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Samhällsbyggnadsnämnden  
Tid:  Tisdagen den 22 februari 2022, klockan 13:00  

Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby 
 
 Sammanträdet äger rum fysiskt! 

 

     Ärende 
 
1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 Information 

- Ekologiska frågor och genomförda projekt, kommunekolog Agne Andersson och 
  kommunekolog Emil Grönkvist, kl. 13:15 – 13:45 

- Junesco-tomten 

- Brio-huset 

- Klagomål angående tvårätters-system för måltider i skolan 

- Regelverk för medfinansiering av stängsling 

4 Diskussionspunkt 

- Brio-huset 

5 Kl. 14:30 – 14:45 
Medborgarförslag - Medborgarförslag - Inför FTI-kärl som ett komplement till den 
ordinarie sopsorteringen - Max Gustafsson,  

6 Kl. 14:45 – 15:00 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg - Maj-Lis Bruse,  

7 Kl. 15:00 – 15:15 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda - Frida Clemén och Pernilla Olofsson,  

8 Kl. 15:15 – 15:30 
Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats - Tommy Jönsson,  

9 Kl. 15:30 – 15:45 
Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken - Zeke Carlsson,  
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10 Anmälan av delegationsbeslut 

11 Anmälningar 

12 Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad exklusive VA 

13 Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad VA 

14 Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads exklusive VA 

15 Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads VA 

16 Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022 

17 Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad övergripande 

18 Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren 

19 Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 - antagande 

20 Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62 - 
antagande 

21 Ny detaljplan för Fiskalen 11 - antagande 

22 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid Skyttebacken,  
Osby 192:59 - granskning 

 

  

 

 

Lotte Melin (C)  Marit Löfberg  

Ordförande Sekreterare 





Objekt Namn BRA-yta m2 Vinst / Förlust Intäkt Externhyra 2018 Internhyra 2021

Verklig kostnad 

exkl kapital

Värdebedö

mning

Status /kommentar förvaltning 2022-

02-18

41007 Trulsagården paviljong 782 1,6 0 83,9 82,3

Flyttad till Visseltofta och färdigt. 

Tillagningskök färdigprojekterat 

förnyad konkurrensutsättning pågår.

48014 Lönnegården förskola -301,0 0,0 301,0

Rivning pågår, försenat pga 

asbestsanering av hus C. Beräknas 

påbörjas inom det närmsta. 

40001 Visseltofta skola 5,3 273,2 267,9

Lokalen kommer att bli ledig innan 

sommaren -22. Inriktningsbeslut 

behövs för fortsatt hantering. 

Wisseltofta naturskola vill få 

byggnaden.

43007 Briohuset, Tandläkaren 10 11 148 -1 268,5 390,5 523,7 1 792,2 Ute till försäljning, 

44004 Hus 6 Elevhem -2,8 0 0,0 2,8 avvaktar detaljplan

44009 Hus 34 Garvaregården elevhem -21,9 0 0,0 21,9 avvaktar detaljplan

44010 Hus 35 Kyrkstugan /viltslakteri -2,3 0 0,0 2,3 avvaktar detaljplan

44011 Hus 36 Fiskehus 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44012 Hus 38 Lärarrum -14,2 0 0,0 14,2 avvaktar detaljplan, 

44013 Elevhem 41 148 -115,2 0 74,6 189,8 avvaktar detaljplan

44014 Elevhem 42 216 -15,2 0 0,0 15,2 avvaktar detaljplan, Är tillfällig LSS

44015 Elevhem 43 148 -15,2 0 0,0 15,2 avvaktar detaljplan

44016 Elevhem 44 148 -15,2 0 0,0 15,2 avvaktar detaljplan

44017 Elevhem 45 148 -15,2 0 0,0 15,2 avvaktar detaljplan

44018 Elevhem 46 148 -15,2 0 0,0 15,2 avvaktar detaljplan

44019 Elevhem 47 216 -15,2 0 0,0 15,2 avvaktar detaljplan, 

44020 Hus 32 Garage fjärrvärmecentral 0,0 0 0,0 0,0 avvaktar detaljplan

44026 Hus 2 Vita villan -7,8 0 0,0 7,8 avvaktar detaljplan

XXXXX Idas i skogen - - - - - -

Renovering ca 580 tkr, Vad ska göras 

efter renovering?

XXXXX Grossören 7 - - - - - -

Rivningslov beviljat, Rivs samtidigt som 

gästgivaren. Entreprenör Älmby. 

Rivning påbörjas efter rivning av 

Lönnegården i Lönsboda.

XXXXX Ängsgården - - - - - - Rivning klar! (Stryks från listan)

XXXXX Ängdalen - - - - - - Rivning klar! (Stryks från listan)

XXXXX Gästgivaren 11 - - - - - -

Rivningslov beviljat, Rivs samtidigt som 

Grossören. Entreprenör Älmby. 

Rivning påbörjas efter rivning av 

Lönnegården i Lönsboda.

44035 Gamlebygården 346 3,2 0 164,8 161,6

Ledig från 1 juli. Beslut krävs om att 

eventuellt sälja

Totalt 13 102 -1 818 391 955 2 773

Önskar beslut

Pågår

Färdigt



Planpriolista, 2022-02-18     

Prio och ev. datum Detaljplan  Detta har hänt 

1.  Ny skola (jämte den nya 

förskolan, Lönsboda 44:1 och 

52:1)  

Kettil Planering av den nya skolan. Planuppdrag i SBN 210616. Beslut om samråd SBN 210824.  

Samråd 210826-210915. Miljöteknisk undersökning (i förhållande till Cejn) klar i mitten av okt. 

Länsstyrelsen har synpunkter på miljökvalitetsnormer för vatten och risk gällande verksamhet och 

farligt gods. Kompletteringsutredning behövs varför tänkt tidsplan för detaljplanen (årsskiftet) inte går 

att hålla. Riskutredningar beställda hos Tyréns, bullerdelen som blir klar sist och beräknas färdig i 

början av dec. Levererad 29:e nov. Några nya grundvattenrör behöver sättas för att avskriva ev 

föroreningar i den miljötekniska rapporten. Görs 15:e dec. Inget har framkommit av kompletteringen, 

planen går vidare. Extrainsatt SBNau, beslut om granskning 2022-01-18. Inkommer 2022-02-08. 

Till SBN 220222 för beslut om antagande.       

 

 

2. Förarbete, 

utrednings- 

arbete påbörjat 

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.  

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.  

Planuppdrag i SBN 210128. Beslut om samråd SBN 210824. Samråd 210826-210915. 

Utredningarna behöver kompletteras i huvudsak när det gäller föroreningssituationen inför 

granskningsutskicket enligt Länsstyrelsen. Avstämningsmöte 211112 om upplägget.  

Arbete med nödvändiga kompletteringar i den miljötekniska rapporten.      

 

 
 

3. Fortsättning Nettoområdet.  

Del av Osby 194:1 & 181:5 

 Kettil Fortsättning på Nettoområdet norrut. Förarbete. 

Planuppdrag SBN 210519. Ta in dagvatten/MKN-vattenutredning och geoteknik.  
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4. Förarbete Del av Osby 193:1 och del av 

Kvadraten 1 

Kettil Efterfrågan på mark för företagsetableringar. Undersökning pågår, avgränsning, avstånd till befintliga 

bostäder, markförsäljning krävs då Kvadraten 1 ägs av Osbybostäder. Beslut om planuppdrag 200610. 

Beslut om samråd 201021. Samråd 201227-210108. Fortsatt arbete. Kostnadsberäkning framtagen av 

SBVT. Mindre kostnad för anslutning av VA. Fördröjningsdamm behövs sannolikt. Övergripande 

dagvatten/geoteknikrapport tas in. Området undersökt, offertförslag inkommet.   

5 Del av 186:2. Lekolar. Kettil  Begäran om planbesked inskickat av Lekolar. Första halvan av 2021. Beslut i SBN om att teckna 

planavtal och lämna positivt planbesked 210906. Avstämningar och information från Lekolar. 

Planavtal överskickat till Lekolar 211112 för signering. Kommunen ska stå för plankostnaderna samt 

omkostnaderna, vilket muntligen lovades vid försäljning av kommunens mark 2008. 

Möte och platsbesök 2022-01-27. Boka möte med eventuellt överklagande granne. Ta in dagvvatten, 

MKN-vatten, geoteknik- och eventuell bullerutredning.   

6.  Loshult 3:13 (Precis norr om 

Fornahässlevägen 32) (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. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse 

finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare. 

Aktuell mark köptes in enligt beslut från SBN 20200219. I SBN för planuppdrag 2020-04-22.  

Beslut om samråd SBN 200909. Samråd 2020-09-26 – 2020-10-16. Geoteknisk  

utredning och förprojektering av planområdet under utredning. Klar 201127.  

Beslut SBNau 2021-03-31 om granskning. Kompletterande grundvattenutredning klar 210406.  

Med anledning av gjorda förändringar behöver förslaget skickas ut på nytt samråd.  

 

 
 

 

 

7. Loshult 1:13, Solhem Kettil  Osby pastorat vill eventuellt köpa fastigheten, Solhem, och göra om det till bostäder.  

Beslut om uppdrag i SBN 210616 och planavtal. Besked om att fastigheten är förvärvad av kyrkan okt 

2021. Planavtal överskickat till kyrkan för signering. Mindre revidering görs gällande sökandes 

uppgifter. Kyrkan ska ha internt möte och diskuterar om de vill beställa en ny plan, kyrkan 

återkommer 2022-03-08.    
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8. Förarbete Lönsboda, 46:57,  

1:291 och 46:62 (Junescotomten) 

Kettil Eventuellt äldreboende och inköp av fastigheten. Beslut om planuppdrag i SBN 20201111.  

Förarbete och inköp av miljöteknisk undersökning (föroreningsundersökning). Miljöteknisk 

undersökning klar i mitten av okt. Beslut om samråd SBN 210824. Samråd 210826-210915. 

Preliminära resultat från den miljötekniska undersökningen indikerar att fastigheten kan vara 

förorenad med trikloreten. Slutrapport levererad, fortsatt samtal med miljö om eventuella åtgärder 

gällande trikloreten. Ett antal nya grundvattenrör behöver sättas på Junescotomten för att vidare 

klargöra förhållandena. Inget framkommit av kompletteringen, planen går vidare. Extrainsatt SBNau, 

beslut om granskning 2022-01-18. Inkommer 2022-02-08. Till SBN 220222 för beslut om antagande.              

 

 

 
 

9  

 

 

 

 

Utvidgning av industriområde 

NÖ (Industri) (Vid Vintervägen 

och industrispåret) 

Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023. 

Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019. 

Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15, mellan Vintervägen och 

Gamleby. Dagvattenutredning, geoteknisk undersökning, väg- och VA projektering under framtagande 

av Tyréns parallellt med planarbetet. Utredningarna klara 200819. Naturvärdesinventering görs som 

underlag till miljökonsekvensbeskrivning och är klar. Utredning för miljökvalitetsnormer vatten 

påbörjas när exploateringsgraden/storleken på området är bestämd. Geohydrologisk utredning och 

kompletterande grundvattenmätning genomförs och levererad okt 2021. Fortsatt arbete med MKN-

utredning vatten.  

 

 
 

10. Hasslaröd 3:3, 2:24, 3:23 och 

del av Hasslaröd 2:120 samt del 

av Osby 193:1 (slutet på 

Hasslarödsvägen) 

(Bostäder) 

Kettil Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar. 

Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. Pågående träffar hemma 

hos villaägarna - klart 26/6. Samråd planprogram under semesterperioden, inkom 9 augusti 2019. 

Planprogrammet antaget 191023 av SBN. 

Arbete med förprojektering och geoteknik samt avgränsning av detaljplanen för den inledande 

etappen. Geoteknisk undersökning klar och levererad 201220.  

Framtagande av trafikutredning för att utreda fördelar, nackdelar, m.m. av förlängningen av 

Mossvägen. Uppstartsmöte 2021-05-12. Trafikutredning klar och levererad 211105. Avgränsa planen.  

Trafikutredningen tas upp till planmötet 2022-02-07. Eventuell presentation i KS av rapporten. 
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11. Hunshult 1:12 

(Södra spetsen på Strönasjön) 

 En privatperson har köpt marken och vill kunna bygga villor. Ansökan om planbesked inkom 200831. 

Planuppdrag i SBN 20201021. Signerat avtal 210104. Planförslaget till SBN 210224 för beslut om 

samråd. Inkommen från samråd 210319. Arbete med inkomna synpunkter. Diskussion i SBNau 

210505 angående de negativa yttrandena inkommit. Först samtala med Länsstyrelsen för närmare 

förståelse av framkomligheten, sen möte med byggherren då han har skickat en inbjudan till SBNau.  

Mötet med Länsstyrelsen avslutat. Anpassningar i planen behövs inför granskningen. Möte med bygg 

för att utreda vad som är möjligt att göra utan plan. Indikation på någon enstaka, mycket liten stuga.   

Frågor om LIS och turism ivägskickade till Länsstyrelsen för förtydligande. Svar levererat av 

Länsstyrelsen men som inte gav något förtydligande.   

   

12. Sirius 3 och Taurus 1 
(Naturbruksområdet-området vid 

elevbostäderna, huvudbyggnaden 

och Garvaregården. 

Kettil Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder i huvudsak bostäder, 

exempelvis elevhemmen. Omfattar strandskydd dock.  

Planuppdrag i SBN 201021 för Naturbruk del 2. Inget pågående arbete för tillfället.   

   

 
 

 

13 Förarbete Kyrkoherden 9 och 11 (mitt 

emot kyrkan, vid Prästabacken) 

(Förskola). 

Kettil Bevaka 181012. Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren.  

Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén. Kyrkan har ett 

skissförslag till hur planen kan ändras. Visades på SBN 190611. Kyrkan ska behandla vidare vad som 

behöver göras. Kyrkan har beslutat att ansökan om planbesked ligger fast. Bygglovet avslogs i 

 miljö- och byggnämnden. Vidare möte med kyrkan och miljö- och bygg för att utreda vad som kan 

göras. Kyrkan står fast vid placeringen mot Östra Storgatan och utökad byggrätt längs infarten från 

Hantverksgatan. Planändring krävs. Förslag om att positivt planbesked lämnas när ett planavtal är 

signerat av båda parter. Uppdrag i SBN 201021 för att upprätta planavtal samt tilldelat planuppdrag.  

Gå vidare med planavtalet efter att exploateringsgraden diskuterats mellan kyrkan och SBNau i 

förhållande till Prästabacken. Positivt till kyrkans förslag, AU 211129. Teckna planavtal. 

Kyrkan ställer kompletterande frågor 2022-01-31 för att utröna om plan behövs.      
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14 Förarbete Fiskalen 11 (Esplanadgatan) Kettil Ansökan om planbesked för Fiskalen 11. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar. 

Efter samtal med byggherren vid SBN:s beredning 200518 ska byggherren räkna på förutsättningarna 

att uppföra 6 våningar istället. Beslut i SBN 200610 att planavtalet godkänns och positivt planbesked 

lämnas när planavtalet är signerat av båda parterna. I planavtalet anges möjlighet till max 6 våningar. 

Byggherren har synpunkter på några punkter i planavtalet. Undersöks. Beslut om planuppdrag i SBN 

när planavtal är signerat (200922). Beslut om granskning i SBNau 210331. Möte med HG och 

byggherren 210415 om Länsstyrelsens synpunkter på buller och eventuella markföroreningar. HG har 

återkommit med förslag till kompletterande bullertext. Inlagd i planhandlingarna Eventuella 

markföroreningar behöver undersökas utifrån en historisk kontext. En bakgrundsbeskrivning behövs 

enligt Lst. Har undersökts och läggs till i viss utsträckning. Mycket lite info finns. 

Till SBN 211020 för beslut om granskning. HG och byggherren önskar få ut handlingarna och testa 

Länsstyrelsen. Ute på granskning 211108-211128. Länsstyrelsen har inga synpunkter kvar gällande 

buller och eventuella markföroreningar. Tas upp för antagande SBN 2022-02-22.      

 

 
     

15 Osby 192:59 (Ny 

förvaltningsbyggnad bakom 

kyrkan, vid parkeringen) 

Kettil Osby pastorat har ansökte om planbesked för att kunna bygga en ny förvaltningsbyggnad på fastig-

heten. Avstämd med kyrkan om byggnadens storlek. Den potentiella byggnaden utgör ca 0,0023% av 

stadsplanens yta. Till SBN 211215 för beslut om planavtal och samråd. Samråd genomfört 211223-

220131. Till SBN 220222 för beslut om granskning.   

16 Lönsboda 49:16/17 & 18 Kettil Förslag om planuppdrag till SBNau 210331. Planavtal signerat av båda parter 210503. 

Samråd 210609 - 0630. Till SBNau för beslut om granskning 210816. Granskning 210817-210901. 

Avvakta den miljötekniska rapporten för Junescotomten för att närmare veta om den aktuella marken 

också kan vara förorenad med anledning av närheten. Samtala vidare med miljö för  

rekommendation. Invänta komplettering av den miljötekniska undersökningen på Junesco  

för indikation. Inget framkommit av kompletteringen, planen går vidare. Till SBN 220222 för beslut 

om antagande.  
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17 Norrskenet 1 Kettil  Ansökan om planbesked inkom 201027. Planavtal upprättas och planarbete påbörjas enligt beslut från 

SBN 210128 för del av Norrskenet 1 och del av Osby 181:1. Samtal med Anders, Heinzs konsult, 

precis innan semestern juli 21. Ingen brådska men vill sannolikt undvika kostnader för planen och 

införliva ytan i den stora planen. Efter samtal meddelar Heinz 220126 att de önskar avsluta 

planärendet till förmån för den stora planen. Ta upp en tjänsteskrivelse om detta till SBN.   

