 1213 Areal i kvm: 7214 
axeringsvärde tkr: 368 Markvärde: 162 Byggnadsvärde: 206 
ypkod: 220 Småhusenhet, bebyggd 
eskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet 
dustritillbehör: Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering) 

Taxerad ägare 
 

Ägandetyp: 

ärderingsenheter 
Typ: 41 Småhusmark 

Markarea (kvm): 
Typ av bebyggelse: 
Belägenhet: 
Tillgång V/A: 
Fastighetsrättsliga förhållanden: 
Antal lika: 
Riktvärdeområde: 
J usteringsorsak: 
Basvärde före justering (tkr): 
Basvärde (tkr): 
p: 46 Småhusbyggnad 

Årtal till grund för värdering: 
Nybyggnadsår: 
Till- eller ombyggnadsär: 
Boyta (kvm): 
Till- eller ombyggnadsyta (kvm): 
Biarea (kvm): 
Sammanlagd värdegrundande yta (kvm): 
Standardpoäng: 
Typ av bebyggelse: 
Fastighetsrättsliga förhållanden: 
Antal lika: 
Under byggnad: 

 
 

Andel: 1/ 1 

Markvärde (tkr): 162 
7214 
Friliggande 
Ej strand (eller strandnära mer än 150 m) 
Enskilt vatten året om, enskilt avlopp 
Självständig 
1 
1273900 
000 
162 
Uppgift saknas 
Byggnadsvärde (tkr): 206 
1929 
1909 
Uppgift saknas 
82 
Uppgift saknas 
Uppgift saknas 
82 
27 
Friliggande 
Självständig 
l 
Nej 

(FB) 

VE id: 3073263 

VEid:307426 

http://appgis3.resource.wan/gemensamma/FBWebb/Fir/FirReport!FastighetR.eport.aspx 2018-06-15 



Fastighetsrapport:  

Justeringsorsak: 
Basvärde före justering (tkr): 
Basvärde (tkr): 

000 
206 
Uppgift saknas 

Värderingsenheten gäller även för 

  

Lagfaren ägare 
 

 
 Namn enligt lagfart: 

Dagboksnummer: 98/7026 
1998-11-05 
111 

Inskrivningsdatum: 1998-11-10 
Bodelning 
Andel: 

Tomträttsinnehavare 

Tidigare ägare 
 

 

 

  
 

  

   
   

   
   

 
  

   
   

   
   

 
  

   
   

   
   

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1992-05-25 
1/ 1 

Tidigare ägd andel: 

7711491 
1972-07-29 
Lagfaren ägare 
0/1 Överlåten andel: 111 

Tomträttsupplåtelse (Uppgifter saknas) 

- - - Listan slut - - -

Sida 3 av 3 

(FB) 

(FB) 

(FB) 
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Datum
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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

Budgetuppföljning 2018
Dnr KS/2018:230 042  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

- Skrivelse ”Uppföljning maj 2018, Samhällsbyggnad”, daterad 2018-06-12 
godkänns.

Förslag till kommunstyrelsen

- Omdisponera 1 292 tkr från investeringsprojekt 0834 ”Byggnation stamnät 
landsbygden” till följande investeringsprojekt

0254 ”Tunnel rv 15 Hallarydsvägen”  700 tkr

1308 ”Hjärtasjötorpet”  176 tkr

1603 ”Markberedning förskola/paviljong Killeberg”              350 tkr

1630 ”Utredning ishall”    66 tkr

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnad har tagit fram uppföljning per maj i enlighet med fastställda anvisningar 
för budgetuppföljningsprocessen.

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten rapporterar en helårsprognos med ett 
underskott på 8,7 mnkr.

VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse.

Beslutsunderlag

Skrivelse ”Uppföljning maj 2018, samhällsbyggnad (2018-06-12)”

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Mathias Karlsson

Anette Christersson

Anders Edwall

Reia Sofiadotter-Collberg

Tobias Stensson

Gunnar Elvingsson

Mathias Karlsson Jeanette Karlsson 
Förvaltningschef Ekonom 



 

Uppföljning maj 2018 

Samhällsbyggnad  
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING  

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt. 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 33 314 25 201 -8 113 79 966 63 319 -16 647 

       

Personalkostnader 11 791 11 923 -132 28 880 26 907 1 973 

Lokalkostnader 28 141 22 627 5 514 67 551 52 973 14 578 

Övriga kostnader 10 252 12 994 -2 742 23 753 32 351 -8 598 

Summa kostnader 50 184 47 544 2 640 120 184 112 231 7 953 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

16 870 22 343 -5 473 40 218 48 912 -8 694 

       

Kapitalkostnader 5 976 5 976 0 14 257 14 257 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

22 846 28 319 -5 473 54 475 63 169 -8 694 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Det prognosticerade underskottet för 2018 är efter maj 8 694 tkr vilket är 166 tkr lägre än vid förra prognosen. 

Minskningen beror på lägre personalkostnader. 

Av underskottet härrör 2 347 tkr från samhällsbyggnad övergripande och  5 831 tkr från fastighetsenheten. 

Kostnaderna för vinterväghållningen har pga en lång och hård vinter varit ca 1500 tkr högre än ett "normalår". 

Huvuddelen av den ökade kostnaden hanteras inom driftenheten. På helår bedöms dock driftenheten på grund av 

vinterväghållningen få ett minus på ca 500 tkr. 

  

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Förslag till åtgärder finns i det kommungemensamma dokumentet med besparingsförslag utifrån kommunstyrelsens 

uppdrag till kommunchefen som gavs vid sammanträdet den 4 april 2018. Vid kommunstyrelsen den 30 maj togs 

beslut om besparingarna som för 2018 bland annat innebär att en vakant tjänst som fastighetsadministratör inte 

tillsätts. 

Förvaltningen och utskottet har sedan budgetbesluten i juni och november 2017 kontinuerligt arbetat för att minska 

kostnaderna och öka intäkterna. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

2 772 2 683 2 146 2 096 2 210 2 301 2 301 2 382 2 249 2 267 2 274 2 326 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

2 494 2 348 2 368 2 399 2 300        

varav 
kostnad för 
sjuklön 2017 

12 27 24 36 33 14 6 9 10 11 11 17 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

29 24 37 26 18        

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskottet den 25 juni. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 Samhällsbyggnad övergripande 3 826 59 665 28 267 31 398  

 Driftenheten 749 7 417 5 727 1 690  

 Kultur och fritid 263 1 525 1 075 450  

 Fastighet 9 250 108 742 74 334 34 408  

 Totalt 14 088 177 349 109 403 67 946  
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UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 1 208 1 060 148 2 900 3 157 -257 

       

Personalkostnader 2 474 2 415 59 6 003 5 371 632 

Lokalkostnader 1 166 823 343 2 800 2 799 1 

Övriga kostnader 2 023 2 050 -27 4 633 7 870 -3 237 

Summa kostnader 5 663 5 288 375 13 436 16 040 -2 604 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

4 455 4 228 227 10 536 12 883 -2 347 

       

Kapitalkostnader 1 042 1 042 0 2 492 2 492 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

5 497 5 270 227 13 028 15 375 -2 347 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Avvikelsen beror på besparingskrav på 2 450 tkr (hanteras i handlingsplanen) och ett prognosticerat underskott på 

600 tkr för bostadsanpassningsbidrag. Det prognosticerade underskottet för SB-övergripande har dock minskat 

relativt april på grund av lägre personalkostnader. 

INVESTERINGSREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0080 Industrispår NO 63 20 424 20 424 0 juli 2018 

0254 Tunnel Rv 15 Hallarydsväg 3 447 2 528 5 600 -3 072 
juli/aug 

2018 

0255 Statsbidrag tunnel Rv 15 0 -1 400 -2 300 900 
juli/aug 

2018 

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 dec 2018 

0802 Nya planområden 51 793 793 0 dec 2018 

0803 Centrumåtgärder 162 10 000 2 000 8 000  

0804 Gatubelysning 72 3 500 250 3 250 dec 2019 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 31 200 200 0 dec 2018 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 0 3 000 500 2 500 2021 

0812 Utveckling näringsverksam 0 10 000 500 9 500 2021 

0813 Trafiksäk.åtg, Rv 15 0 1 800 0 1 800  

0814 Trafiksäk.åtg, Rv 15, int 0 -900 0 -900  

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 5 000 150 4 850  

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 4 570  4 570  

       

 Totalt 3 826 59 665 28 267 31 398  
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Kommentarer till budgetavvikelser 

0254/0255 Tunnel riksväg 15: Tilläggsbudget med 1 800 tkr och - 900 tkr beslutades av KS 2017-11-15 (§ 195) 

dock har ärendet inte tagits upp i kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag är att omdisponera 1 800 från 

investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15 och -900 tkr från 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" 

statsbidrag. 

600 tkr högre utgifter på grund av oförutsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften 

kommer att sökas av Trafikverket. Förvaltningens förslag är att omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 

"Byggnation stamnät landsbygden". Inväntar beslut från kommunstyrelsen. Omdisponering av ytterligare 700 tkr 

från byggnation stamnät landsbygden. 