 

 

18 Förarbete Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs 

verkstad, vid Coop) (Bostäder) 

Kettil Ansökan om planbesked inkom 190318. Möte internt för att utreda behov. Beslut om att påbörja 

planarbetet taget via delegation 190610. Inväntar utredningsmaterial på fastigheterna från ägaren - 

krav som ställdes i planbeskedet. Beslut om planavtal i SBN 200325. Planavtalet överskickat till 

byggherren för signering. Byggherren undersöker möjliga konsulter för att ta fram nödvändiga 

miljöutredningar innan planarbetet kan starta. Mailkonversation i början av oktober 2020. 

Kontaktpersonen till fastighetsägaren berättar att: Sist jag pratade med honom så skulle han höra 

någon som skulle göra undersökningen. Jag tror att planen är fortfarande det samma. Men att det 

blivit en fördröjning pga. Corona och omständigheterna.  

 

   

19 Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens 

förskola) 

Kettil Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar.  

Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.  

Osbybostäder har sökt förhandsbesked. Avslag.  

 

 
 

 

 

20 
 

Prästängen 

(Bostäder) 
Kettil Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014. 

Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta. 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.  
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Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213. 

Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!  

Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Till beredningen SBN 200820 för uppdatering.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Ev.) kommande 

planarbete 

   

 Skräddaren 9 & 10 + 

biblioteksfastigheten 

Kettil Göra ny plan när inköpen av fastigheterna är genomförda.  

 Soldalen, Lönsboda 51:91 

(Eventuellt bostäder efter 

äldreboendet) 

Kettil Eventuellt göra plan som är klar till flytten till det nya äldreboendet. 

 Tommaboda 1:20, ev Lönsboda 

44:1 (Marken vid Kullaro)  

Kettil Nya industrimöjligheter. Sankt område. 

Önskemål från politiken att ta upp ärendet för beslut om eventuellt planuppdrag.  

 Linjalen 9 (Nuvarande 

brandstation)   

Kettil Eventuell planändring när eftersom ny brandstation byggs på annat håll. Gällande plan säger 

allmänt ändamål.   

 

 

Antagna planer    

Påbörjad 2013-04 

Antagen 180913 

KF:s beslut upphävt 

av MMD 190222. 

Inget 

prövningstillstånd 

MÖD 190701. 

 

 

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor, 

verksamheter, besöksanläggningar 

vägrestaurang) 

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. KS 180829. Antagen av KF 180903.  

Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701  

Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.  

KF:s beslut upphävt av MMD 190222. Inget prövningstillstånd MÖD 190701.  

Antagen i KF 

200921. 

 

Laga kraft 201021. 

     

Del av Castor 17, 13 och del av 

Osby 194:1 (Naturbruk, öppna 

området vid Ängsgårdens förskola) 

(Bostäder) 

Kettil Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11. 

Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + Norra Skåne 

180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog. 

Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN. 

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder.  

Omfattas inte av strandskyddet. Planuppdrag SBN 190919. Beslut om samråd SBN 191121. 

Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om granskning. Granskning 4-24 mars. 

Inkommen från granskning, fortsatt synpunkt från Länsstyrelsen om buller. Bullerutredning under 

framtagande och klar 2020-04-17. I SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 200624.  

Antagen i KF 200921.    

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-

18-19 (Utsorterad) 

   

Laga kraft 210222 Del av Osby 194:1 Kråkeskogen Kettil Uppdrag i SBN 201021 om upphävande av tomtindelning och borttagande av friliggande hus i gällande 

stadsplan (ändring av stadsplan). I SBN för beslut om samråd 201209.  

I SBN för beslut om antagande i januari. Laga kraft 210222.  

Laga kraft 190417  Stortorget Lönsboda 

(Bostäder, vård, kontor, centrum, 

handel) 

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.  

Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.  

Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.  

Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.  

Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde 190220. I KS 190227. KF 190311.  

Laga kraft 190417. 

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. 

Antagen 200330 av 

KF. Laga kraft 200429 

Tandläkaren 1 (Briohuset) 

(Bostäder. Komplettering med 

bostäder) 

Kettil Komplettera gällande detaljplan med bostäder i hela eller delar av byggnaden. 

Planuppdrag från SBNau 190502. Samråd 20190614 – 20190704. Länsstyrelsen menar att fastigheten 

behöver utredas för buller och risk i förhållande till förslaget att bostäder ska inrättas. Komplettering av 

riskutredningen. Beslut om granskning SBN 191121. Inkommen från granskning 191223.  



I SBN 200219 för beslut om vidare gång för antagande. Antaganden i KF 2020-03-30. 

Beräknad laga kraft 2020-04-29. 

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 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.  

Antagen 18-09-03 

Laga kraft 181001. 
Kv. Röret 

(Bostäder) 
Kettil Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.  

En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process. 

Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.  

Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.  

Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.  

Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande 

skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. KF 180903.  

Laga kraft 181001. 

Antagen i KF 200921. 

 

Laga kraft 201021. 

      

Skola, förskola och sporthall 

Killeberg 1:1 M.fl. (väster om 

idrottsplatsen) 

Kettil Uppstart. Undersökning av ytor, ägandeskap, markförutsättningar m.m. 

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området öster om idrottsplatsen.  

Planuppdrag för Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40 tilldelat i SBN 190611.  

Beslut om samråd SBN 191121. Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om 

granskning. Granskning 4-24 mars. Framtagande av trafikutredning (med påverkan på boende) som 

förberedelse inför ett överklagande av detaljplanen. I SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 

200624. KF 200921.    

Antagen 190909 

Laga kraft 191009 
Nettoområdet (vid väg 15) 

(Handel, kontor, 
verksamheter) 

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

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

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

Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod  

181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen. Beslut om granskning 2 SBN 190502.  

Inkom 18/6-19. Antagen i KF 190909. Överklagandetidens utgång 191009. Laga kraft 191009. 

 

 

Avskrivna planer    

Förarbete Frisören 15 (bostäder) Kettil Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen. 

Telefonsamtal med fastighetsägaren 190320. Fortfarande intresserad. Vissa frågor behöver utredas 

först, b.la parkeringsplatser. Förslag till beslut SBN 190523. Träff bokad med fastighetsägaren 190620. 

Fastighetsägaren meddelar 190701 att fastigheten är såld och planansökan inte länge aktuell.   

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 

Godkänd av KF 

180618 

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. Godkänd av KF 180618 med revideringar. Ändringarna genomförda.    

 

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning 

Lst=Länsstyrelsen i Skåne län 

Trv=Trafikverket 

MMD= Mark och miljödomstolen 

MÖD=Mark och miljööverdomstolen 
SHBU=kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsutskott 

KS= kommunstyrelsen 

KF= kommunfullmäktige 

TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden 

SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg 

BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola 

UoA= Verksamhetsområde Utbildning och 

Arbete 

ON=Osby Näringsliv 

 

 

 

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. 

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

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

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

antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT. 

Program Granskning 

Uppdrag Laga kraft 

Samråd Antagande 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

15(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 16

Medborgarförslag - Medborgarförslag - Inför FTI-kärl 
som ett komplement till den ordinarie sopsorteringen - 
Max Gustafsson

SBN/2021:382   456

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Inför FTI-kärl som ett komplement till den
ordinarie sopsorteringen”, daterad den 3 februari 2022, från 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag angående införande av FTI-kärl som ett komplement till 
den ordinarie sopsorteringen inkom 2021-11-10 från Max Gustafsson. 
Förslagsställaren skriver:

” I många andra kommuner finns FTI-stationer, däribland Älmhult, Malmö, 
Höör, etc. Dessa stationer möjliggör mer återvinning då kärlen är större och 
är öppna under dygnens alla timmar. Idag är utbudet av sortering dåligt då 
man i princip måste ta sig med bil till ÅVC som har öppet vid ett tillfälle i 
månaden. Samtidigt ökar näthandeln och fler försändelser än någonsin 
tidigare skickas i wellpapp som är svara att få plats med i de kärl som 
ÖGRAB erbjuder. FTI-kärl kan placeras i bostadsområden som ett 
komplement för att göra återvinningen av olika material mer lättillgänglig”

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att överlämna 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd 
med ÖGRAB samt beslut senast den 28 februari 2022.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bett ÖGRAB (bilagt) om ett yttrande 
över medborgarförslaget och bolaget konstaterar att i stort sett alla 
bostadsfastigheter i Osby kommun har källsortering av kommunalt avfall 
inklusive förpackningar under producentansvar. Det finns sedan bemannade 
ÅVC (återvinningscentraler) som komplement. Obemannade 
återvinningscentraler t ex så kallade FTI-stationer finns sedan fler år inte i 
Osby kommun och i ett antal andra kommuner då de fungerar dåligt på 
grund av omfattande nedskräpning och olaglig dumpning. Inom Osby 
kommun finns sex bemannade ÅVC vilket gör området till ett av de mest 
ÅVC-täta i landet. Via avtal har dessutom ÖGRAB:s abonnenter tillgång till 
ÅVC även i Hässleholms och Kristianstads kommuner. 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

16(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

ÅVC i Kattarp har öppet vardagar och lördagar, medan till exempel ÅVC i 
Osby har öppet två vardagar i veckan samt lördagar under sommarsäsongen 
och en lördag i månaden under vintersäsongen.

Förpackningar omfattas av producentansvar. Systemet håller på att ses över 
och ny lagstiftning väntas gällande insamlingen av förpackningsavfall. 
Syftet är att förbättra insamlingen av förpackningsavfall, framförallt genom 
nya och tydligare roller för kommuner och producenter. Regeringen 
förväntas ta beslut i frågan först under hösten 2022 varför det fortfarande är 
oklart vad som gäller från januari 2023. ÖGRAB bedömer det inte vara 
lämpligt att innan lagstiftningen klarnat fatta några beslut om förändringar 
avseende insamling av förpackningsavfall. Bolaget bedömer det inte heller 
som lämpligt att införa obemannade insamlingsstationer med hänvisning till 
nedskräpningsproblematiken. 

Utifrån ÖGRAB:s yttrande bör eventuella förändringar av systemet för 
insamling av förpackningsavfall vänta tills rättsläget klarnat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Inför FTI-kärl som ett komplement 
till den ordinarie sopsorteringen”, daterad den 3 februari 2022, från 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-29, § 123.

Medborgarförslag - Inför FTI-kärl som ett komplement till den ordinarie 
sopsorteringen, daterat 2021-11-10.

Yttrande från ÖGRAB, inför FTI-kärl som ett komplement till den 
ordinariesopsorteringen, daterat 2022-02-03.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-03 

Sida 
1(2) 

Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

Medborgarförslag – Inför FTI-kärl som ett komplement till den 
ordinarie sopsorteringen 
Dnr SBN/2021:382 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå samhällsbyggnadsnämnden att besluta att anse 
medborgarförslaget som besvarat enligt nedan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag angående införande av FTI-kärl som ett komplement till den ordinarie 
sopsorteringen inkom 2021-11-10 från Max Gustafsson. Förslagsställaren skriver: 

” I många andra kommuner finns FTI-stationer, däribland Älmhult, Malmö, Höör, etc. 
Dessa stationer möjliggör mer återvinning då kärlen är större och är öppna under dygnens 
alla timmar. Idag är utbudet av sortering dåligt då man i princip måste ta sig med bil till 
ÅVC som har öppet vid ett tillfälle i månaden. Samtidigt ökar näthandeln och fler 
försändelser än någonsin tidigare skickas i wellpapp som är svara att få plats med i de kärl 
som ÖGRAB erbjuder. FTI-kärl kan placeras i bostadsområden som ett komplement för 
att göra återvinningen av olika material mer lättillgänglig” 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd med ÖGRAB samt beslut senast den 
28 februari 2022. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bett ÖGRAB (bilagt) om ett yttrande över 
medborgarförslaget och bolaget konstaterar att i stort sett alla bostadsfastigheter i Osby 
kommun har källsortering av kommunalt avfall inklusive förpackningar under 
producentansvar. Det finns sedan bemannade ÅVC (återvinningscentraler) som 
komplement. Obemannade återvinningscentraler t ex så kallade FTI-stationer  finns sedan 
fler år inte i Osby kommun och i ett antal andra kommuner då de fungerar dåligt på grund 
av omfattande nedskräpning och olaglig dumpning. Inom Osby kommun finns sex 
bemannade ÅVC vilket gör området till ett av de mest ÅVC-täta i landet. Via avtal har 
dessutom ÖGRAB:s abonnenter tillgång till ÅVC även i Hässleholms och Kristianstads 
kommuner.  

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

ÅVC i Kattarp har öppet vardagar och lördagar, medan t ex ÅVC i Osby har öppet två 
vardagar i veckan samt lördagar under sommarsäsongen och en lördag i månaden under 
vintersäsongen. 

Förpackningar omfattas av producentansvar. Systemet håller på att ses över och ny 
lagstiftning väntas gällande insamlingen av förpackningsavfall. Syftet är att förbättra 
insamlingen av förpackningsavfall, framförallt genom nya och tydligare roller för 
kommuner och producenter. Regeringen förväntas ta beslut i frågan först under hösten 
2022 varför det fortfarande är oklart vad som gäller från januari 2023. ÖGRAB bedömer 
det inte vara lämpligt att innan lagstiftningen klarnat fatta några beslut om förändringar 
avseende insamling av förpackningsavfall. Bolaget bedömer det inte heller som lämpligt 
att införa obemannade insamlingsstationer med hänvisning till 
nedskräpningsproblematiken.  

Utifrån ÖGRAB:s yttrande bör eventuella förändringar av systemet för insamling av 
förpackningsavfall vänta tills rättsläget klarnat. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 123, 2021-11-29. 

Medborgarförslag – daterat 2021-11-10. 

ÖGRAB, yttrande daterat 2022-02-03 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

ÖGRAB 

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef  



 
  2022-02-03 

 Sid 1(2)  

 

 

Yttrande avseende Medborgarförslag KS/2021:358 452 ”Inför FTI-kärl som ett komplement till den 

ordinarie sopsorteringen” 

Förslagsställaren avser med förslaget att förbättra tillgängligheten för utsortering av t ex 

förpackningsmaterial. 

I stort sett samtliga bostadsfastigheter i Osby kommun har idag källsortering av kommunalt avfall 

inklusive förpackningar under producentansvar. Grunden är att det huvudsakliga behovet att lämna 

avfall tillgodoses genom fastighetsnära hämtning med bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som 

komplement. Obemannade återvinningsstationer (t ex så kallade FTI-stationer eller ÅVS) finns sedan 

flera år inte i Osby och ett antal andra kommuner då de fungerar mycket dåligt på grund av 

omfattande nedskräpningsproblematik och olaglig dumpning av olika typer av både avfall och annat.  

Inom Osby och Östra Göinge kommuner finns totalt sex bemannade ÅVC vilket gör området till ett av 

det mest ÅVC-täta i landet. Via avtal har dessutom ÖGRABs abonnenter tillgång till 

återvinningscentraler även i Hässleholms och Kristianstads kommuner.  

Återvinningscentralen i Kattarp har öppet vardagar och lördagar, medan t ex ÅVC i Osby har öppet 

två vardagar i veckan samt lördagar under sommarsäsong och en lördag i månaden under 

vintersäsong.  

Förpackningar omfattas av producentansvar. Naturvårdsverket kom den 15 juni 2020 in med en 

skrivelse till regeringen om att se över förordningen (2018:1462) om producentansvar för 

förpackningar (M2020/00911). Regeringen beslutade den 24 september 2020 att skjuta fram 

tillämpningen av förordningens bestämmelser om tillståndspliktiga insamlingssystem och därmed 

sammanhängande bestämmelser till och med utgången av december 2022 (se SFS 2020:815).  

I november 2021 presenterades utredningen om förpackningsavfall (M2021/02118). Utredningens 

förslag är på remiss till och med den 7 februari 2022. Denna promemoria, som tagits fram av 

Miljödepartementet, innehåller förslag till nya bestämmelser i syfte att förbättra insamlingen av 

förpackningsavfall, framför allt genom nya och tydligare roller för kommuner och producenter. 

Promemorian innehåller också förslag som syftar till att genomföra de s.k. minimikraven för utökat 

producentansvar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 

om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet). 

Utredningen lämnar förslag angående utformningen av ett kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter med avfallshantering som är samlokaliserad med 

avfall från hushåll i flerbostadshus. 

Huvuddragen i utredningens förslag uppfattas som att kommunen ska samla in hushållens avfall från 

den fastighet där avfallet producerats (fastighetsnära insamling). Enligt förslaget ska den 

fastighetsnära insamlingen ske i enlighet med 15 kap. 20 a § miljöbalken från den fastighet där 

avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som motsvarar den som gäller för restavfallet (brännbart 

avfall). 

 

•• OGRAB® 
FÖR EN RENARE MILJÖ 



 
  2022-02-03 

 Sid 2(2)  

 

 

Då utredningens förslag är på remiss och beslut från regeringen inte förväntas förrän under hösten 

2022 är det för närvarande osäkert vad som kommer att gälla från januari 2023. 

Med hänvisning till ovanstående bedöms det inte vara lämpligt att innan lagstiftningen klarnat vad 

som kommer att gälla från januari 2023 fatta några beslut om förändringar avseende insamling av 

förpackningsavfall samt att det inte bedöms som lämpligt att införa obemannade insamlingsstationer 

med hänvisning till nedskräpningsproblematiken. 