0803 Centrumåtgärder: Prognosen på 2000 tkr avser åtgärder i kommunens centrum. Åtgärder utifrån 

visionsdokumentet för centrum görs då kommunfullmäktige tagit beslut. 

0811 Hassaröd syd: 500 tkr avses att användas till exploateringsåtgärder i år, bland annat rivning av äldre 

fabriksbyggnad på fastigheten. Exploatering av hela området bedöms kosta 3 miljoner mer än budgeterat, vilket 

innebär att budgeten för projektet behöver utökas i flerårsplanen för investeringar. 

0812 Utveckling näringsverksamhet: I år utgörs kostnaderna i huvudsak av framtagande av planer. 

0813/0814 Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15: Omdisponera 1 800 tkr och -900 tkr till investeringsprojekt 0254 och 

0255 enligt kommentar ovan för projekt 0254/0255. 

0815 Utveckling Naturbruksområde: Beslut ska tas i kommunstyrelsen om vad området ska planeras för, endast 

en mindre del av investeringsutrymmet används i år. 

0834 Byggnation stamnät landsbygd: Investeringen kommer troligen inte att ske då inget uppdrag finns för 

närvarande. Omdisponering av 600 tkr till 0254 "Tunnel rv 15" enligt kommentar ovan för projekt 0254/0255. 

Inväntar beslut från kommunstyrelsen. Omdisponera ytterligare 700 tkr till Tunnel riksväg 15. Omdisponera 176 tkr 

till projekt 1308 Hjärtasjötorpet, 350 tkr till projekt 1603 markberedning paviljonger förskola Killeberg samt 66 tkr 

till projekt 1630,utredning ishall.  

UPPFÖLJNING DRIFTENHETEN 

DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 4 439 2 974 1 465 10 654 10 654 0 

       

Personalkostnader 2 993 3 264 -271 7 245 6 600 645 

Lokalkostnader 780 1 747 -967 1 872 2 932 -1 060 

Övriga kostnader 3 616 2 946 670 8 683 8 783 -100 

Summa kostnader 7 389 7 957 -568 17 800 18 315 -515 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

2 950 4 983 -2 033 7 146 7 661 -515 

       

Kapitalkostnader 2 327 2 327 0 5 540 5 540 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

5 277 7 310 -2 033 12 686 13 201 -515 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Vinterväghållningen bllir ca 1 500 tkr högre än budgeterat. Den långa vintern har medför fler arbetstimmar både 

intern och externt. En del av den ökade kostnaden förklaras av högre priser på grund av nytecknade externa 

jouravtal. En del av överdraget hanteras genom att inte återbesätta tjänstledigheter och andra  personalförändringar. 
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INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

       

0838 Vattenspel Osbysjön 170 200 200 0 Klar 

0831 Lekplatser 62 467 167 300 juni 2018 

0832 Julbelysning 0 250 250 0 dec 2018 

0833 Fordon driftenhet 15 2 000 800 1 200 aug 2018 

0835 Asfalt 692 4 500 4 500 0 dec 2018 

0836 Gatukostn ersättn -190 0 -190 190  

838 Totalt 749 7 417 5 727 1 690  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0831 Lekplatser: Prognosen avser utgifter för leveransförsenad lekutrustning beställd 2017 samt montering av dessa 

under 2018. 

0833 Fordon driftenheten: 800 tkr avser inköp av gräsklippare som beställdes innan kommunstyrelsen beslut om att 

investeringar ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande. 

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID 

DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 1 392 2 264 -872 3 343 4 081 -738 

       

Personalkostnader 5 320 5 483 -163 13 214 13 114 100 

Lokalkostnader 3 486 3 453 33 8 368 8 468 -100 

Övriga kostnader 3 969 5 508 -1 539 8 891 9 629 -738 

Summa kostnader 12 775 14 444 -1 669 30 473 31 211 -738 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

11 383 12 180 -797 27 130 27 130 0 

       

Kapitalkostnader 1 997 1 997 0 4 764 4 764 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

13 380 14 177 -797 31 894 31 894 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kultur och fritid har under 2018 fått utökat bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet (sportlov, påsklov samt 

höstlov) och för att genomföra gratis simskola till förskoleklasser, därav är både intäkterna och kostnaderna högre 

än budgeterat. Inkomster på biblioteket är lägre på grund av minskat stöd från arbetsförmedlingen, totalt minskar 

bidraget med 300 tkr. 