 

Per Erlandsson 

VD, ÖGRAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• OGRAB® 
FÖR EN RENARE MILJÖ 



1 Sida ro/lOSBY 
~KOMMUN 

MEDBORGARFöRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2021 -11- 1 0 
(~ 'J/2 02 1 ; } 1f L1 tf 2 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten_ 

Förslagsställare 

Förslaget 

Motivering 

Skickas til!; 

Osby kommun Diarienr. 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

~76- -:,Jq ,~ ~z 
Postnummer och ort 

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

PTI-J~dller, rJ. '!---.~~vf 

Ärendetyp 

\~ W\,~ >'16 t\ t;tr)e/ft;l {((Jn,~ flt' f ;,-.h J 

A' ~ J,..wit·' , ~11-, ._ö' , 'flSÖr , tlt" Ol!/b ~ 
~ ;. tervlv-..,,,,lJ olC: ,:rJeM Jr 

J rc.ti () v, ur- k-.CJ t IJJ; r 
fw~ cc-i., ö y ö' ff1t11:;,i. ~ V\~ 

olY,~Y\~J °'''&i t / lH~. 

l~~ 
~6~ 

-t, 
0

1/ r:.'k e ·I 

I J/ 0., h~11\ 
Underskrift d 

I Ort och datum os y den 2 J 
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras Namnförtydligande 

för diarium, handläggning och arkivering. ~X ti u/~ ft 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283800sby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-11-29 

Kommunfullmäktige 

§ 123 

Medborgarförslag - Inför FTl-kärl som ett komplement 
till den ordinarie sopsorteringen 

KS/2021:358 452 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 10 november 2021, överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden, i samråd med ÖGRAB, för utredning 
och beslut. 
Ärendet ska vara behandlat senast den 28 februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 11 november 2021 föreslår förslagsställ
aren att införa FTI-kärl som ett komplement till den ordinarie sophantering
en. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

10(28) 

Utdrags bestyrkande 

I 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

17(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 17

Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg - Maj-Lis 
Bruse

SBN/2021:160   330

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Hundrastgård i Killeberg”, daterad den 
25 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg 
och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommen 2021-03-24, föreslår Maj-Lis Bruse att Osby 
kommun ska anlägga en större hundrastgård (minst en halv fotbollsplan) i 
Killeberg.
Något förslag på en tänkt placering framgår ej.

Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl 
Killeberg, Visseltofta och Lönsboda.
En utvärdering av på vilket sätt samt hur frekvent användningen är av den 
befintliga och planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan 
kommunen tar ställning till att anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i 
kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Hundrastgård i Killeberg”, daterad 
den 25 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-03, § 47.

Skrivelse ” Medborgarförslag – ” Hundrastgård Killeberg”, inkommen den 
24 mars 2021, från Maj-Lis Bruse.

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-25 

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg 
Dnr SBN/2021:160 330   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommen 2021-03-24, föreslår Maj-Lis Bruse att Osby kommun ska 
anlägga en större hundrastgård (minst en halv fotbollsplan) i Killeberg. 
Något förslag på en tänkt placering framgår ej. 
 
Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl Killeberg, 
Visseltofta och Lönsboda. 
En utvärdering av på vilket sätt samt hur frekvent användningen är av den befintliga och 
planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan kommunen tar ställning till att 
anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i kommunen. 

 
Finansiering 

Ej aktuellt 

 

 

 

 

 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Skrivelse ” Medborgarförslag – ” Hundrastgård Killeberg”, inkommen den 24 mars 2021, 
från Maj-Lis Bruse. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

Samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  



M OSBY 
~ KOMMUN 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 

Maj-Lis Bruse 
Adress 

Algatan 4 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 

Osby kommun 
Kommunledn ingskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 

286076 Killeberg 

En hundrastgård stor nog för hundar att springa träna leka tex en halv fotbollsplan 

Motivering 

Sida 

1 (1) 

V ri 2021 -03- 2 4 
'f'-.J2-02- ol :qL ___ 3 3.C? 
Diarienr. 

0735 501095 

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Hej 
Från den 1 mars till den 20 augusti får hundar inte springa lösa I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst 
någon meter från föraren. Denna lag har komit till för att skydda vilda djur när dom får ungar. 
På vinter halvåret kan vi inte promenera på motions slingan i Killeberg med våra hundar när det är snö, för då 
läggs skidspår ut Skylts sätts upp att vi skall föredra andra vägar 
mellan den 20 augusti fram till 30 februari får du inte ha din hund lös ändå, om den inte håller sig inom ett par meter. 
Så i princip om man skall vara noga kan vi aldrig har våra hundar lösa. Någon plats för våra hundar att få sträcka ut 
och bli sociala med andra hundar finns inte. 
I Osby finns en liten hundgård som är alldeles för liten stora hål överallt och ohälsosam.( Har hört att en ny skall 
byggas.) 
I Älmhult har dom byggt en lekgård även där för liten dessutom har dom placerat en stor trädstam där grenar 
sticker ut, så springer hundar fort kan dom spetsa sina kroppar 
Själv är jag rörelsehindrad har två whippethundar som är utbildade service/assistanshundar samt kör med en 
elrullstol. Har varit runt lite i stort sett hela sverige och kollat på hundrastgårdar. 
I Malmö vid mässhallarna i Saxtorp ca stl fotbollsplan som är gräsbelagd cementrör är nedgrävda med gräs många 
papperskorgar samt skyffel. Väl genomtänkt. Nere vid Hovdala slott finns en gångslinga för hundägare samt två 
stora hundrastgårdar på en fotbollsplans yta. 
Men vad har vi i Killeberg ? Inget för hundar men massor för idrott och det är givetvis bra. 
Mitt förslag är att göra en hundrastgård så stor att hunden även kan tränas lite på inkallning mm. 
Jag ställer gärna upp med råd o ideer så inte kostnaderna springer i höjden med att skicka en entrepenör har en 
del erfarenhet och jag kostar inget. Möter ett stort antal hundägare som har samma åsikt som jag OM ATT FÅ EN 
BRA FIN HUNDGÅRD I KILLEBERG 
mvh r .,(}, 

//m/~rJno 
I 

Underskrift 
Ort och datum 

klLLEBERG den 20210323 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Namnförtyd gande 

Maj-Lis Bruse 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61 -5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



MOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-03 

Kommunfullmäktige 

§ 47 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Killeberg 

KS/2021 :91 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslaget översänds till samhällsbyggnadsnämnden för ut
redning och beslut. 

Medborgarförslaget ska vara besvarat till den 30 juni 2021 . 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommit den 24 mars 2021 föreslår förslagsställaren att 
en hundgård uppförs i Killeberg. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag inkommit den 24 mars 2021, från Maj-Lis Bruse. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 

11 (24) 

Expedierat 

I 8U11 
--J,_, Utdragsbestyrkande 

tDJJ- or--i ·1 I 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

19(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 18

Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda - Frida 
Clemén och Pernilla Olofsson

SBN/2021:209   331

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Hundrastgård i Lönsboda”, daterad den 25 
januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommit 2021-05-10, föreslår Frida Clemén och 
Pernilla Olofsson att Osby kommun ska anlägga en hundrastgård i 
Lönsboda. Ytterligare ca 70 personer har via ett namnunderskriftsformulär 
ställt sig bakom förslaget.

Förslagsställarna anger två tänkbara platser som lämpliga för en 
hundrastgård, Essoparken alternativt fotbollsplanen vid Skattön.

Yttrande angående placering av hundrastgård i Essoparken har inkommit 
med e-post från Bertil Svensson som motsätter sig en lokalisering av en 
hundrastgård där.

Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl 
Killeberg, Visseltofta och Lönsboda.

En utvärdering av på vilket sätt och hur frekvent användningen är av den 
befintliga och planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan 
kommunen tar ställning till att anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i 
kommunen.

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Medborgaförslag – hundrastgård i Lönsboda”, daterad den 
25 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Skrivelse ” Medborgarförslag – hundrastgård Lönsboda” inkommen 2021-
05-10 från Frida Clemén och Pernilla Olofsson.

Bilaga ” Namninsamling” där ytterligare ca 70 personer tillstyrker förslaget.

Yttrande ”Synpunkt angående tänkt placering” från Bertil Svensson.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-25  

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Medborgarförslag - hundrastgård i Lönsboda 
Dnr SBN/2021:209 331   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2021-05-10, föreslår Frida Clemén och Pernilla Olofsson att 
Osby kommun ska anlägga en hundrastgård i Lönsboda. Ytterligare ca 70 personer har via 
ett namnunderskriftsformulär ställt sig bakom förslaget. 
Förslagsställarna anger två tänkbara platser som lämpliga för en hundrastgård, Essoparken 
alternativt fotbollsplanen vid Skattön. 
Yttrande angående placering av hundrastgård i Essoparken har inkommit med e-post från 
Bertil Svensson som motsätter sig en lokalisering av en hundrastgård där. 
 
Under år 2021 inkom ett flertal medborgarförslag om hundrastgårdar i såväl Killeberg, 
Visseltofta och Lönsboda. 
En utvärdering av på vilket sätt och hur frekvent användningen är av den befintliga och  
planerade nya hundrastgården i Osby behöver ske innan kommunen tar ställning till att 
anlägga ytterligare fler hundrastgårdar i kommunen. 

 
Finansiering 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Skrivelse ” Medborgarförslag – hundrastgård Lönsboda” inkommen 2021-05-10 från 
Frida Clemén och Pernilla Olofsson. 

Bilaga ” Namninsamling” där ytterligare ca 70 personer tillstyrker förslaget 

Yttrande ”Synpunkt angående tänkt placering” från Bertil Svensson. 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  



VlOSBY Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

~KOMMUN OSBY KOMMUN 
Kon1n1u nstyrelsen 

Blankettanvisning 

__ · 2021 -05- 1 0, 
Skickastill: KS /icll} ,1 /61 __ ?'30 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Osby kommun Diari enr. Arendetyp 
Kommunledningskontore1 · .~ ............. ···--'"-- -
Kansliet 
283 80 Osby 

ek 
Förslaget 

Motivering 
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

0 o,'vl f \a6ex--n6_ v i- ha, tah k t ir : 
<~ Essopdrk.6n (Bakom ga,mL:1 sfat~c() 
rK f ol.bo ils p la nc. Y) Ui d sk.if on. 

;Jlersom 00~½ ~eda~ h ay e11 ~ vill h'.3 en tll, 
k;;Jn,1er v \ a ft Mh5bcda sk-a fa en ~rst -
'?ei soyn oeh6_:vs 5 en6Yhför3S ~r a~& så~f;a LA--ff 
stan;ft-_li en ~y•hd och eh So~ood :«i;r at~ slarsa 
baJspasd r i ? 
MV1Vfr;da l/eYJ1fn 1 Pe.vn1lb O!olsso0 

Underskrift 
r 

Ctcmc:, 
Jag medger samtidigt a mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 11 16 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 
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Lilja-Englund, Erika 

Ämne: Sv: Meddelande angående Samhällsbyggnad 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@osby.se> 
Skickat: den 10 juni 2021 07:54 
Till: Lilja-Englund, Erika <erika.lilja-englund@osby.se> 
Ämne: VB: Meddelande angående Samhällsbyggnad 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

. 2021 -06- 1 0 r,s (2 o Z I .- I 6 / ') 5 0 
Diarienr. Ärendetyp 

Detta kom till oss, men vi har inte fått ärendet ännu, så jag tänker att ni får diarieföra det hos er, gäller KS/2021:161 
- Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda 

Paula Bernhardsson 
Assistent 
Planering & adm 
Samhällsbyggnad 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 81 22 
Växel: 0479 - 52 80 00 
mailto:paula.bernhardsson@osby.se 
https://www.osby.se/ 
https://www.osby.se/diverse/sa-hanterar-osby-kommun-personuppgifter.html 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommun@osby.se <kommun@osby.se> 
Skickat: den 9 juni 202113:43 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@osby.se> 
Ämne: Meddelande angående Samhällsbyggnad 

Meddelande: 
Hej, Jag har noterat att det kommit in ett medborgarförslag att anlägga en hundrastgård i Lönsboda. I förslaget 
nämndes det att ett alternativ ska vara "essoparken", detta förslag vill jag att ni plockar bort. Jag bor granne med 
parken och vill inte att det rastas hundar där. Denna rastgård är öppen 24/7 i 365 dagar, vilket medför problem, 
hundar är inte alltid tysta. Sen finns det även en lekplats där med små barn i rörelse. Hoppas ni hittar en lämplig 
plats i Lönsboda där hundägarna får vara i fred. 
MVH 
Bertil Svensson 

Namn: 
Bertil Svensson 

E-postadress: 
21506@telia.com 

IP: 151.177.22.153 
Sida: Samhällsbyggnad 
Länk: https://www.osby.se/kontaktsidor/samhallsbyggnad.html 

Samtycke 
2021-06-09 13.43 
Kryssa i rutan för att bekräfta att du har tagit del av hur dina personuppgifter hanteras. 



IVIOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-14 

Komm u nfu Il mäktige 

§ 62 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Lönsboda 

KS/2021:161 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 10 maj 2021, överlämnas till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

- Medborgarförslaget ska vara behandlat till den 3 0 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 10 maj 2021, föreslår förslagsställaren 
att en hundrastgård uppförs i Lönsboda. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag " Hundrastgård i Lönsboda, inkommen den 10 maj 2021 
från Frida Clemen och Pernilla Olofsson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

11 (24) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

~ I 71J I rw 20 2--1- ob-Jr I 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

21(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 19

Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats - 
Tommy Jönsson

SBN/2020:66   810

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Röjning av Klintens utsiktsplats”, daterad den 
31 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg 
och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommit 2020-01-23, föreslår Tommy Jönsson röjning 
av mindre buskar och träd vid Klintens utsiktsplats för att förbättra själva 
utsikten.

Röjningsarbetet är redan utfört av kommunens gata/parkenhet. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Röjning av Klintens utsiktsplats” 
daterad den 31 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan 
Lindeberg och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Skrivelse – Medborgarförslag ”Röjning av Klintens utsiktsplats” inkommen 
från Tommy Jönsson 2020-01-23.

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-02-24, § 12.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-31  

Sida 
1(1) 

Samhällsbyggnad    
Jan Lindeberg   
0479-52 83 25   
jan.lindeberg@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats  
Dnr SBN/2020:66 810   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2020-01-23, föreslår Tommy Jönsson röjning av mindre 
buskar och träd vid Klintens utsiktsplats för att förbättra själva utsikten. 

Röjningsarbetet är redan utfört av kommunens gata/parkenhet.  

Finansiering 

Området runt Klinten utgör planlagd naturmark och ligger inom de delar som kommunens 
driftenhet, gata/park normalt ansvarar för, sköter och förvaltar. 
Kostnaden för utförd röjning rymdes därmed inom driftsbudgeten för gata/park. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse – Medborgarförslag ”Röjning av Klintens utsiktsplats” inkommen från Tommy 
Jönsson 2020-01-23. 
 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


MOSBY 
\f_~ KOMMUN 

Blankettanvisning 
Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 
Tommy Jönsson 
Adress 
Nybygden 1599 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Röjning av Klintens utsiktsplats 

Motivering 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Skickas till: 
Osby kommun 
Kommunledningskontoret 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

Postnummer och ort 
28391 Osby 

Sida 
1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Kon taktcenter 

0~o'wlNOf'1MUN 
l<o m rn u nsty re I se:: ,1 

2020 -01- 2 3 

0709-504583 

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Jag fure~ic:'ir en röj11li1y av uusi,ar oci1 mindre träd ::;orn skyrn1ner utsikten mot 5jön och city. Sitter rnan på bänka;na 
och vänder blicken mot utsikten så ser man tyvärr mest ris och slöj. 

När man som jag fotograferar vyn mot "Osbys skyline" så vill man naturligtvis ha så fritt som möjligt. 
Där finns några lite större träd som gärna får försvinna också om möjligt. 

Så, en rejäl rensning, förslagsvis innan lövsprickning kommer att uppskattas av al la som besöker platsen. 

Tack på förhand /Tommy 

Underskrift ,...,. .... .// / ' 
Ort och datum Namnteckning Y} /4 - ; -
Osby den 2020-01-22 ( ,'i7-7·?, .)-·· /I /~,...Z:., 

/ / ,r •. • -- ~ ·1 / , 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras Namnförtydligande / / . ..-
för diarium, handläggning och arkivering. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Tommy Jönsson '-" / 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



/v:oSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

§ 12 

Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats -
Tommy Jönsson 

KS/2020:42 810 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag " Röjning av Klintens utsiktsplats", inkommen 
den 23 januari 2020, från Tommy Jönsson översänds till samhälls
byggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget "Röjning av Klintens utsiktsplats", inkommen den 23 
januari 2020, föreslår förslagsställaren en röjning av buskar och mindre träd 
som skymmer utsikten mot sjön och Osby. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag" Röjning av Klintens utsiktsplats", inkommen den 23 
januari 2020, från Tommy Jönsson. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

22(34) 

Justerandes sign 

< b-::, I .1~, 
Expedierat Utdragsbestyrkande 

..c._ 

I etJf; 2-(JL0-03 -07-_ I 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

22(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 20

Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken - Zeke 
Carlsson

SBN/2021:210   330

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Medborgarförslaget anses som besvarat, enligt tjänsteskrivelse 
”Medborgarförslag – Fler ramper i Skateparken”, daterad den 31 
januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys har tagit fram.

Sammanfattning av ärendet

I medborgarförslag inkommit 2021-05-19 föreslår Zeke Carlsson att det 
byggs fler ramper i skateparken vid Sjöängen i Osby. 