Uppföljning maj 2018, Samhällsbyggnad               (2018-06-12) 8(11) 

INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0262 Osby simh. kassa o passer 17 375 375 0 2018 

0874 Belysn. konsthallen 0 60 60 0 2018 

0875 Kantfräs, ishallen 125 100 125 -25 Klar 

0876 Traktor, verktygsbärare 0 300 300 0 2018 

0877 Offentlig konst, kommunhu 121 215 215 0 2018 

0878 Offentlig konst, fsk o sk 0 475 0 475 

När 
förskolor 

och skolor 
är klara 

 Totalt 263 1 525 1 075 450  

UPPFÖLJNING FASTIGHET 

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 26 275 18 902 7 373 63 069 45 427 17 642 

       

Personalkostnader 1 004 761 243 2 418 1 822 596 

Lokalkostnader 22 709 16 604 6 105 54 512 38 774 15 738 

Övriga kostnader 644 2 490 -1 846 1 546 6 069 -4 523 

Summa kostnader 24 357 19 855 4 502 58 476 46 665 11 811 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-1 918 953 -2 871 -4 593 1 238 -5 831 

       

Kapitalkostnader 611 611 0 1 462 1 462 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-1 307 1 564 -2 871 -3 131 2 700 -5 831 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Djuplodande genomgång har skett av ekonomiutfallet och följande avvikelser rapporteras. 

Intäkter: 

Intäktsbiten är justerad mot verkligheten, detta resulterar i lägre intäkter. Dock täcker inte intäkterna de faktiska 

driftkostnaderna för fastigheterna. 

"Internsnurra" - 9 027 tkr 

Övrigt: -8 062 tkr, beror på för låga internhyror bland annat på grund av utökning av lokalbanken. 

 

Personalkostnader: 
Lägre än budgeterat pga ej rekryterat 0,5 årsarbetare fastighetsadministratör. Denna finns beslutad i KS som en 

besparing på 230 tkr. 

Lägre kostnader gällande personal då projekledare anställdes i mars/april och projektledarens lönekostnad till stor 

del kommer att hamna på investeringsprojekt. 
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Lokalkostnader: 
Lokalkostnaderna är justerade mot verkligheten och delar av det vi tappat i intäkter har även då försvunnit på 

utgiftssidan. 

"Internsnurra" - 9 027 tkr 

Övrigt: -6 711 tkr, är bland annat felbudgetering samt besparing som gjorts där "onödiga" beställningar stoppats och 

pengarna används på ett mer ekonomiskt sätt. Planerat underhållskostnader som fanns 2017 läggs på rätt 

investerings konto, komponentavskrivningar. 

 

Övriga kostnader:  
Kostnaderna ökar med 1 723tkr jämfört med budget vilket är framförallt kostnader för larm, brand, försäkring och 

bevakning. Detta är kostnader som borde faktureras ut till verksamheterna och inte stanna hos fastighet. Detta är 

kostnader som inte finns med i internhyran. Totalt borde 3 794 tkr faktureras ut på samtliga verksamheter. 

Övriga kostnader som ej varit budgeterat är bland annat förbrukningsmateriel, reparationer, underhåll av maskiner 

och diversekostnader ( 2 800tkr) 

Kapitalkostnader 
Enligt budget. 

INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

       

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 1 231 2 500 2 500 0 2018 

0204 Brand & passage kommunhus 431 370 431 -61 2018 

0205 Nytt golv, befintligt ark 258 300 300 0 2018 

0207 Utredning Killebergskolan 0 100 100 0 2018 

0209 Inredning Kommunhus 4 917 9 649 9 649 0 2018 

0210 Örkenedskolan 0 25 000 0 25 000 
2019/202

0 

1303 Proj. energisparåtgärder 292 500 500 0 2018 

1305 Säk.proj. larm 0 475 475 0 2018 

1306 Simhall Lönsboda 0 420 420 0 2018 

1307 Utbyte storköksutrustning 0 500 500 0 2018 

1308 Hjärtasjötorpet 125 1 124 1 300 -176 2018 

1309 Utemiljö Barn och skola 0 710 710 0 2018 

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0 2018 

1312 Reinvesteringar komp.red. 217 3 800 3 800 0 2018 

1603 Markber försk/pavilj Kb 0 1 250 1 600 -350 2018 

1612 Örkened förskola 550 23 107 23 107 0 2018 

1626 Säkerhetsproj riskinven 0 150 150 0 2018 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 0 150 150 0 2018 

1630 Utredning ishall 151 86 152 -66 2018 

1632 Samlokalisering olika vht 0 100 100 0 2018 

1641 Hökönsskola, omläggn golv 0 200 200 0 2018 

1642 Killeberg, gsk o fsk 0 10 000 0 10 000 2019 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 21 661 21 661 0 
2019/202

0 

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0 2018 
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1720 Kommunkontor ombygg 1 078 4 490 4 490 0 2018 

 Totalt 9 250 108 742 74 395 34 347  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0204 Brand & passage kommunhus: Passage, nätverk & larm i kommunhusets medborgardel. 

+480 tkr behöver omdisponeras inom årets budget 

0210 Örkenedsskolan: Inväntar politiska beslut 

- 25 000 tkr behöver omdisponeras till kommande år 

1308 Hjärtasjötorpet, pga hård vinter har vi varit tvungna att rulla ut gräs för att använda hjärtasjötorpet, samt ÄTA 

från projektet gällande inbyggnad av styrskåp som skämmer. 

+176 tkr behöver omdisponeras inom årets budget. Förslaget är att omdisponera från projekt 0834 "Byggnation 

stamnät landsbygden" 

1603 Markarbeten förskola/paviljong killeberg, pga att kraftmatningen behövde förstärkas upp har vi varit tvungna 

att borra under stora vägen. Det var tänkt från början att elkraften skulle räckt till paviljongerna. 

+ 350 tkr behöver omdisponeras inom årets budget. Förslaget är att omdisponera från projekt 0834 "Byggnation 

stamnät landsbygden" 

1630 Utredning ishall, utredningen har efterbeslut av KS utökats 

+ 66 tkr behöver omdisponeras inom årets budget. Förslaget är att omdisponera från projekt 0834 "Byggnation 

stamnät landsbygden" 

1642 Killeberg gsk o fsk: Inväntar politiska beslut 

- 10 000 tkr behöver omdisponeras till kommande år 

1667 Ny förskola Osby tätort: Projektering 2018 med byggstart 2019 

- 19 161 tkr behöver omdisponeras till kommande år 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 11 973 10 597 -1 376 28 740 28 740 0 

       

Personalkostnader       

Lokalkostnader 500 210 290 1 200 1 200 0 

Övriga kostnader 8 269 6 781 1 488 19 850 19 850 0 

Summa kostnader 8 769 6 991 1 778 21 050 21 050 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-3 204 -3 606 402 -7 690 -7 690 0 

       

Kapitalkostnader 3 203 2 860 343 7 690 7 690 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-1 -746 745 0 0 0 

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskott 25 juni 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter -4,3 0  0  

0903 Övervak.sys, styr o regl 0 446 446 0  

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0  

0905 Åtgärder ledningsnät 2 348,8 10 450 10 450 0  

0907 ARV, VV, pumpstationer 1 819,6 5 000 5 000 0  

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 500 500 0  

0909 Hasslaröd (VA) 0 3 000 3 000 0  

0910 Särsk dagvattensatsningar 296,1 1 500 1 500 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 0 2 550 2 550 0  

0912 Vattenmätare 44,2 700 700 0  

0913 Mindre nyanläggningar (VA 0 500 500 0  

 Totalt 4 504,4 25 186 25 186 0  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Skrivelse "Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad", daterad 2018-05-08, 
godkänns. 

Förslag till kommunstyrelsen 

Omdisponera 1 800 tkr från investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 
15" till investeringsprojekt 0254 "Tunnel riksväg 15" 

- Omdisponera -900 tkr från investeringsprojekt 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 
15, statsbidrag" till investeringsprojekt 0255 "Statsbidrag Tunnel riksväg 15" 

- Omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät 
landsbygden" till investeringsprojekt 0254 "Tunnel riksväg 15" 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad har tagit fram uppföljning per april i enlighet med fastställda 
anvisningar för budgetuppföljningsprocessen. 

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten rapporterar en helårsprognos med ett 
underskott på 8,9 mnkr. 

VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse. 

Finansiering 

15 november 2017 beslutade kommunstyrelsen (§ 195) om tilläggs budget med I 800 
tkr för investeringsprojekt 0254 "Tunnel rv 15" och - 900 tkr för 0255 "Statsbidrag tunnel 
rv 15", dock har ärendet i nte tagits upp i Kommunfullmäktige. Förvaltningens förslag är 
att omdisponera 1 800 från investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" och -
900 tkr från 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15, statsbidrag". 

600 tkr högre investeringsutgifter för "Tunnel riksväg 15" på grund av oförutsedda 
åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag på 50 % av utgiften kommer att sökas av 

Besöksadress Briogatan 1 
Postadress 
Samhällsbyggnads förvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGlro 11 16 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
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Trafikverket. Förvaltningens förslag är att omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 
0834 "Byggnation stamnät landsbygden". 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad" daterad 2018-05-08. 
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING  

Den första driftredovisningen avser samhällsbyggnad totalt. 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 26 652 20 350 6 302 79 966 75 450 4 516 

       

Personalkostnader 9 382 9 618 -236 28 533 28 533 0 

Lokalkostnader 22 515 15 781 6 734 67 550 68 028 -478 

Övriga kostnader 8 294 8 870 -576 23 973 27 839 -3 866 

Summa kostnader 40 191 34 269 5 922 120 056 124 400 -4 344 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

13 539 13 919 -380 40 090 48 950 -8 860 

       

Kapitalkostnader 4 784 4 784 0 14 257 14 257 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

18 323 18 703 -380 54 347 63 207 -8 860 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Ett underskott på 8 860 tkr prognosticeras för 2018 baserat på att åtgärderna i handlingsplanen 
inte hunnit få effekt. 