Förslaget är helt i linje med Osby kommuns vision 2030 om ”Ett levande 
centrum”. 
Sjöängen är utpekat som utvecklingsområde – ”Nära Osbysjön” och i
visionsdokumentet har man räknat upp en rad åtgärder som skulle kunna 
öka attraktiviteten för platsen, exempelvis ” brygga, fler sittplatser, 
grillplats och sportmöjligheter och utomhusgym”,
en utbyggnad av skatparken kan definitivt ingå i detta. 

Både Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid har själva internt börjat 
fundera och diskutera över hur vi kan utveckla hela området ”Sjöängen”. 
B.la. så används området vid Valborgsfirande och andra event och behov 
finns redan idag av att bygga ut både el och VA-försörjning i området. 

Behov finns av att ta fram en detaljerad plan för hur kommunen vill 
utveckla området och vilka faciliteter som ska finnas där innan ytterligare 
utbyggnad av skateparken sker. Arbetet med planering och framtagande av 
projekteringshandlingar för området bedöms kunna påbörjas innan 
sommaren 2022.

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

23(23)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Fler ramper i Skateparken”, daterad 
den 31 januari 2022, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Skrivelse ” Medborgarförslag – Fler ramper i skateparken inkommen från 
Zeke Carlsson inkommen 2021-05-19.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14, § 63.

Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-01-31.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-01-31  

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken 
Dnr SBN/2021:210 330   

 

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta 
tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till förslagsställaren och därmed anse förslaget som 
besvarat. 

Barnkonsekvensanalys 

Se bifogad barnkonsekvensanalys till ärende. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit 2021-05-19 föreslår Zeke Carlsson att det byggs fler ramper 
i skateparken vid Sjöängen i Osby.  
Förslaget är helt i linje med Osby kommuns vision 2030 om ”Ett levande centrum”.  
Sjöängen är utpekat som utvecklingsområde – ”Nära Osbysjön” och i visionsdokumentet 
har man räknat upp en rad åtgärder som skulle kunna öka attraktiviteten för platsen, 
exempelvis ” brygga, fler sittplatser, grillplats och sportmöjligheter och utomhusgym”, 
en utbyggnad av skatparken kan definitivt ingå i detta.  
 
Både Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid har själva internt börjat fundera och 
diskutera över hur vi kan utveckla hela området ”Sjöängen”. B.la. så används området vid 
Valborgsfirande och andra event och behov finns redan idag av att bygga ut både el och 
VA-försörjning i området.  

Behov finns av att ta fram en detaljerad plan för hur kommunen vill utveckla området och 
vilka faciliteter som ska finnas där innan ytterligare utbyggnad av skateparken sker. 
Arbetet med planering och framtagande av projekteringshandlingar för området bedöms 
kunna påbörjas innan sommaren 2022. 

 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Finansiering 

Samhällsbyggnad har investeringsmedel avsatta på projekt 0807 Centrumåtgärder 
visionsdokument för både 2021 och 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ” Medborgarförslag – Fler ramper i skateparken inkommen från Zeke Carlsson 
2021-05-19 

Kommunfullmäktiges beslut KS/2021:178 330 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson  Jan Lindeberg  
Samhällsbyggnadschef  Mark- och exploateringschef  



MOSBY 
~KOMMUN 

Blankettanvisning 

Behövs det mer utrymme för att skriva motivering till 
förslaget, går det att bifoga en separat skrivelse till 
blanketten. 

Förslagsställare 
Namn 

zeke carlsson 
Adress 

göran håkans väg 33 

Förslaget 
Kort presentation av ditt medborgarförslag 

Fler ramper i skate parken 

Motivering 

Sida 

MEDBORGARFÖRSLAG 1 (1) 

OSBY KOMMUN 
Korn munstyrelsen 

2021 -05- 1 9 
Skickas till: 1,,,..-5 / (} r . ' -:::i,_f,( 5J 
Osby kommun f'- . lf--V2-I : I .J u .. ✓ o 
KommunledningskontoreDiariJnr. Arendetyp 
Kansliet 
283 80 Osby 

Telefonnummer 

0704021696 
Postnummer och ort 

28333 osby 

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna 
genomföras. 

Jag vil ha lite mellan stora ramper för det blir roligare o mer plats att åka på. Det är väldigt många som åker där så 
det blir svårt att få plats att åka. 
Ni kan bygga ut en till betong platta brevid som sitter ihop så ni får plats. 

I den u rampen som går upp o ner behövs det byggas ut där man landar det är för lite plats för stacketet är ivägen. 
0 en brunn om ni bygger mer på skate parken så vattnet kan rinna ut. 
Hälsnigar zeke 10 år. 

Underskrift 
Ort och datum 

osby den 17/5 2021 
Namnteckning 

--e.ce c.. rf 
Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får registreras 
för diarium, handläggning och arkivering. 

Namnförtydligande 

zeke carlsson 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se PlusGiro 1116 61 -5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



IVIOSBY ·& KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-14 

Kommunfullmäktige 

§ 63 

Medborgarförslag - Fler ramper i skateparken 

KS/2021:178 330 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 19 maj 2021, överlämnas till sam
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

Medborgarförslaget ska vara behandlat till den 30 september 2021 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 19 maj föreslår förslagsställaren att det 
byggs fler ramper i skateparken. 

Besluts underlag 
Medborgarförslag "Fler ramper i skateparken" inkommen den 19 maj 2021. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 

12(24) 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 

~ 170 I~ 2_u2 t-06-~r+-I 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun, 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax  

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

Organisationsnr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-31 

 
       

  
 

 
 

 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Medborgarförslag - Fler ramper i Skateparken 
Dnr SBN/2021:210 330 
 

Vilka barn berör ärendet och hur? 
 
I förstahand förslagsställaren av medborgarförslaget Zeke Carlsson. 
I andra hand potentiellt alla barn i Osby kommun. 
I tredje hand alla barn som besöker Osby kommun. 
 
 
 
 
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats? 
Ja, beskriv metod 
 
Medborgarförslag har inkommit från Zeke Carlsson 10 år. 
 
 

Beskriv resultatet 
 
Kommunfullmäktige i Osby kommun har tagit beslut om att överlämna 
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt utredning och beslut. 
 
 

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera. 
 
 



Osby kommun 
Datum 
2019-10-02 

      
      

Sida 
2(3) 

Vilket beslut vore bäst för barnet? 
 
Att det byggs ut fler ramper i skateparken 
 
 

 

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras? 
 
Området där skateparken är belägen ” Sjöängen” är utpekad i Osby 
kommuns visionsdokument 2030 som en plats man vill utveckla och 
tillgängliggöra för diverse olika aktiviteter. Behov finns att ta fram en 
detaljerad plan för hur utvecklingen ska ske. En utbyggnad av fler ramper i 
skateparken är definitivt i linje med visionsdokumentet. 
 
 
 
 

 

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?  
Ja, beskriv 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej, motivera 
 
 
 
 



Osby kommun 
Datum 
2019-10-02 

      
      

Sida 
3(3) 

 
 

 





MOSBY 
~KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Sam häl Is byggnadsnämnden 

Delegationsbeslut enligt, 2:2 i samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning antagen 2021-06-16, § 72. 

Delegationsbesl ut SBN/2022 :6 

Datum: 2022-01-04 

Beslut om samarbetsavtal för klimat- och energirådgivning med Hässleholms kommun. 

Sedan ett par år tillbaka har Osby haft ett samarbete med Hässleholms kommun gällande klimat- och 
energirådgivning. Nuvarande avtal gick ut den sista december 2021 och nytt avtal behöver skrivas för 
perioden 1 januari 2022 tom 31 december 2024. Finansiering av tjänsten sker via bidrag från 
Energimyndigheten. Ansökan om bidrag m.m. ombesörjs av Hässlehoms kommun. 

Beslut 

Härmed beslutas att samarbetsavtal för klimat- och energirådgivning ska tecknas med Hässleholms 
kommun för perioden 1 januari 2022 - 31 december 2024. I avtalet ska framgå att det endast gäller 
under förutsättning av att finansiering erhålls från Energimyndigheten. 

Delegatens underskrift 

Lotte Melin, Ordförande samhällsbyggnadsnämnden 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum 
Nr (enligt delegations-
ordning 

2021-09-09 Ordförandebeslut 

Dnr enligt diariet 

SBN/2021 :150 

Ärende 

Upphandling av tillfälliga skolmoduler för Visslan. 

Beslut 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

Beslut om upphandling 

Upphandla tillfälliga skolmoduler för Visslan i Visseltofta, då befintliga hyrda lokaler ej uppfyller 
arbetsmiljökraven. 

Beslut skickas till: 

SBN 

~~ 
Underskrift delegat 

Ann-Charlotte Melin 
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Namnförtydligande 



MOSBY 
~ KOMMUN 

Anmälan av delegationsbeslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 

! Nr (enligt delegations-1 Beslutsdatum Ärendetyp (enligt delegationsordning) 
ordning 

2022-01-21 Ordförandebeslut Beslut om fastighetsförsäljning 

Dnr enligt diariet 

SBN/2022:22 

Ärende 

Avsiktsförklaring gällande försäljning av Visseltofta skola vid det fall att Visseltofta skolförening får 
tillstånd av Skolinspektionen att starta en friskola hösten 2023. 

Beslut 

Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring 

Beslut skickas till: 

SBN 

~~ Mark- och exploateringschef 
Fastighetschef 

Underskrift delegat 

Ann-Charlotte Melin 
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Namnförtydligande 



2022-01-21 

Avsiktsförklaring mellan Osby kommun (nedan kallat "Kommunen") och 
Visseltofta skoliörening (nedan kallat "Föreningen") tillsammans nämnda 
"Parterna" 

Denna avsiktsförklaring har upprättats med anledning av att Föreningen avser att starta en 
friskola i Visseltofta. Föreningen avser att under januari 2022 skicka in en ansökan till 
Skolinspektion om att få tillstånd att bedriva en friskola i Visseltofta. För att kunna skicka in 
en ansökan behövs en beskrivning av var verksamheten ska bedrivas. 

Föreningen vill förvärva alternativt hyra gamla Visseltofta skola som är belägen på 
fastigheten Visseltofta 4:36 för att bedriva friskoleverksamhet. 

Kommunen erbjuder sig därför att sälja del av fastigheten med tillhörande skolbyggnad till 
föreningen vid det fall att ansökan beviljas av Skolinspektionen. Under en övergångsperiod i 
väntan på lantmäteriförrättning erbjuder sig även kommunen att tillfälligt hyra ut byggnaden 
till föreningen. 

Denna avsiktsförklaring gäller enbart med följande villkor: 

• Ansökan för att bedriva friskola skickas in under våren 2022. 
• Tillstånd att få bedriva friskola beviljas med start senast höstterminen 2023. 
• Förhandling av eventuell köpeskilling alternativt hyra sker under 2022. 

I annat fall upphör avsiktsförklaringen att gälla och inga som helst ekonomiska krav kan 
ställas på någon av parterna. 

Osby, 2022-01-21 

För Osby kommun 

Ann-Charlotte Melin 
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsdatum 
Nr (enligt delegations-
ordning 

Ärendetyp (enligt delegationsordning) 

2022-01-31 6.3 
Försäljning av skog till en volym 

understigande 500 kbm 

Dnr enligt diariet 
  

SBN/2022:30 
  

Ärende 

Avverkning och försäljning av stormfälld skog på olika platser inom kommunen, beräknad total volym 

ca 120 kbm. 

 

Beslut 

Godkännande av försäljning av stormfälld skog till en beräknad volym av ca 100-150 kbm, berörda 

områden nordöstra industriområdet, Klinten och Näset. 

 

 Beslut skickas till: 

 

 

 

SBN 

 

Underskrift delegat 

 

Jan Lindeberg 

Mark- och exploateringschef 

Namnförtydligande 
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Datum: 2021 -10-14 

Delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 
antagen 2021-06-16, § 72. 

Delegationsbesl ut 

I Vidaredelegations av beslutsrätt 

Beslut 

Härmed vidaredelegeras rätten att slutförhandla och underteckna erforderligt exploateringsavtal, 
köpeavtal och köpebrev för Sotaren 9 till mark- och exploateringschef Jan Lindeberg. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-09, § 85 att förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att försälja Sotaren 9 och därmed slutförhandla och 
underteckna erforderligt exploateringsavtal, köpeavtal och köpebrev. 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 



2022-02-02 
Beslut om upphandling 
Dnr KS/ 2022:67 
~✓~ KOMMUl\ 

Beslut om upphandling 
Detta beslut fattas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy, delegationsordning samt 
regler för inköp och upphandling. 

Beställare 

Avdelning/verksamhet/enhet: 

Samhällsby!limad, mark och exploateringsenheten 
Handläggare: 

Ro bin Carlsson 

Uppgifter om upphandlingen 

Benämning: 
Ny cirkulationsplats väg 15 i Osby 

Upphandlingen avser: 

I 
Telefon: 

0479-52 82 91 

□ Vara □ Tjänst □ Byggentreprenad 
Kortfattad beskrivning av vad som ska upphandlas: 

Grund för beslut: 

□ Ramavtal saknas 

□ Ramavtal upphör 

□ Nyttbehov 

□ Specifikt inköp 

·---- Underskrift 

Underskrift 
Lotte Melin 

Namnförtydligande 

Uppskattat värde (anges per år om ramavtal): 

Sjumiljonersexhundratrettiotusen ( 7 630 000:-) 

Planerad kontraktstid/leveranstid: 

Klart under 2022. 

Originalet lämnas till registrator. 
Skannad kopia på beslutet skickas till upphandling@osby.se. 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 8

Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad exklusive VA

SBN/2022:31   041

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad exklusive VA, 
godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021, samhällsbyggnad exklusive VA”, 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson.

Rapport, Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnad 
exklusive VA.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
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Sida 
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Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad exklusive VA 
Dnr SBN/2022:31 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad exklusive VA. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, Årsredovisning 2021, Samhällsbyggnad exklusive VA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


 

 

Årsredovisning, verksamhetsberättelse 
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Samhällsbyggnad exkl VA 
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INLEDNING 

• PLANERING OCH ADMINISTRATION 

• FASTIGHETSENHETEN 

• MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN 

• SERVICEENHETEN 

Ledning 

Lotte Melin, Ordförande 

Mathias Karlsson, Förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Ekonomi 

Ekonomin och att hålla budget är fortsatt i fokus och kräver återhållsamhet och ständiga åtgärder i stort och smått. 

Corona 

2021 har liksom året innan präglats av covid-19 och de förhållningssätt som pandemin krävt. Pandemin har bland annat inne-

burit restriktioner kring möten och besök i kommunens byggnader. Restauranger vid äldreboendena har varit stängda för 

allmänheten större delen av året. Lokalvården har under pandemin ett utökat uppdrag t ex beträffande städning av äldreboen-

den samt att torka av ytor, belysningsknappar och dörrhandtag/ledstänger mer frekvent än vanligt på skolor och förskolor. 

  

Exploateringar för nya tomter 

Under 2021 har flera stora exploateringsprojekt bedrivits och bland annat har tomt för Osby glas färdigställts på Nordöstra 

industriområdet samt tomter för handel och verksamhetslokaler vid det så kallade Nettoområdet, bland annat tomt för Jem & 

Fix. Mark har under året också blivit klar för byggnation av småhustomter det gäller tomter i Marklunda, Kråkeskogen och i 

Killeberg. Sammanlagt har 28 nya tomter iordningställts. 

Under året har också fem stycken markanvisningsavtal på kommunalmark tecknats med intressenter som önskar bygga bostä-

der bland annat i Marklunda (Valthornet 1), fd kommunförrådet (Chauffören 26), Snärjet, Ferebacken 1-4 och 6-7, Stortorget 

i Lönsboda. 

  

Detaljplanering 

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för kommunens fysiska planering och nämnden beslutade i början av året att ändra stads-

planen för del av Osby 194:1, Kråkeskogen för att möjliggöra byggnation av radhus/parhus i området. I övrigt pågår detalj-

planearbete för bland annat ny grundskola samt äldreboende i Lönsboda, industriområde Nordöst, Netto etapp 2, ishall i Osby 

samt detaljplan för småhustomter i Loshult. 

  

Lokalbanken 

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om samtliga kommunens fastigheter och bedriver ett kontinuerligt arbete med syfte att 

dessa ska vara så ändamålsenliga som möjligt för verksamheterna. Det innebär också att sälja eller riva lokaler som inte 

längre används. 

Trulsagården paviljong är flyttad till Visseltofta. 

Hemgården (fd förskola) är riven. 

Ängsgårdens förskola är riven. 

Ängdalen är riven. 

Calcio-internatet är avvecklat. 

Gula barackerna samt fackens hus vid kommunhuset är sålda. 

Ekelund har byggs om till korttidsboende för LSS. 

Hyrda moduler för Lönnegårdens förskola har avvecklats och hyrda moduler för Solklinten vid Hasslarödsskolan har avveck-

lats. 
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Byggnationer 

Korttidsboende för LSS på Ekelund blev klart under året. Under december togs också första spadtaget för nytt LSS boende 

med sex lägenheter på Hemgården. Upphandling är ute för byggnation av grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg. 

  

Hållbarhetsarbete 

Osby har under året klättrat i miljörankingen och ligger nu på 97 plats av 290 kommuner. Det är en förbättring med 42 platser 

sedan förra mätningen. I maj fick kommunen också pris som årets "Elbilsraket 2021" då kommunen ökat sin elbilsflotta med 

17 procent sedan fjolåret. För att ytterligare vässa kommunens hållbarhetsarbete antogs en ny klimat- och energiplan av 

kommunfullmäktige i december. I tabellen nedan redovisas mål och utfall för klimat- och energiarbetet. Värt att nämna är 

också att energiförbrukningen gällande offentlig belysning har minskat med drygt 42 % och att energiförbrukningen i fastig-

heterna minskade med 2,8 % jämfört med år 2020. Osby kommun har även producerat 282 430 KWh i solenergi under 2021. 