3 050 tkr härrör från samhällsbyggnad övergripande och 5 810 tkr från fastighetsenheten. 

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Förslag till åtgärder finns i det kommungemensamma dokumentet med besparingsförslag 
utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen som gavs vid sammanträdet den 4 april 
2018. 

Förvaltningen och utskottet har sedan budgetbesluten i juni och november 2017 kontinuerligt 
arbetat för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Intäkterna har ökat genom försäljning av 
både villatomter och industritomter. 

  

Tidplan för åtgärdsprogram 

Tidplanen framgår av förslaget till handlingsplan samt det kommungemensamma dokumentet 
med besparingsförslag utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen som gavs vid 
sammanträdet den 4 april 2018. 
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Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp 
i tkr 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2017 

2 772 2 683 2 146 2 096 2 210 2 301 2 301 2 382 2 249 2 267 2 274 2 326 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

2 494 2 348 2 368 2 399         

varav 
kostnad för 
sjuklön 
2017 

12 27 24 36 33 14 6 9 10 11 11 17 

varav 
kostnad för 
sjuklön 
2018 

29 24 37 26         

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskott 17 maj. 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Enhet 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Samhällsbyggnad övergripande 2 161 59 665 28 495 31 170 

Driftenheten 390 7 417 5 803 1 614 

Kultur och fritid 246 1 525 1 075 450 

Fastighet 8 579 108 742 54 361 54 381 

Totalt 11 376 177 349 89 734 87 615 

Redovisning per projekt finns under respektive enhets rapportdel. 
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UPPFÖLJNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

DRIFTREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 966 1 023 -57 2 900 2 900 0 

       

Personalkostnader 1 969 1 920 49 6 003 6 003 0 

Lokalkostnader 933 653 280 2 800 2 800 0 

Övriga kostnader 1 619 1 402 217 4 853 7 903 -3 050 

Summa kostnader 4 521 3 975 546 13 656 16 706 -3 050 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

3 555 2 952 603 10 756 13 806 -3 050 

       

Kapitalkostnader 834 834 0 2 492 2 492 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 389 3 786 603 13 248 16 298 -3 050 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Avvikelsen beror på besparingskrav på 2 450 tkr (hanteras i handlingsplanen) och ett 
prognosticerat underskott på 600 tkr för bostadsanpassningsbidrag. 

INVESTERINGSREDOVISNING SB-ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, 
tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0254 Tunnel RV 15 Hallarydsvägen 63 2 528 4 928 -2 400 
juli/aug 

2018 

0255 Statsbidrag Tunnel RV 15 1 949 -1 400 -2 300 900 
juli/aug 

2018 

0080 Industrispår NO 0 20 424 20 424 0 juni 2018 

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 dec 2018 

0802 Nya planområden 0 793 793 0 dec 2018 

0803 Centrumåtgärder 118 10 000 300 9 700  

0804 Gatubelysning 0 3 500 3 500 0 dec 2018 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 31 200 200 0 dec 2018 

0811 Exploater, Hasslaröd Syd 0 3 000 500 2 500 2019/2020 

0812 Utveckling näringsverksam 0 10 000  10 000  

0813 Trafiksäk.åtg, Rv 15 0 1 800 0 1 800 
Ej aktuellt 

2018 

0814 Trafiksäk.åtg, Rv 15, statsbidrag 0 -900 0 -900 
Ej aktuellt 

2018 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 5 000  5 000  

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 4 570  4 570  

       

 Totalt 2 161 59 665 28 495 31 170  
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Kommentarer till budgetavvikelser 

0254/0255 Tunnel riksväg 15: Tilläggsbudget med 1 800 tkr och - 900 tkr beslutades av KS 
2017-11-15 (§ 195) dock har ärendet inte tagits upp i kommunfullmäktige. Förvaltningens 
förslag är att omdisponera 1 800 från investeringsprojekt 0813 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15 
och -900 tkr från 0814 "Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15" statsbidrag. 
600 tkr högre utgifter på grund av oförutsedda åtgärder i samband med byggnationen. Bidrag 
på 50 % av utgiften kommer att sökas av Trafikverket. Förvaltningens förslag är att 
omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt 0834 "Byggnation stamnät landsbygden". 