  

Indikator Mål Utfall 2021 Kommentar 

Miljömärkt el 100% 100% Kommunen köper "Bra miljöval 
el" sedan flera år tillbaka. 

Fossilbränslefri värme 100% 91% Under 2021 ökade fossilandelen 
i fjärrvärmen pga numera lösta 
driftstekniska problem. Olja 
återstår endast i Lönsboda. 

Fossilbränslefria drivmedel 100% 53% Förbättring från 44 % 2020; 
gata/parks fordon körs på 
HVO100 och 25 elbilar rullar i 
fordonsflottan. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal beslut som föregåtts av en konse-
kvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, 
sociala och ekonomiska aspekter)  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 5 Konsekvensanalyser har främst gjorts i sam-
band med framtagande av nya detaljplaner. 

 
Antal kg serveringssvinn  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Max 5 000 5 518 Målet gällande mängden matsvinn nåddes inte 
under året. Arbetet med att minska svinnet 
fortsätter under kommande år. 

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal tillfällen som invånarna har infor-
merats via hemsidan innan åtgärder 
som berör dem påbörjas.  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Minst 10 31  

 
Antal genomförda förbättringar.  (Sam-
hällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 100 100  

 
Antal genomförda förbättringar av större 
omfattning.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 7 Ny organisation av samhällsbyggnadsförvalt-
ningen från 1 januari 2021. 
Inrättande av en gemensam arbetsgrupp för 
detaljplaner mellan shb och mob. 
Införande av NUBA för rapportering av arbeten 
av entreprenörer. 
Skanning av kommunens byggnader är påbör-
jad. 
Klimat- och energiplan beslutades. 

• 
■ 

• 
• • 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

Uppdatering av egenkontroll gjordes i samtliga 
kök. 
Lokalprocessmöten med kommunens samtliga 
förvaltningar. 
 

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 
Antal byggklara småhustomter i Osby.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 10 24  

 
Antal byggklara småhustomter i Löns-
boda.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 40  

 
Antal byggklara småhustomter i Kille-
berg.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 25  

 
Antal byggklara småhustomter i Loshult.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 0 Ny detaljplan är på gång och kommer troligen 
att vinna laga kraft första halvåret 2022. 

 
Antal  byggklara småhustomter i Hökön.  
(Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 3 9  

 
Antal byggklara småhustomter i Vissel-
tofta.  (Samhällsbyggnad exkl VA) 

 

Minst 5 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen har regel-
bundna möten med Byalaget Wisseltofta Vän-
ner i syfte att underlätta privata initiativ gällande 
byggnation av småhus i Visseltofta. 

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för 
verksamheter i Osby.  (Samhällsbygg-
nad exkl VA) 

 

Minst 30 000 50 000  

 
Antal kvadratmeter byggklar mark för 
verksamheter i Lönsboda.  (Samhälls-
byggnad exkl VA) 

 

Minst 10 000 0 Aktiviteter pågår för att nå målet. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 60 955 55 969 

Varav kostnad för sjuklön 527 729 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 121 årsarbetare 117 årsarbetare 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 116 625 127 528 125 691 1 837 

Kostnader 183 926 199 483 196 424 -3 059 

Resultat -67 301 -71 955 -70 733 -1 222 

Analys av utfallet 

Utfallet för 2021 blev ett underskott på 1 222 tkr. 

Underskottet förklaras till största delen av att kostnaderna för snö- och halkbekämpning blev 1000 tkr högre än budgeterat på 

grund av vinterförhållanden både i början och i slutet av år 2021. 

• • • 
■ 

• 
■ 

• 
■ 
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PLANERING OCH ADMINISTRATION 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 1 600 1 304 1 118 186 

Kostnader 4 932 5 068 4 735 -333 

Resultat -3 332 -3 764 -3 617 -147 

Planering och administration fick ett mindre underskott på 147 tkr, var av huvuddelen beror på mindre bidrag gällande be-

kämpning av Sjögull än beräknat. 

FASTIGHETSENHETEN 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 100 883 107 050 106 498 552 

Kostnader 116 190 111 197 110 189 -1 008 

Resultat -15 307 -4 147 -3 691 -456 

Fastighetsenheten stod för ett underskott på 456 tkr. Det är i huvudsak orsakat av högre kostnader för fjärrvärme, vatten och 

avlopp pga. prisökningar under året. 

MARK- OCH EXPLOATERING 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 2 743 8 328 7 512 816 

Kostnader 14 705 33 033 31 684 -1 349 

Resultat -11 962 -24 705 -24 172 -533 

Mark- och exploateringsenhetens underskott på 533 tkr avser till största delen högre kostnader än budgeterat för snöröjning 

och halkbekämpning. 

KOSTENHETEN 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 10 611 10 093 10 303 -210 

Kostnader 29 417 29 822 30 179 357 

Resultat -18 806 -19 729 -19 876 147 

Kostenheten fick ett mindre överskott på 147 tkr. Överskottet är lägre än prognostiserat under året delvis beroende på att 

äldreboendenas restauranger behövt hålla stängt pga Covid-19. 

LOKALVÅRD 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 516 581 260 321 

Kostnader 17 735 18 961 18 345 -616 

Resultat -17 219 -18 380 -18 085 -295 

Lokalvården visade ett underskott på -295 tkr. Underskottet kan i sin helhet kopplas till två faktorer, dels så har kostnaden för 

städmaterial mångdubblats under pandemin, dels så ligger kontorsservicekostnaderna till viss del inom lokalvården varav 

portokostnaderna inte har kompenserats under flera år. Från och med 2022 kommer alla kontorskostnader att ligga på enheten 

Gemensam service. 
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GEMENSAM SERVICE 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 7 172 0 172 

Kostnader 1 197 1 401 1 291 -110 

Resultat -1 190 -1 229 -1 291 62 

Gemensam service landade på ett mindre överskott på 62 tkr. Detta beror på att det inkommit intäkter i samband med försälj-

ning av fordon. Vid försäljning behåller fordonsfunktionen 20% av intäkten, detta för att finansiera verksamhetssystem och 

elektroniska körjournaler. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Budget 
2021, tkr 

Redovisat 2021, tkr Avvikelse, tkr,redovisat 
jämfört med budget 

0210 Örkenedskolan 22 800 2 507,8 20 292,2 

0212 Ny förskola Klockareskogs 4 750 0 4 750 

0214 LSS-boende Ängdalen 7 500 50,5 7 449,5 

0215 Lss-boende Ängsgården 15 000 1 434,2 13 565,8 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 500 143,5 356,5 

0295 Utemiljö Rönnebacken 0 105,3 -105,3 

0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 1 690,4 1 564,6 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 859,4 705,6 

0298 Moduler Visslan 0 49,7 -49,7 

0801 Fastighetsbildning 150 394,1 -244,1 

0803 Centrumåtgärder 2 465 296 2 169 

0804 Gatubelysning 200 1 954,5 -1 754,5 

0807 Centrumåtgärder visionsdok 3 970 65,4 3 904,6 

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 200 438,5 -238,5 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 500 536,1 -36,1 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 0 17,5 -17,5 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 740 1 395,7 6 344,3 

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 

0817 Köp av fastigheter 2 000 400,5 1 599,5 

0818 Väg Hassl. viadukt Mossv. 500 344,2 155,8 

0819 Dagvattenåtg. Nordöst 500 501,5 -1,5 

0820 Nya planområden 2020 23 000 0 23 000 

0821 Planområde Hasslaröd Väst 0 162,3 -162,3 

0822 Cirk.plats RV15 Källsvedsv. 0 72 -72 

0831 Lekplatser 600 401,3 198,7 

0832 Julbelysning 250 161 89 

0833 Fordon driftenhet 1 000 834,5 165,5 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 

0835 Asfalt 10 000 11 215,2 -1 215,2 

0839 Pumpstationer 300 0 300 

0840 Planområden 22 000 0 22 000 

0841 Planomr. Netto-området 0 5 391,9 -5 391,9 

0843 Planområde Kråkeskogen 0 923,1 -923,1 

0844 Planområde Hambov/Tenorv 0 44 -44 
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0846 Planområde Gerfasts väg 0 298 -298 

0847 Planområde Netto 2 0 9 465,4 -9 465,4 

0848 Planområde Loshult 0 607,6 -607,6 

0849 Planområde Hunshult 0 43 -43 

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 20 824,9 -20 824,9 

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 6 678,5 -6 678,5 

0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 0 8,2 -8,2 

0854 Utveckl NÖ ind. omr. etapp 2 0 1 761,9 -1 761,9 

0855 Planområde Fiskalen 0 34,8 -34,8 

0856 VA-ansl. server Apan Kanin 0 197,7 -197,7 

0857 Utveckl Tommabodavägen 0 1 454,1 -1 454,1 

0871 Rivning Lönnegården 0 21,8 -21,8 

0879 Gator Nordöst 500 503,8 -3,8 

0880 Utbyggn. fiber vita fläckar 3 000 8,8 2 991,2 

0890 Maskiner lokalvård 100 129,7 -29,7 

1303 Proj. energisparåtgärder 250 0 250 

1305 Säkerhetsprojekt larm 300 240,1 59,9 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 487,6 12,4 

1309 Utemiljö Barn och skola 895 418,2 476,8 

1310 Div. vht. förändr. BoU 1 000 1 530 -530 

1312 Reinvesteringar komp.red. 21 300 22 336,3 -1 036,3 

1610 Föreningslokal Örkenedsk 2 800 120,2 2 679,8 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut 2 400 1 181 1 219 

1613 Lokalbehov ökat elevantal 500 0 500 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackesk 3 500 1 507,8 1 992,2 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 17,5 2 382,5 

1616 Upprustn. fritidsanläggn. 2 000 1 027,6 972,4 

1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent 150 119,3 30,7 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 72,1 77,9 

1630 Ny ishall 40 000 3 758,6 36 241,4 

1642 Killebergs grundskola 20 000 5 360,7 14 639,3 

1647 Byggnation Lindhem 2 400 58,8 2 341,2 

1648 Killeberg fsk o matsal 15 000 825,7 14 174,3 

1649 Killeberg idrottshall 0 41,2 -41,2 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 3 445 2 940,5 504,5 

1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 985 

1667 Ny förskola Osby tätort 0 553,1 -553,1 

1673 Ekelund förvärv o ombyggn 0 1 874,3 -1 874,3 

1674 LSS-boende Skeingevägen 18 000 1 291,2 16 708,8 

1677 Om-o nybygg Maskinhall NB 0 2 716,8 -2 716,8 

1678 Örkenedsskolan modul tillf. 0 1 510,1 -1 510,1 

1679 Klintgården modul förvärv 3 500 4 564,3 -1 064,3 

1701 Genomförande, energiprojekt 2 000 1 052,5 947,5 

1706 Databaserad energistyrning 0 380,7 -380,7 

1752 Ny brandstation Osby 17 300 2 631,7 14 668,3 
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1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 36,2 2 963,8 

 Totalt 308 325 140 082,4 168 242,6 

Enbart 45,4% av investeringsbudgeten har förbrukats för året. Gällande mark- och exploateringsprojekten används dock inve-

steringsutrymmet i sin helhet. Det är framförallt de större fastighetsprojekten med längre ledtider som gjort den stora avvikel-

sen. Sex av fastighetsprojekten står för merparten av avvikelsen, se nedan. 

 

Örkenedskolan    + 20 292 tkr 

Projekteringen av Killebergsskolan har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering /upphandling och byggstar-

ten för Örkenedsskolan är försenad då designen bygger på Killebergsskolan. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruk-

tagande. En projektrisk är detaljplanen som ej ännu är färdig med synpunkter från Länsstyrelsen. 

 

Killebergsskolan inkl förskola och sporthall +28 813,6 tkr 

Förseningen beror på att projekteringen har tagit längre tid än planerat pga att en ny BBR kom under ett sent skede i projekte-

ringen vilket då förlängde projekteringen av grundskolan. Under upphandlingen ställdes felaktiga krav och upphandlingen har 

avbrutits och har reviderats och återpublicerats vilket försenat byggstarten ytterligare ett par månader. 

 

Ny brandstation i Osby      +14 668,3 tkr 

Förseningen av projektering beror på att beslutet att upphandla och genomföra projektet överklagades och när projekteringen 

påbörjades fanns det en resursbrist hos samhällsbyggnad i kombination med projektörer samtidigt som besked från Polis och 

Ambulans har dröjt. 

 

Tre st LSS-byggnationer i Osby + 37 724 tkr 

Förseningen beror på överklagan av upphandling samt förändring av BBR skedde under projekteringen med hårdare krav på 

tillgänglighet. Projekteringen förändrades då i ett sent skede. 

 

Ny förskola Klockarskog +4 750 tkr 

Projekteringen av Killebergs förskola har tagit längre tid än planerat vilket inneburit att Projektering av förskolan är försenad 

då designen bygger på Killebergs förskola. I dagsläget ser vi ingen försening gällande ibruktagande. 

Ny ishall i Osby + 36 241,4 

Projekteringen har tagit längre tid än beräknat men underlaget är nu i princip klart för att gå ut på upphandling. 

 

Ovanstående projekt står för ca 142, 5 mnkr. 

ERHÅLLNA STATS- OCH  EU-BIDRAG 2021 

Projektnamn Erhållen sumna 2021 (tkr) 

Statsbidrag Utrotning sjögull 140 

Konsumtionsstöd Mjölk 124,2 

LONA-projekt Sliperiet Gylsboda 120 

Försäkringskassan bidrag avs sjuklön 260,4 

Bidrag för kostnader relaterade till Covid-19 186,7 

Statsbidrag enskilda vägar 59,6 

EU-bidrag projekt Databaserad energistyrning 441,8 

  

  

  

Totalt 1 332,7 

FRAMTIDEN 

Det finns sedan några år tillbaka ett ökat intresse av att bygga verksamhetslokaler och bostäder i kommunen. För att möta 

efterfrågan kommer samhällsbyggnad att fokusera på att planlägga och exploatera mark för verksamhet/handel samt bostäder 

med fokus på tomter för småhus. 

Kommunen har stora behov av mer ändamålsenliga lokaler och står inför flera stora byggnationer. Byggnation av tre LSS-
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boenden pågår och under kommande år kommer byggnationer påbörjas av grundskola, förskola och idrottshall i Killeberg, 

grundskola och äldreboende i Lönsboda samt ishall och brandstation i Osby mm. 

Samtidigt som det finns stort behov av nya lokaler kommer också investeringar att göras i befintligt fastighetsbestånd för att 

skapa mer ändamålsenliga lokaler och minska energianvändningen. 
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Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad VA

SBN/2022:32   041

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad VA, godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning 2021, samhällsbyggnad VA”, daterad den 
1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson.

Rapport, Årsredovisning verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnad 
VA-verksamheten.
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Årsredovisning 2021 samhällsbyggnad VA 
Dnr SBN/2022:32 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna årsredovisningen för 2021 samhällsbyggnad VA. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport, Årsredovisning 2021, Samhällsbyggnad VA 
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INLEDNING 

• Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller; 

o Produktion och distribution av dricksvatten. 

o Distribution och behandling av avloppsvatten. 

o Avledning av dagvatten. 

• Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och under-

håll av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten. 

Ledning 

Lotte Melin, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Mathias Karlsson, förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Covid 

Med anledning av Covid-19 har åtgärder vidtagits för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten vid ett eventuellt 

bortfall av personal. Exempelvis internutbildning, minskning av fysiska möten, personal har utgått från sina anläggningar för 

att undvika större grupperingar och regelbundna avstämningar via teams med driftledare. Vårt förhållningssätt till pandemin 

har hittills varit framgångsrikt och vårt uppdrag har därför kunnat utföras enligt plan. 

Bevattningsförbud 

Under sommaren rådde bevattningsförbud i Osby kommun då vattenproduktionen var ansträngd pga. det varma vädret. 

Gemensamt drift- och övervakningssystem 

Införandet av ett gemensamt drift- och övervakningssystem för VA-anläggningar har påbörjats. Detta är ett mycket omfat-

tande arbete som kommer pågå under de närmaste åren. 

Materialbrist och prisökningar 

Det råder sedan en tid tillbaka materialbrist på insatsvaror vilket resulterat i kraftiga prisökningar och förseningar. 

Genomförda projekt under året: 

• En ersättningsborra har anlagts och tagits i drift på Tommabodafältet. 

• Installation av ny blåsmaskin på Osby reningsverk. 

• Slamplattan på Osby reningsverk har försetts med överbyggnad. 

• Provpumpning och provtagning av befintliga borra på f.d. Junescotomten har utförts, även detta vatten var förorenat 

med trikloreten. 

• Renovering av reservcentrifug på Osby reningsverk har genomförts. 

• Förberedelser för inkoppling av kolfilter på Lönsboda vattenverk har utförts, detta kommer säkra dricksvattendistri-

butionen om förhöjda halter av exempelvis bekämpningsmedel påträffas i vattnet. 

• Genomförande av VA-arbeten i samband med Osby kommuns exploateringsplaner i Killeberg. 

• Omläggning av VA-ledningar på bland annat G:a Hallarydsvägen i Killberg, Skolgatan och Aron Nils väg i Osby. 

• Bidrag har erhållits från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som ska leda till bättre vattenhushållning. Stödet 

ska användas till arbeten med att komplettera vattenproduktionen i Visseltofta med ytterligare en borra. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 0 0 

Varav kostnad för sjuklön 0 0 

Ingen personal finns inom egna verksamheten. Verksamheten sköts av SBVT. 
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Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 0 0 

Ingen personal finns inom egna verksamheten. Verksamheten sköts av SBVT. 

Dricksvatten 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 Producerad mängd Debiterad mängd Svinn 

Maglaröd 546 532 501 797 416 611 423 810 24 % 16 % 

Lönsboda 119 184 118 571 114 476 110 401 4 % 7 % 

Killeberg 43 362 42 512 36 254 24 687 16 % 18 % 

Hökön 6 354 6 393 6 112 6 101 4 % 5 % 

Spillvatten 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 Producerad mängd Mottagen mängd Ovidkommande ggr 

Maglaröd, Osby 
tätort 

546 532 501 797 1 081 224 1 245 857 2,6 2,5 

Lönsboda 119 184 118 571 488 842 520 267 4,3 4,4 

Killeberg 43 362 42 512 130 241 129 177 3,6 3 

Hökön 6 354 6 393 38 478 42 179 6,3 6,6 

 Villkorsuppfyllnad reningsverk 

  
Krav enligt tillstånd 

BOD7 
Årsmedelvärde BOD7 

Krav enligt tillstånd 
Fosfor 

Årsmedevärde Fosfor 

Osby reningsverk 10 4 0,3 0,1 

Lönsboda reningsverk 10 2 0,4 0,1 

EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 29 591 29 143 31 885 -2 742 

Kostnader 29 591 29 143 31 885 2 742 

Resultat 0 0 0 0 

Analys av utfallet 

Årets överskott som blev 8 179 tkr har förts över till Investeringsfond VA. Investeringsfonden är till för att klara de stora 

investeringar som kommer i framtiden enligt VA-planen som är beslutad av kommunfullmäktige. Överskottet beror på att 

investeringarna inom va-området inte har skett i planerad omfattning varvid kapitalkostnaderna varit lägre än budgeterat. 

  

Redovisning 2020 med justering Investeringsfond VA 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 35 528 37 322 37 170 152 

Kostnader 29 591 29 143 31 885 2 742 

Resultat verksamheten 5 937 8 179 5 285 2 894 

I I I I I 
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Justering Investerings-
fond VA 

5 937 8 179 5 285 2 894 

Resultat efter justering 0 0 0 0 

Kommentar 

Tabellen ovan visar resultat före och efter justering av Investeringsfond VA. 

ERHÅLLNA STATS- OCH EU-BIDRAG 

Projektnamn Erhållen sumna 2021 (tkr) 

  

  

  

  

  

Totalt  

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Budget 
2020, tkr 

Redovisat 2020, tkr Avvikelse, tkr,redovisat 
jämfört med budget 

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 551,2 1 551,2 

0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 

0905 Åtgärder ledningsnät 10 000 9 591 409 

0907 ARV, VV, pumpstationer 8 370 2 489,7 5 880,3 

0908 Östra Genastorp-Östanå 2 500 2,3 2 497,7 

0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 

0910 Särsk dagvattensatsningar 5 340 0 5 340 

0911 Övervakningssystem/PLC 6 323 547,1 5 775,9 

0912 Vattenmätare 700 20,8 679,2 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 865 37,1 827,9 

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 5 000 0 5 000 

0915 Lönsboda ARV, tillst ansök 500 0 500 

0916 Maglaröd VV, omb f kapitalökn 10 000 0 10 000 

0917 Killeberg V, ny reservoas 2 500 0 2 500 

0918 Lönsboda VV, optimering 1 000 0 1 000 

0919 Skydd av grundvatten 500 0 500 

0920 Brunk-Skeinge ny matarledn 12 500 0 12 500 

0922 Osby-Östra Genastorp 500 0 500 

 Totalt 73 438 11 136,8 62 301,2 

Det lägre utfallet än budget förklaras av att flertalet projekt ännu inte är beställda av SBVT, gäller 0908-0909 och 0914-0922. 

FRAMTIDEN 

Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart driva, och inte 

minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden. 

SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anlägg-

ningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet 

vattenläckor. 



Samhällsbyggnad, VA-verksamheten, Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 6(6) 

Under nästa år planeras följande projekt: 

• Fortsatt VA-omläggning på Aron Nils väg och Wivallius väg. 

• Ombyggnad av Visseltofta reningsverk för fosforrening. 

• Genomförande av förstudie inför om-och utbyggnad av Maglaröd vattenverk. 

• Fortsatt arbete med projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Broby 

och Osby samt mellan Osby och Lönsboda. 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudgetera och omdisponera investeringsmedel,
samhällsbyggnad exklusive VA för 2022, enligt förslag uppdaterat 
den 
10 februari 2022.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad exklusive VA”, 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson,

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar, samhällsbyggnad 
exklusive VA, uppdaterat den 10 februari 2022.
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Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad exklusive VA 
Dnr SBN/2022:33 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilläggs budgetera och 
omdisponera investeringsmedel för 2022 enligt förslag daterat 2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar daterad 2022-02-04. 
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Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr. Uppdaterat 2022-02-10

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget 

2021
Redovisat 

2021
Återstår 

2021
Förslag 

2022
Beslut 

2022
Budget 

2022
Budget 

2023
Budget 

2024
Budget 

2025
Budget 

2026
Total 

budget Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

3010 91002 0210 Örkenedsskolan 8 000 2 507 5 493 -45 000 50 000 64 800 0 0 0 122 800

Resterande 5 493 tkr från år 2021 flyttas 
till år 2023.Budget 2022 anpassas till 
tidplan för projektet.

3010 91001 0212 Ny förskola Klockareskog -28 000 30 000 45 000 75 000
Budget 2022 anpassas till tidplan för 
projektet.

3010 91007 0214 LSS-boende Syréngatan 5 (fd Ängdalen) 3 000 50 2 950 2 950 4 500 0 0 0 0 7 500 Pågående projekt

3010 91007 0215 LSS-boende Kärleksstigen 2 (fd Ängsgården) 8 000 1 434 6 566 6 565 7 000 0 0 0 0 15 000 Pågående projekt

3010 91010 0292 Laddstolpar vhtlokaler 500 144 356 355 0 500 500 0 0 Pågående projekt

3010 91010 0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 1 690 1 565 1 565 1 000 1 000 1 000 0 0 Pågående projekt

3010 91007 0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 859 706 -22 000 25 000 27 750 20 400 0 0 78 750

Resterande 706 tkr från år 2021 flyttas 
till år 2023. Budget 2022 anpassas till 
tidplan för projektet.

3053 21502 0803 Centrumåtgärder 2 465 296 2 169 2 165 500 500 500 500 500 Pågående projekt

3053 21502 0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 65 3 905 3 905 2 000 0 0 0 0 Pågår (torget mm)

3053 21502 0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 740 1 395 6 345 6 345 0 0 500 5 000 0 Pågående projekt

3053 21502 0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 735 0 6 500
Förstudie beräknas påbörjas 2-3 
kvartalet 2022.

3053 21506 0817 Köp av fastigheter 2 000 400 1 600 1 600 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Mindre fastighetsförvärv under 
förhandling.

3051 25001 0831 Lekplatser 600 400 200 200 600 600 600 600 600 Behov av upprustning kvarstår.

3051 25001 0832 Julbelysning 250 160 90 90 250 250 250 250 250 Inköp pågår

3050 24903 0833 Fordon driftenhet 1 000 835 165 165 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Investeringsbehov kvarstår.

3010 92053 0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 1 470 0 0 0 0 0 Behövs för utbyggnad av vita fläckar.

3052 24904 0839 Pumpstationer 300 0 300 300 300 0 0 0 0
Utbyte av pumpar planeras utföras 
2022.

3010 91002 1610 Föreningslokal Örkenedsskolan 2 800 120 2 680 2 680 0 0 0 0 0 Pågående projekt

3010 91002 1611 Ombyggn enl. grundskolebeslut 2 400 1 181 1 219 -8 800 15 000 45 000 35 000

Resterande 1 219 tkr från år 2021 flyttas 
till år 2023. Budget 2022 anpassas till 
tidplan för projektet.

3010 91003 1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan 3 500 1 508 1 992 1 990 2 400 0 0 0 0 Pågående projekt

3010 91005 1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 17 2 383 2 380 0 22 500 25 000 Projektering planeras utföras 2022.

3010 91005 1616 Upprustn. fritidsanläggningar 2 000 1 028 972 970 2 000 2 000 2 000 0 0
Vädret orsakade fördröjningar i 
projektet, planeras slutföras 2022.

3010 91005 1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 Planeras utföras 2022

3010 91005 1630 Ny ishall 10 000 3 759 6 241 6 240 36 500 30 000 0 0 0 80 000 Pågående projekt

3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 10 000 5 360 4 640 0 33 500 10 000 0 0 0 53 500
Resternade 4 640 tkr från år 2021 flyttas 
till år 2023.

3010 91007 1647 Byggnation Lindhem 2 400 59 2 341 2 340 2 400 0 0 0 0 Planeras utföras 2022

3010 91001 1648 Killeberg fsk o matsal 5 000 825 4 175 0 55 000 15 250 0 0 0 75 250
Resterande 4 175 tkr från 2021 flyttas till 
år 2023.

3010 91001 1650 Förskolelokaler Visseltofta 3 445 2 940 505 505 0 0 0 0 0 Pågående projekt

3053 21506 1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 985 985 0 0 0 0 0

Återstår ett mindre förvärv och 
inkluderar även rivningskostnader, 
planeras utföras 2022.

3010 91007 1674 LSS-boende Skeingevägen 6 000 1 291 4 709 4 705 12 000 0 0 0 0 18 000 Pågående projekt

3010 91010 1701 Genomförande, energiprojekt 2 000 1 053 947 945 5 000 20 000 20 000 20 000 19 021 84 021 Pågående projekt



3010 91000 1752 Ny brandstation Osby 17 300 2 632 14 668 0 39 000 56 400
Resternade 14 668 tkr från år 2021 
flyttas till år 2023.

3010 91007 1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 36 2 964 2 960 1 500 0 0 0 0
Ej genomfört på äldreboende pga covid-
19.

Summa SBN tillägg från år 2021 126 080 39 044 87 036 -47 690 331 450

Omdisponeringar SBN från/till 2022

3052 24904 0818 Väg hassl. Viadukt Mossv 500 344 156 -155

De utredningar som är gjorda under 
2021 är betalda, kvarvarande medel 
föreslås att de omdisponeras till projekt 
0820-Planområden där det kommer att 
behövas.

3053 21506 0820 Plan- och exploateringsomr 155 8 000 8 000 8 000
Ursprungligt budgetbelopp 2022 är 8000 
tkr.

Summa projekt SBN som flyttas från/till 2022 500 344 156 0
Summa SBN inkl nya beslut och efter omdisp 126 580 39 388 87 192 -47 690

I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 11

Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnads VA

SBN/2022:34   042

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- A:
Tilläggsbudgetera och omdisponera investeringsmedel för 2022 
samhällsbyggnad VA, enligt förslaget uppdaterat den 10 februari 
2022.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- B:
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag under punkt A sätts följande 
projekt i gång:
Projektnummer 0916 Maglaröd Vattenverk, ombyggnad för 
kapacitetsökning
Projektnummer 0920, Brunkelstorp-Skeinge, ny matarledning

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad VA”, daterad den 
1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson,

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar uppdaterad den 
10 februari 2022.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-01 

Sida 
1(1) 

Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Tilläggsbudget 2022 samhällsbyggnad VA 
Dnr SBN/2022:34 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilläggs budgetera och 
omdisponera investeringsmedel för 2022 enligt förslag daterat 2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till tilläggsbudgeteringar och omdisponeringar daterad 2022-02-04. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr. Uppdaterat 2022-02-10.

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget 

2021
Redovisat 

2021
Återstår 

2021
Förslag 

2022

Prognos 
2022 enl 

SBVT
Beslut 

2022
Budget 

2022
Budget 

2023
Budget 

2024
Budget 

2025
Budget 

2026 Kommentar

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 86501 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0

Ev kan projektet köras igång under året 
men det är osäkert. Beror på hus 
fiberutbyggnaden fortlöper inom kommunen 
i stort.

3900 86501 0905 Åtgärder ledningsnät 10 000 9 591 409 409 10 409 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Pågående projekt

3900 86501 0907 ARV, VV, pumpstationer 8 370 2 490 5 880 1 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Resterande 4880 tkr från 2021 flyttas till 
2023 och framåt.

3900 86501 0908 Östra Genastorp-Östanå 2 500 2 2 498 -2 500 0 2 500 0 0 0 0
Resterande 2498 tkr samt budget 2022 
flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0

Osäkert om projektet kommer igång under 
2022. Investeringen kräver beslut om 
strandskyddsdispens från länsstyrelsen 
innan start. Resterande 6300 tkr från 2021 
flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0910 Särsk dagvattensatsningar 5 340 0 5 340 650 2 150 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Resterande 4690 tkr från 2021 flyttas till 
2023 och framåt. 

3900 86501 0911 Övervakningssystem/PLC 6 323 547 5 776 300 1 000 700 700 0 0 0
Resternade 5476 tkr från 2021 flyttas till 
2023 och framåt.

3900 86501 0912 Vattenmätare 700 20 680 0 700 700 700 700 700 700
Resterande 680 tkr från 2021 flyttas till 2023 
och framåt.

3900 86501 0913 Mindre nyanläggningar VA 865 37 828 0 500 500 500 500 500 500
Resterande 828 tkr från 2021 flyttas till 2023 
och framåt.

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 5 000 0 5 000 -4 000 0 4 000 0 0 0 0

Resterande 5000 tkr från 2021 samt 4000 
tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och 
framåt. 

3900 86501 0915 Lönsboda ARV, tillst ansök 500 0 500 -350 150 500 0 0 0 0
Resterande 500 tkr från 2021 samt 350 tkr 
från budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0916 Maglaröd VV, omb f kapökn 10 000 0 10 000 -9 750 250 10 000 0 0 0 0

Resterande 10000 tkr från 2021 samt 9750 
tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och 
framåt. Nämnden föreslås besluta om 
igångsättning.

3900 86501 0917 Killeberg V, ny reservoar 2 500 0 2 500 -2 000 0 2 000 0 0 0 0

Resterande 2500 tkr från 2021 samt 2000 
tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och 
framåt. 

3900 86501 0918 Lönsboda VV, optimering 1 000 0 1 000 -1 500 0 1 500 0 0 0 0

Resterande 1000 tkr från 2021 samt 1500 
tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och 
framåt. 

3900 86501 0919 Skydd av grundvatten 500 0 500 -400 100 500 0 0 0 0
Resterande 500 tkr från 2021 samt 400 tkr 
från budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0920 Brunk-Skeinge ny matarled 12 500 0 12 500 -11 500 1 000 12 500 0 0 0 0

Resterande 12500 tkr från 2021 samt 
11500 tkr från budget 2022 flyttas till 2023 
och framåt. Nämnden föreslås besluta om 
igångsättning.

3900 86501 0921
Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-
Vilshult 750 0 750 -35 000 0 35 000 35 000 0 0 0

35000 tkr från budget 2022 flyttas till 2023 
och framåt.



3900 86501 0922 Osby-Östra Genastorp 500 0 500 -500 0 500 0 20 000 10 000 0
Resterande 500 tkr från 2021 samt 500 tkr 
från budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

Summa 74 188 12 687 61 501 -65 141 19 259 0 84 400 50 400 34 700 24 700 14 700I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 12

Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022

SBN/2022:35   420

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Utöka investeringsbudgeten 2022 mark- och exploateringsprojekt 
enligt förslag uppdaterat den 10 februari 2022.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022”, 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson,

Förslag till utökad investeringsbudget gällande mark- och exploatering 
enligt förslag uppdaterat den 10 februari 2022.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-01 

Sida 
1(2) 

Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022 
Dnr SBN/2022:35 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
investeringsbudgeten 2022 gällande mark- och exploateringsprojekt enligt förslag daterat 
2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till utökad investeringsbudget gällande mark- och exploatering enligt förslag 
daterad 2022-02-04. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr. Uppdaterat 2022-02-10

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget 

2021
Redovisat 

2021
Återstår 

2021
Förslag 

2022
Beslut 

2022
Budget 

2022
Budget 

2023
Budget 

2024
Budget 

2025
Budget 

2026
Total 

budget Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA
Ökat investeringsbehov SBN till 2022

3053 21506 0820 Plan- och exploateringsområden 2 900
Iordningställande av 
industritomter vid Cementvägen.

Summa nya beslut investeringar 0 0 0 2 900

I I I 

I I I 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 13

Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad 
övergripande

SBN/2022:41   042

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

- Hänskjuta ärendet till samhällsbyggnadsnämnden den 22 februari 
2022.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms inte vara aktuellt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad 
övergripande”, daterad den 3 februari 2022, från förvaltningschef Mathias 
Karlsson,

Förslag till investeringsbudget 2023 för samhällsbyggnad övergripande 
daterat 2022-02-04.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-03 

Sida 
1(1) 

Samhällsbyggnad    
Mathias Karlsson    
0479528122    
mathias.karlsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Investeringsbehov budget 2023 samhällsbyggnad övergripande 
Dnr SBN/2022:41 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Samhällsbyggnadsnämndensnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluta att föreslå samhällsbyggnadsnämnden 
att godkänna förslaget till investeringsbudget 2023 för samhällsbyggnad övergripande 
daterat 2021-02-04. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till investeringsbudget 2023 för samhällsbyggnad övergripande daterat 2021-02-
04. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mathias Karlsson   
Förvaltningschef    

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


grön färg = RE-INVESTERING blå färg= separat beslut av KF

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad övergripande. Uppdaterad 2022-02-10.
INVESTERING / PROJEKT Total- 2022 2023 2024 Åter Nämnd 1.