0803 Centrumåtgärder: Prognosen på 300 tkr avser nödvändiga åtgärder i kommunens 
centrum. Åtgärder utifrån visionsdokumentet för centrum görs först då kommunfullmäktige tagit 
beslut om det. 

0811 Hassaröd syd: 500 tkr avses att användas till exploateringsåtgärder i år. Exploatering av 
hela området bedöms kosta 3 miljoner mer än budgeterat, vilket innebär att budgeten projektet 
behöver utökas i flerårsplanen för investeringar. 

0812 Utveckling näringsverksamhet: Investeringen kommer troligen inte att genomföras 
under 2018 

0813/0814 Trafiksäkerhetsåtgärder rv 15: Omdisponera 1 800 tkr och -900 tkr till 
investeringsprojekt 0254 och 0255 enligt kommentar ovan för projekt 0254/0255. 

0815 Utveckling Naturbruksområde: Beslut ska tas i kommunstyrelsen om vad området ska 
planeras för, troligen används endast en mindre del av investeringsutrymmet. 

0834 Byggnation stamnät landsbygd: Investeringen kommer troligen inte att ske då inget 
uppdrag finns för närvarande. Omdisponering av 600 tkr till 0254 "Tunnel rv 15" enligt 
kommentar ovan för projekt 0254/0255. 

  

   

UPPFÖLJNING DRIFTENHETEN 

DRIFTREDOVISNING DRIFTENHETEN 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 3 551 2 226 1 325 10 654 10 654 0 

       

Personalkostnader 2 385 2 715 -330 7 179 7 179 0 

Lokalkostnader 624 480 144 1 871 1 871 0 

Övriga kostnader 2 893 2 267 626 8 683 8 683 0 

Summa kostnader 5 902 5 462 440 17 733 17 733 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

2 351 3 236 -885 7 079 7 079 0 

       

Kapitalkostnader 1 862 1 862 0 5 540 5 540 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 213 5 098 -885 12 619 12 619 0 
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INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTENHETEN 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden,
 tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0702 Gatukostnadsersättning -114 0 -114 114  

0831 Lekplatser 43 467 167 300 maj 2018 

0832 Julbelysning 0 250 250 0 dec 2018 

0833 Fordon driftenhet 16 2 000 800 1 200 dec 2018 

0835 Asfalt 275 4 500 4 500 0 dec 2018 

0838 Vattenspel Osbysjön 170 200 200 0 april 2018 

       

 Totalt 390 7 417 5 803 1 614  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0831 Lekplatser: Prognosen avser utgifter för leveransförsenad lekutrustning beställd 2017 
samt montering av dessa under 2018. 

0833 Fordon driftenheten: 800 tkr avser inköp av gräsklippare som beställdes innan 
kommunstyrelsen beslut om att investeringar ska beslutas av respektive nämnd innan 
genomförande. 

  

  

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID 

DRIFTREDOVISNING KULTUR OCH FRITID 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 1 114 2 050 -936 3 343 4 081 -738 

       

Personalkostnader 4 225 4 404 -179 12 932 12 932 0 

Lokalkostnader 2 789 2 844 -55 8 368 8 368 0 

Övriga kostnader 3 266 3 587 -321 8 891 9 629 -738 

Summa kostnader 10 280 10 835 -555 30 191 30 929 -738 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

9 166 8 785 381 26 848 26 848 0 

       

Kapitalkostnader 1 599 1 599 0 4 764 4 764 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

10 765 10 384 381 31 612 31 612 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kultur och fritid har under 2018 fått utökat bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet 
(sportlov, påsklov samt höstlov) och för att genomföra gratis simskola till förskoleklasser, därav 
är både intäkterna och kostnaderna högre än budgeterat. 
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INVESTERINGSREDOVISNING KULTUR OCH FRITID 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, 
tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0262 
Osby simhall, kassa och 
passersystem 

0 375 375 0 2018 

0874 Belysn. konsthallen 0 60 60 0 2018 

0875 Kantfräs, ishallen 125 100 125 -25 mars 2018 

0876 Traktor, verktygsbärare 0 300 300 0 2018 

0877 Offentlig konst, kommunhu 121 215 215 0 2018 

0878 Offentlig konst, fsk o sk 0 475 0 475 

När 
förskolor 

och skolor 
är klara 

 Totalt 246 1 525 1 075 450  

Kommentarer till budgetavvikelser 

UPPFÖLJNING FASTIGHET 

DRIFTREDOVISNING FASTIGHET 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 21 022 15 257 5 765 63 069 57 815 5 254 

       

Personalkostnader 802 579 223 2 418 2 418 0 

Lokalkostnader 18 169 11 800 6 369 54 512 54 990 -478 

Övriga kostnader 516 1 685 -1 169 1 546 1 624 -78 

Summa kostnader 19 487 14 064 5 423 58 476 59 032 -556 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-1 535 -1 193 -342 -4 593 1 217 -5 810 

       

Kapitalkostnader 489 489 0 1 462 1 462 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

-1 046 -704 -342 -3 131 2 679 -5 810 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Felaktiga ingångsvärden gällande internhyror. Internhyrorna täcker inte de löpande 
driftkostnaderna såsom energikostnader, vattenförbrukning, sophämtning eller akut underhåll. 
Detta innebär att planerat underhållsarbete inte ryms i den beslutade budgeten. 

Lokalbanken ökar allt eftersom verksamheterna säger upp lokaler, då minskar internhyran 
medans driftkostnaderna finns kvar. 

Utöver ovanstående tog kommunfullmäktige i november beslut om ett besparingskrav på 
2 800 tkr. Besparingskravet är inte hanterat. 

  



Uppföljning april 2018, Samhällsbyggnad (2018-05-08) 9(10) 

INVESTERINGSREDOVISNING FASTIGHET 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden,
 tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 1 231 2 500 2 500 0 2018 

0204 Brand & passage kommunhus 412 370 850 -480 2018 

0205 Nytt golv, befintligt arkiv 258 300 300 0 2018 

0207 Utredning Killebergskolan 0 100 0 100 Ej aktuell 

0209 Inredning Kommunhus 4 735 9 649 9 649 0 2018 

0210 Örkenedskolan 0 25 000 0 25 000 2019/20 

1303 Proj. energisparåtgärder 292 500 500 0 2018 

1305 Säk.proj. larm 0 475 475 0 2018 

1306 Simhall Lönsboda 0 420 420 0 2018 

1307 Utbyte storköksutrustning 0 500 500 0  

1308 Hjärtasjötorpet 125 1 124 1 124 0 2018 

1309 Utemiljö Barn och skola 0 710 710 0  

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0  

1312 
Planerat underhåll 
(komp.redovisning) 

0 3 800 3 800 0 2018 

1603 
Markberedning förskola 
paviljonger Killeberg 

0 1 250 1 250 0 2018 

1612 Örkened förskola 300 23 107 23 107 0 2018 

1626 Säkerhetsproj riskinven 0 150 150 0 2018 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 0 150 150 0 2018 

1630 Utredning ishall 151 86 86 0 2018 

1632 
Samlokalisering olika 
verksamheter 

0 100 0 100 Ej aktuell 

1641 Hökönsskola, omläggn golv 0 200 200 0 2018 

1642 Killeberg, gsk o fsk 0 10 000 0 10 000 2019 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 21 661 2 000 19 661 2019/20 

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0  

1720 Kommunkontor ombygg 1 075 4 490 4 490 0 2018 

       

       

 Totalt 8 579 108 742 54 361 54 381  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0204 Brand & passage kommunhus: Passage, nätverk & larm i kommunhusets medborgardel. 

0210 Örkenedsskolan: Inväntar politiska beslut 

1642 Killeberg gsk o fsk: Inväntar politiska beslut 

1667 Ny förskola Osby tätort: Projektering 2018 med byggstart 2019 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 
helår 

Intäkter 9 579 10 360 -781 28 740 28 740 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 400 297 103 1 200 1 200 0 

Övriga kostnader 6 617 3 340 3 277 19 850 19 850 0 

Summa kostnader 7 017 3 637 3 380 21 050 21 050 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-2 562 -6 723 4 161 -7 690 -7 690 0 

       

Kapitalkostnader 2 562 2 289 273 7 690 7 690 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

0 -4 434 4 434 0 0 0 

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsutskott 17 maj. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0903 Övervak.system, styr o regl 0 446 446 0  dec 2018 

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0  dec 2018 

0905 Åtgärder ledningsnät 1 272 10 450 10 450 0  dec 2018 

0907 ARV, VV, pumpstationer 1 160 5 000 5 000 0  dec 2018 

0908 Östra Genastorp-Östanå 0 500 500 0  dec 2018 

0909 Hasslaröd (VA) 0 3 000 3 000 0  dec 2018 

0910 Särsk dagvattensatsningar 263 1 500 1 500 0  dec 2018 

0911 Övervakningssystem/PLC 0 2 550 2 550 0  dec 2018 

0912 Vattenmätare 0 700 700 0  dec 2018 

0913 Mindre nyanläggningar 0 500 500 0  dec 2018 

       

 Totalt 2 695 25 186 25 186 0  
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