Kod Text kalkyl
Budget/ 

Utfall  2020

Budget 

2021
EFP SB KS EFP SB

Extra 

behov 

utöver 

redan 

beslutad 

KS EFP SB

Extra 

behov 

utöver 

redan 

beslutad 

KS JA/NEJ

Beskrivning/Syfte

Reinvest

ering

Driftkostnads-

konsekvens, beskrivning

Driftkostnadskonsekvens, 

belopp

0804 Gatubelysning (parker) 9750/10134 200 200 200 200 200 200 1 500 200 200 200 1 500 200

Byte till LED-armaturer enbart parker kvar. Vägar är utbytta. Finns ej 

budgeterat för fortsatta utbyten och reinvesteringar av belysning 

(kablar och förtätning av armaturer samt styrning). Bör samordnas med 

asfalteringsprojekt. Motivet är att de flesta fel som vi får angående 

belysningen idag är brott eller skador på ledningarna mellan 

belysningsstolparna. Genom att byta dessa ledningar i samband med 

att vi gör asfalteringsarbeten minskar vi antalet felanmälningar. På sikt 

kommer vi att tjäna både tid och pengar. ja

0810 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 300/300 500 500 500 500 500 500 1 500 500 500 500 500

Farthinder, målning av linjer, avsmalningar etc. Bomanläggning 

korsning industrispåret-Källsvedsvägen

0801 Fastighetsbildning 150/175 150 150 150 150 150 150 300 150 150 150 300 150 Betydligt fler sökta förrättningar

 0820 Nya planområden (Planområden) 6000/1537 6 000 6 000 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0

Tas bort och investeringsmedel överförs till projekt ( Framtagande av 

detaljplaner samt genomförande av bef. Planområden)

XXXX Plan- och exploateringsområden 12 000 8 000 12 000 4 000 8 000 12 000 4 000 8 000

Framtagande av detaljplaner (MKB, trafikutredningar, konsulter, 

arbetstid samt övriga utredningskostnader). Minskning av 

budgetbelopp enligt KF 2021-09-27, §  103. Återställning av 

ursprungligt budgeterat belopp om 12 000 tkr för att bibehålla farten i 

utvecklingen av kommunen

0840 Genomförande av bef planområden 8550/9196 6 000 6 000 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0

Exploatera detaljplanerade områden för byggnation. Tex markarbeten, 

vägbyggnation, utbyggnad av va. Behövs medel varje år. Aktuellt just 

nu är Hasslaröd väst, Loshult, Hasslaröd syd med mera

 0803 Centrumåtgärder 2250/283 2 465 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Diverse åtgärder i kommunens tätorter. ja

0807 Centrumåtgärder, visionsdokumentet 2000/27 3 970 2 000 2 000 2 000 ja

0816 GC-väg sträckan Näset - Hasslaröd 750/13 735 6 500 6 500 Ja

Invänta förstudie. (åtgärder utförst tidigast 2023) Enligt gällande 

detaljplan och sträckning behövs 2 nya broar med en längd av 25m och 

ca 110 m. 

0815 Naturbruksområdets utveckling 5500/1511 11 740 500 500 500

Flytta huvuddelen av budget 2019 till 2021. 2019 kan ev 2000 behövas 

för byggnation av sedimenteringsdamm i området. Lona ansökan görs 

dock och om den beviljas betalas 90 % av bidrag. 

0817 Köp av fastigheter 2000/763 2 000 2 000 4 000 4 000 2 000 4 000 4 000 2 000 4 000 4 000 Ja
Medel för köp av fastigheter behövs. (Totalt förvärvades fastigheter för 

20,5 mnkr under 2020)

 0831 Lekplatser 600/404 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Utbyte av trasig utrustning ja

 0832 Julbelysning 250/191 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Inköp av ny belysning samt planerat underhåll av befintlig. ja

 0833 Arbets-fordon 1000/545 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Föråldrad bil- & maskinpark. Vilket medför dålig arbetsmiljö, ekonomi, 

miljö och reklam. ja

 0835 Asfaltering 10000/9281 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Önskemål om mer än plan kommande år pga eftersatt underhåll. Enligt 

framtagen revision av Ramböll är i dagsläget 32 % av vägnätet passerat 

godtagbar asfaltsunderhåll vilket innebär att 32% av vägnätet borde 

vara omasfalterat. Det är totalt ca 32 mnkr ja

0839 Pumpstationer 350/0 300 300 300 300 300 0 0 0 0

• Ängavången (216) 2 st pumpar + styr/el.                                                

Reinvesteringsbehov budget: 250-300 tkr

• Hasslarödsskolan (pst 113) 2 st pumpar + styr/el. (Tunnlar under 

järnvägen vid skolan samt vid nya området Hasslaröd.) 

Reinvesteringsbehov budget: 200 tkr

• Gunänga (pst 112) 1 st pumpar + styr/el.                                                

Reinvesteringsbehov budget: 150 tkr

• Killeberg (pst 225) 2 st pumpar + styr/el.                                                

Reinvesteringsbehov budget: 0 tkr (förhållandevis ny pumpstation, inga 

direkta behov) ja

0890 Maskiner lokalvård 235/20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Utbyte av trasig utrustning ja

0818

Ny väg Hasslaröd mellan Viadukt och 

Mossvägen 500 15 000 0 Projektet utgår enligt beslut i KF 2021-09-27, § 103

0819 Dagvattenåtgärder nordöstra 500

0879 Gator, VA, Fiber, El nordöstra 500

Cykelvägsplan 2 000 2 000 Beslutad KF 2021-05-03

0880 Utbyggnad fiber vita fläckar 3 000
xxxx Brounderhåll 1 800 1 800 1 800 1 800



grön färg = RE-INVESTERING blå färg= separat beslut av KF

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad övergripande. Uppdaterad 2022-02-10.

TOTALT 50 510 29 600 50 400 0 31 400 27 600 31 100 7 300 33 600 26 850 36 300 5 800 25 800

RE-INVESTERINGAR 14 950 16 750 0 16 750 12 950 14 450 1 500 14 450 11 700 12 650 12 650

NY-INVESTERINGAR 14 650 33 650 14 650 14 650 16 650 19 150 15 150 23 650 13 150

1. Ett ja i kolumnen innebär att beslut innan igångsättning och genomförande krävs av samhällsbyggnadsnämnden.

Projekt 2025-2026

INVESTERING / PROJEKT Total- 2025 2026 Åter Nämnd 1.

Kod Text kalkyl EFP SB KS EFP SB KS JA/NEJ KOMMENTAR

0804 Gatubelysning 200 200 200 200 200 ja

0810 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 500 500 500 500 500

0801 Fastighets-bildning 150 150 150 150 150

 0820 Nya planområden 6 000 0 0 0 0 Flyttas till Plan och exploateringsområden

XXXX Plan- och exploateringsområden 12 000 12 000 12 000 12 000

0840 Genomförande av befintliga planområden 0 0 0 0 Flyttas till Plan och exploateringsområden

 0803 Centrumåtgärder 500 500 500 500 500

0815 Naturbruksområdets utveckling 5 000 5 000 0 0

0817 Köp av fastigheter 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000

 0831 Lekplatser 600 600 600 600

 0832 Julbelysning 250 250 250 250

 0833 Arbetsfordon 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 ja

 0835 Asfalt 10 000 10 000 10 000 3 000 3 000 ja

0839 Pumpstationer 0 0 0 0

0890 Maskiner lokalvård 100 100 100 100
xxxx Brounderhåll

TOTALT 20 350 34 300 0 34 300 0 22 300 0 22 300

RE-INVESTERINGAR 11 700 12 650 0 12 650 0 5 650 5 650

NY-INVESTERINGAR 8 650 21 650 21 650 0 16 650 16 650

I I I I I I 

.I 
I 

I 

] 

I 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 14

Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen 
och Haren

SBN/2021:95   214

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren, 
antas.

Barnkonsekvensanalys 

Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen 
och Haren” bedöms innebära positiva effekter för barn. Förslag till ändring 
av detaljplan möjliggör för byggnation av alla former av bostadshus som till 
exempel villor, radhus och flerfamiljshus för att långsiktigt kunna möta det 
som efterfrågas i kommunen. Idag används fastigheterna som 
parkeringsplats och att möta efterfrågan på flexibla byggrätter skapas 
förutsättningar för att obebyggda och ofta otrygga platser bebyggs med 
bostäder vilket i sin tur har positiva effekter på att skapa trygga miljöer för 
barn och unga att vistas i. 

Sammanfattning av ärendet 

En privat fastighetsägare har ansökt planbesked om att upphäva 
tomtindelning för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18 samt för 
att ta bort gällande bestämmelse Ö för berörda fastigheter. Sökande fick 
positivt planbesked 2021-04-14 och kommunen genomför planarbetet som 
en ändring av detaljplan. 

Gällande stadsplan som medger bostadsändamål är till största del 
genomförd, förutom för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18. 

Tomtindelning gäller för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 och 
49:19 vilket gör att storleken på fastigheterna inte är möjliga att ändra. För 
att möjliggöra förändringar i fastighetsbildningen upphävs tomtindelningen 
för del av kvarteret Haren. Bestämmelsen Ö tas bort från gällande stadsplan 
vilket medför även att bestämmelse om friliggande bebyggelse och 
exploateringsgraden på 1/5 försvinner tillsammans med att enbart en 
huvudbyggnad och en gårdsbyggnad/uthus får uppföras. 

Förslag till ändring av stadsplan var ute på samråd 9 juni – 30 juni 2021 och 
endast ett yttrande inkom som föranledde en mindre textjustering i 
planbeskrivningen rörande beskrivning av planområdets avgränsning. 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

I Comfact sL ReferenL ummer: 1283726 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum

2022-02-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och Trafikverket hade ingen erinran 
på samrådsförslaget. 

Förslag till ändring av stadsplan var ute på granskning 17 augusti – 1 
september 2021 och yttrande inkom från Lantmäterimyndigheten och Miljö 
och byggnämnden som föranledde mindre förtydligande redaktionella 
justeringar i planbeskrivning och plankarta. 

Länsstyrelsen och Trafikverket hade ingen erinran på granskningsförslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan 
för kvarteret Vargen och Haren” (akt: 11-LÖN-228/64)”, daterad den 3 
februari 2022, från planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson.

Plankarta, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18, Haren 
och Vargen, upprättad i april 1963.

Planbeskrivning, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18, 
Vargen och Haren, daterad den 3 februari 2022.

Granskningsutlåtande, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 
49:18, Vargen och Haren, daterad den 23 september 2021.

Fastighetsförteckning, ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 49:17 och 
49:18, Vargen och Haren, daterad den 7 juni 2021, från GIS-ingenjör Zlatko 
Abazagic.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-03  

Sida 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Kettil Svensson    
0709 318 376    
kettil.svensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 
Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan för 
kvarteret Vargen och Haren” (akt: 11-LÖN-228/64)  
Dnr SBN/2021:95  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  
 
Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att anta förslag till ändring av stadsplan. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen och Haren” 
bedöms innebära positiva effekter för barn. Förslag till ändring av detaljplan möjliggör för 
byggnation av alla former av bostadshus som till exempel villor, radhus och flerfamiljshus 
för att långsiktigt kunna möta det som efterfrågas i kommunen. Idag används 
fastigheterna som parkeringsplats och att möta efterfrågan på flexibla byggrätter skapas 
förutsättningar för att obebyggda och ofta otrygga platser bebyggs med bostäder vilket i 
sin tur har positiva effekter på att skapa trygga miljöer för barn och unga att vistas i.  
 
Sammanfattning av ärendet  
En privat fastighetsägare har ansökt planbesked om att upphäva tomtindelning för 
fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18 samt för att ta bort gällande bestämmelse 
Ö för berörda fastigheter. Sökande fick positivt planbesked 2021-04-14 och kommunen 
genomför planarbetet som en ändring av detaljplan.  
Gällande stadsplan som medger bostadsändamål är till största del genomförd, förutom för 
fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18.  
Tomtindelning gäller för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 och 49:19 vilket gör 
att storleken på fastigheterna inte är möjliga att ändra. För att möjliggöra förändringar i 
fastighetsbildningen upphävs tomtindelningen för del av kvarteret Haren. Bestämmelsen 
Ö tas bort från gällande stadsplan vilket medför även att bestämmelse om friliggande 
bebyggelse och exploateringsgraden på 1/5 försvinner tillsammans med att enbart en 
huvudbyggnad och en gårdsbyggnad/uthus får uppföras.  
 
Förslag till ändring av stadsplan var ute på samråd 9 juni – 30 juni 2021 och endast ett 
yttrande inkom som föranledde en mindre textjustering i planbeskrivningen rörande 
beskrivning av planområdets avgränsning.  
 
Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och Trafikverket hade ingen erinran på 
samrådsförslaget.  
 
 
 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

 
Förslag till ändring av stadsplan var ute på granskning 17 augusti – 1 september 2021 och 
yttrande inkom från Lantmäterimyndigheten och Miljö och byggnämnden som föranledde 
mindre förtydligande redaktionella justeringar i planbeskrivning och plankarta.  
Länsstyrelsen och Trafikverket hade ingen erinran på granskningsförslaget.  
 

 
Karta med planområdet markerat i blå-vit-streckad linje  
 
 
 
Beslutsunderlag  
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Plankarta  
Planbeskrivning  
Granskningsutlåtande  
Fastighetsförteckning 
 
 
 
 
Mathias Karlsson  

 
 
 
 
 
 
Kettil Svensson  

Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt FPR/MSA  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zlatko Abazagic, 0479-52 83 84 
zlatko.abazagic@osby.se 

Datum 

2021-06-07 

Sida 

1 (4) 

Dnr SBN/2021 :95 

Fastighetsförteckning till ändring av stadsplan för Lönsboda 49:16, 
49:17 och 49:18 

Fastigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning 
LÖNSBODA 49:16 

LÖNSBODA 49: 17 

LÖNSBODA 49:18 

LÖNSBODA 49:19 

LÖNSBODA 49:20 

LÖNS BODA 44: 1 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Osby kommun 

283 80 Osby 

Ägare/Innehavare, adress Övrigt 

Tryggabo Hem Osby Ab lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Tryggabo Hem Osby Ab lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

Tryggabo Hem Osby Ab lagfaren ägare 
Box 9006 
250 09 Helsingborg 

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

Osbyhem Ab lagfaren ägare 
Bovetevägen 24 
263 62 Viken 

Osby Kommun lagfaren ägare 
283 80 Osby 

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

Bankgiro 281-6809 
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Belastande rättigheter inom planområdet 
Fastighetsbeteckning: Ägare/Innehavare, adress: Akt, ändamål, övrigt: 
LÖNSBODA 49:16 I I 
Belastas av I I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

11-IM3-42/68.1 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
1 l-IM3-42/65.1 ,____ ____________ ~I 

HALLANDSBODA 1 :82 

HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 49:17 I I 
Belastas av I I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

1 l-IM3-42/68.1 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
l l-IM3-42/65.1 ~-------t----------,1 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 

LÖNSBODA 49:18 I I 
Belastas av I I 
Till förmån för Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 

11-IM3-42/68. I 

HALLANDSBODA 1:82 I 
HÄRNÄS 1:94 I 

I

Tillförmånför Avtalsservitut, KRAFTLEDNING MM 
11-IM3-42/65.1 '------------1-------~I 

HALLANDSBODA 1:82 

HÄRNÄS 1:94 I 
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Fastigheter utom planområdet 

Fastighets beteckning Ägare/Innehavare, adress Övrigt 
LÖNSBODA 1:105 

Kristiansson, Nils Carl Kristian Lagfaren ägare 
C/o Postboks 7144 Nuussuaq Illemgit 
2001 I 3905 Nuussuaq Danmark 

LÖNSBODA 1 :265 

Martinsson, Per Ola Lagfaren ägare 
Tommahultsvägen 21 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 46:57 

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

Gustafsson, Eskil Erland Ingemar 
Box 94 
280 70 Lönsboda 

Sjödin, Kerstin Marie-Louise 
Skolgatan 1 
283 72 Lönsboda 

LÖNSBODA 46:59 

Osby Kommun Lagfaren ägare 
283 80 Osby 

LÖNSBODA 46:61 

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

Rask, Petra Agneta 
Tommahultsvägen 12 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 49:1 

Månsson, Hans Anders Ingeman Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 27 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 49:2 

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

Front, Fredrik Carl Martin 
Västra Gränsgatan 29 
283 71 Lönsboda 

LÖNSBODA 49:3 

Andreasson, Anders Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 25 
283 71 Lönsboda 



Osby kommun 

LÖNSBODA 49:4 

LÖNSBODA 49:5 

LÖNSBODA 49:6 

Zlatko Abazagic 
GIS-ingenjör 

Datum Sida 

2021-06-07 4(4) 

Lundqvist, Hans Åke Christer Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 23 
283 71 Lönsboda 

Henningsson, Ulf Peter Johan Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 21 
283 71 Lönsboda 

Johansson, Sara Jessica Louise Lagfaren ägare 
Västra Gränsgatan 19 
283 71 Lönsboda 

Skyddad Personuppgift 



X

GRÄNSBETECKNINGAR för planändring
                        Område som berörs av ändring

_________________

Ändring av detaljplan för  

XX

_____

Standardförfarande
Samhällsbyggnad, upprättad: 2021-05-25
Reviderad: 2021-09-20

Antagen av miljö- och byggnämnden den (datum) (månad) (år) 
Laga kraft: (datum) (månad) (år)

Samrådstid: 9 juni 2021 - 30 juni 2021 
Granskningstid: 17 augusti 2021 - 1 september 2021

Kettil Svensson Sofia Ljungquist
Planarkitekt Planarkitekt, Metria AB

Information:
Tomtindelning (akt: 11-LÖN-146/55) för 
kvarteret Haren upphävs i samband med 
att ändring av detaljplan får laga kraft. 
Se mer information i planbeskrivningen. 

Orienteringskarta med berörda 
fastigheter och fastighetsbeteckningar 
(ej skalenlig)

151 

FÖRSLAG Till ÄNDRING AV STADSPLAN FÖR 

KVARTEREN VARGEN OCH HAREN 
I LÖNSBOOA MUNICIPALSAMHÄLLE . 
I ÖRKENEDS KOMMUN KRISTIANSTADS LÄN 

UPPRÄTTAT APRIL. 1963 
L BF KONSULTERANDE INGENJÖRER OCH ARKITEKTER 

~~~--
ALLAN NILSSON 
Arkitekt SAR 

REVIDERAT I MAJ 1963. 
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Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 
Vargen och Haren” (akt: 11-LÖN-228/64)

Dnr SBN/2021:95

i Lönsboda, Osby kommun 
Skåne län 

Planområdesgräns 

Samrådstid: 9 juni 2021 – 30 juni 2021
Granskningstid: 17 augusti 2021 – 1 september 2021

Standardförfarande
Plan- och bygglagen PBL (2010:900)

Planbeskrivning 
Antagandehandling     2022-02-03~ OSBY 

~ KOMMUN 
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HANDLINGAR
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsägarförteckning 
 

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se 

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

Bakgrund
En privat fastighetsägare har ansökt planbesked om att upphäva 
tomtindelning för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18 samt 
för att ta bort gällande bestämmelse Ö för berörda fastigheter. Sökande 
har fått positivt planbesked 2021-04-14 och kommunen avser genomföra 
planarbetet som en ändring av detaljplan. 

Gällande stadsplan som medger bostadsändamål är till största del 
genomförd, förutom för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17 och 49:18. 

Tomtindelning gäller för fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 och 
49:19 vilket gör att storleken på fastigheterna inte är möjliga att ändra. För 
att möjliggöra förändringar i fastighetsbildningen upphävs tomtindelningen 
för del av kvarteret Haren. Bestämmelsen Ö tas bort från gällande 
stadsplan vilket medför även att bestämmelse om friliggande bebyggelse 
och exploateringsgraden på 1/5 försvinner tillsammans med att enbart en 
huvudbyggnad och en gårdbyggnad/uthus får uppföras.   

Syfte 
Syftet med ändringen av gällande stadsplan, ”Förslag till ändring av stadsplan 
för kvarteret Vargen och Haren” är att upphäva bestämmelsen Ö i stadsplanen 
samt att upphäva tomtindelningen för kvarteret Haren. 

Planfakta
Planområdet ligger centralt i Lönsboda och omfattar cirka 2,7 hektar.  
De fastigheter som berörs av ändringen är Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 
och 49:19 och är belägna i norra delen av planområdet. 

Planområdet avgränsas i norr av Tommahultsvägen, i väster av Västra 
gränsgatan, i öster av Pilgatan och en villafastighet (Lönsboda 1:105) samt i 
söder av Byggmästaregatan.

Planområdet är sluttar från norr till söder där den södra delen av 
planområdet, kvarteret Vargen är genomförd enligt gällande plan och är 
bebyggd med flerbostadshus med tillhörande utemiljö. Norra delen av 
planområdet, kvarteret Haren, är inte genomförd enligt gällande plan och 
tre av fyra fastigheter utgörs idagsläget av en asfalterad parkeringsplats där 
största delen av kvarteret är öppet men i nordvästra hörnet växer en del träd 
av varierande storlek, där ibland några ekar. 
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Planförslaget
Förslag till ändring av ”Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren 
Vargen och Haren” innebär att planbestämmelsen Ö; öppet byggnadssätt,  
tas bort inom del av kvarteret Haren. 

Bilden nedan är visar hela planomårdet. Inom rött markerat område 
upphävs planbestämmelsen Ö i gällande stadsplan.

Gällande stadsplan med område där bestämmelse Ö samt gällande tomtindelning föreslås 
upphävas markerat i rött

Bestämmelser som utgår i samband med att Ö; öppet byggnadssätt tas bort:
- området får endast bebyggas med hus som uppförs fristående. Dock får 
huvudbyggnader två och två sammanbyggas i gemensam tomtgräns
- tomt inom området får högst en femtedel bebyggas 
- endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad får 
uppföras

Tomtindelningen (akt: 11-LÖN-146/55) för kvarteret Haren gäller idag som 
planbestämmelse och föreslås upphävas genom ändring av stadsplan. 

 

BE TECKNINGAR: 
4',-dn .sb•t•cJs.D.lJlow1 

N1r III , 277} . År 196} oen 17 dec1111 
btr bar 1-'ttaatynleen genoa la,:a
kz:aftnmn&t bealut raaiatällt dtn 
l kartan upptSGn& ata.ceple..ne
!lndriDgen1 betygar 
Kriatie.a.at.e.d 1 1endekenh\et:a011 o 

PA~~t•ne ve.pri 
~~- ,4... 

' E:-ik Bri..nck 
sx!1. 2 1cr. 
Tatt exp./ 
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Gällande tomtindelning (akt: 11-LÖN-146/55) för Haren som upphävs genom ändring av 
stadsplanen.

Konsekvenser av planförslaget 
Genom att bestämmelse Ö tas bort från planen skapas en friare byggrätt 
inom fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 och 49:19. Byggrätten 
begränsas i övrigt genom prickmark och reglering för antal våningar samt 
höjd. 

Idag är marken inom fastigheterna Lönsboda 49:16, 49:17, 49:18 till största 
del asfalterad och hårdgjord. Vid ändring av gällande plan och därefter 
uppförande av bostäder på platsen bedöms förutsättningarna för att kunna 
omhänderta dagvattnet vara goda då området till stor del är hårdgjort med 
med befintlig parkeringsplats. I gällande plan finns inget som hindrar att all 
mark inom berörda fastigheterna hårdgörs och planändringen påverkar inte 
detta. 

" ....... 

/ . .,,.. C • ., 
... , 

,, 

I 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Översiktsplanen för Osby kommun (antagen 2010-11-29) behandlar inte 
planområdet. Förslag till ändring av stadsplanen bedöms inte strida mot 
översiktsplanen eftersom enbart bestämmelse om öppet byggnadssätt tas 
bort ur stadsplanen och tomtindelning för kvarteret Haren upphävs. 

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen. Inget strandskydd gäller i det 
aktuella området. 
  

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

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande
Ändring av stadsplanen handläggs med standardförfarande  
enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900). 

Om inga motsättningar mot förslaget framkommer under samrådet kan 
planförfarandet övergår till begränsat standardförfarande och kan då föras 
direkt till antagande. 
 
Genomförandetid
Någon förnyad genomförandetid gäller inte vid upphävande  
av planbestämmelser enligt PBL 4 kap 22§. 

Tidplan
Ändringen av stadsplanen beräknas antas första kvartalet 2022
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Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad och skötseln av  
allmän plats såsom gator. Kommunen är huvudman för VA-verksamheten 
och dagvattenhanteringen inom området. Driften och utbyggnaden sköts av 
det kommunala driftbolaget SBVT.  

Avtal
Inga avtal bedöms behöva upprättas. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Några fastighetsbildningsåtgärder torde inte krävas för att genomföra 
planen, men om sådan åtgärd önskas så är det fastighetsägaren som ansvarar 
för ansökan och kostnader i samband med fastighetsbildningsåtgärder och  
eventuell lantmäteriförrättning.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi
Ändring av stadsplan tas fram av kommunen och bekostas av 
planbeställaren enligt gällande planavtal. Anslutningsavgift till VA-nätet 
beskostas av exploatören. 

Medverkande: Sofia Ljungquist, Metria AB

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-02-03

  
Mathias Karlsson               Kettil Svensson   
Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA  
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             2021-09-23 
 

 

 

 
 

 

Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring av stadsplan för 

kvarteret Vargen och Haren” (akt: 11-LÖN-228/64)  

 
Lönsboda, Osby kommun, Skåne län   
 

 

Förslag till ändring av detaljplan har varit på granskning under perioden 2021-08-17 – 

2021-09-01 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-08-16. 

 
 

Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. 

Under granskningstiden har detaljplan funnits tillgänglig på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens 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 

kommunhuset, Västra Storgatan 35. 

 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

 Länsstyrelsen, 2021-08-31     ingen erinran 

 Lantmäterimyndigheten, 2021-08-24  synpunkter 

 Trafikverket, 2021-08-30    ingen erinran 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

               Miljö- och byggnämnden, 2021-08-18  synpunkter 

Fjärrvärme i Osby AB, 2021-08-18   ingen erinran 

Skanova (Telia Company), 2021-08-30   ingen erinran 

 

ÖVRIGA SAKÄGARE 

 Inga övriga sakägare har yttrat sig 

 

  

   

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2021-08-31 följande: 

Redogörelse för ärendet 
Syftet med ändringen av gällande stadsplan, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Vargen 
och Haren, är att upphäva planbestämmelsen Ö och tomtindelningen för kvarteret Haren. Aktu-
ell planändring hanterar endast del av detaljplan och berör fyra fastigheter som ligger i den norra 
delen av planområdet, utmed Tommahultsvägen. Planområdet ligger centralt i Lönsboda. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande och gör bedömningen att planförsla-
get är förenligt med kommunens översiktsplan. För planområdet gäller Översiktsplan för Osby 
kommun (antagen 2010) där planområdet inte behandlas särskilt. Kommunen gör bedömningen 
att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 
kap. 
 
Planförslaget har varit på samråd mellan 9 juni 2021 – 30 juni 2021. Länsstyrelsen hade vid sam-
rådet inga formella synpunkter på planförslaget.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några syn-
punkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 

Kommentar: Noterat  

 

 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2021-08-24 följande: 
 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-07-07) har följande noterats: 
 
Plankarta med bestämmelser  
I plankartan saknas ”bestämmelse” om att tomtindelning upphävs.  
 
Genomförandebeskrivning  
För tydlighetens skull kan det vara lämpligt att konstatera att några fastighetsbildningsåtgärder 
inte torde krävas för att genomföra planen, men om sådan åtgärd önskas så är det fastighetsäga-
ren som ansvarar för ansökan och kostnader.  
 
Grundkarta  
Då grundkarta ser ut att saknas är det svårt att av plankartan utläsa vilka fastigheter som är be-
rörda.   

 

Kommentar: Plankartan uppdateras med informationstext om att gällande tomtindelning (akt: 11-

LÖN-146/55) upphävs i samband med att detaljplaneändringen får laga kraft.  

 

Planbeskrivningens genomförandedel förtydligas med avseende på ansökan och kostnader 

kopplade till fastighetsbildningsåtgärder.   
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Plankartan kompletteras med en orienteringskarta för att tydliggöra vilka fastigheter som är 

berörda utav planändringen.  

 

 

Trafikverket meddelar i yttrande 2021-08-30 följande: 

Trafikverket har inget att erinra mot planändringen. 

 

Kommentar: Noterat  

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2021-08-18 följande: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ändring av detaljplan för kv. Haren och 
Vargen för granskning.  
 
Ändringen medför att begränsningen av byggnadssättet (öppet) och byggnads arean (1/5) upp-
hör att gälla inom de fyra angivna fastigheterna. Även gällande tomtindelning upphävs. Konse-
kvensen blir att det går att lägga samman fastigheterna och uppföra flerbostadshus eller radhus 
istället för dagens fristående byggnadssätt.  
 
Miljö- och byggnämnden yttrade sig utan erinran mot förslaget till ändring men lämnade vissa 
synpunkter i samrådsskedet den 24 juni 2021.  
 
Miljö- och byggnämnden vill påtala att samhällsbyggnadsnämnden bör i planbeskrivningen ange 
på vilket sätt de har beaktat risken för problem med dagvattenhantering med en väsentligt utö-
kad byggrätt. Synpunkten lämnades utan kommentar i samrådsredogörelsen.  
 
I övrigt har Miljö- och byggnämnden inget att erinra mot förslaget. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang om dagvatten och 

möjligheterna till dagvattenhantering inom gällande plan. Då det inte finns någon 

bestämmelse som reglerar dagvattenhantering i gällande plan så på verkar inte föreslagen 

ändring av stadsplan möjligheterna att hantera dagvattnet inom berörda fastigheterna. 

Förutsättningarna för att hantera dagvattnet inom befintliga fastigheter och inom 

planändringen bedöms som fortsatt goda trots en ökad byggrätt då byggnation av bostäder 

ställer krav på utemiljöer.   

 

 

Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2021-08-18 följande: 

Inga synpunkter från Fjärrvärme i Osby AB 

 

Kommentar: Noterat  

 

 

Skanova (Telia Company) meddelar i yttrande 2021-08-30 följande: 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Kommentar: Noterat 
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Samhällsbyggnad i Osby, 2021-09-27 

 

 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Kettil Svensson    
Tel 0709 318 376    
kettil.svensson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Skogsområdet precis norr om Örkeneds skolområde planläggs för den nya skolan. 
Kommunen äger marken som idag inte har något specifikt användningsområde. Viss 
gallring av träd har genomförts. I planförslaget är tanken att använda befintlig infartsväg 
till Örkened för att ta sig till den nya skolan via befintlig parkeringsplats. Skogsvägen på 
baksidan förstärks och ritas in i planen för bättre leveranser och busstransporter. Även 
besöksändamål läggs in i detaljplanen för att möjliggöra framtida idrottsverksamhet och 
utbyggnad av exempelvis paddelhall. Översiktsplanen nämner inte det aktuella 
planområdet. 
 
Efter granskningen har synpunkter gällande risk kvarstått från Länsstyrelsen. Möte med 
Länsstyrelsen har genomförts för att utröna eventuella kompletteringar som behövs i den 
riskutredning som tagits fram. Denna riskutredning fördjupas i viss utsträckning för att 
bemöta synpunkterna i Länsstyrelsens yttrande. 
Avsikten är även att söka planeringsbesked hos Länsstyrelsen samtidigt som ärendet är på 
väg upp till kommunfullmäktige för att klargöra att planförslaget inte överprövas. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljplan 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Miljöteknisk utredning 
Bullerutredning 
MKN-vattenutredning 
Riskutredning 
Geoteknisk utredning  
Fastighetsförteckning 
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Beslutet skickas till: 
 
Samhällsbyggnad@osby.se 
Kettil Svensson  

 

 

 

 

Mathias Karlsson  Kettil Svensson  
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA  
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1 UPPDRAGET
Osby kommun har tidigare tagit fram en detaljplan för ny storförskola i Lönsboda i nordöstra
Skåne, vilken är byggd. Denna bullerutredning togs fram till detaljplanen för förskolan med avse-
ende på trafikflödet på väg 119 förbi skolan.

En komplettering av trafikbullerutredningen görs nu till den detaljplan som håller på att tas fram
för utbyggnad av ny skola direkt väster om förskolan. Trafikbullerutredningen kompletteras även
med buller från järnvägen.

Planområdet är lokaliserat till nordöstra delen av Lönsboda utmed väg 119 mot Ryd i Tingsryd
kommun i Kronobergs län.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 BILTRAFIKFLÖDEN

Trafikflödet på väg 119 år 2017 har hämtats från Trafikverkets hemsida.

Årsdygnstrafiken 2017 har räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp av Trafikverkets uppräk-
ningstal för perioden 2017-2040 för Skåne län gällande från 2020-06-15, 1,38% per år för per-
sonbil och 1,72% per år för lastbil på övriga vägar.

Följande trafikflöden har använts i beräkningarna:

År ÅDT Andel tung trafik
2017 1160 9%
2040 1500 10%

Aktuellt område. Kartunderlag © OpenStreetMaps bidragsgivare
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Hastighetsbegränsningen på väg 119 är idag 30 km/tim söder om Örkenedsskolan, 40 km/tim
förbi skolan och 70 km/tim norr om infartsvägen till Örkenedsskolan.

Väg 119 är 6 m bred förbi planområdet.

2.2 JÄRNVÄGEN

Idag förekommer viss godstrafik på järnvägen genom Lönsboda men sträckan ingår i den plane-
rade utbyggnaden av Sydostlänken och antas i framtiden även trafikeras av persontåg. I tabellen
nedan redovisas förutsättningarna för järnvägstrafiken idag och vid prognosåret 2040.

Tågtyp Tågtyp i beräk-
ningsmodellen

Antal tåg (ådt) Medellängd (m) Maxlängd (m) Hastighet
(km/h)2021 2040 2021 2040 2021 2040

Godståg el Gods - 17 - 578 - 630 100*
Godståg diesel GodsDi 9 - 630 - 630 - 70
X62 X60 - 21 - 150 - 150 140**

* Trafikverket planerar att rusta upp järnvägen mellan Älmhult och Olofström. Hastigheten för år 2040 är antagen utifrån
befintlig geometri.
** Trafikverket planerar att rusta upp järnvägen mellan Älmhult och Olofström. Hastigheten för år 2040 är antagen utifrån
befintlig geometri. Samtliga persontåg antas stanna i Lönsboda.

2.3 TERRÄNGMODELL

Grundkarta med höjdlinjer har erhållits från Osby kommun tillsammans med underlag för höjd-
linjernas nivåer. En terrängmodell har tagits fram baserat på erhållna höjdlinjer på vilken befint-
lig och planerad bebyggelse samt vägar och järnväg har lagts.

2.4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Bullerberäkningarna för vägtrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Beräkningsmodell för
vägtrafikbuller” (rapport 4653). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar ge-
nomförda vid olika terrängförhållanden och under olika meteorologiska situationer och ger re-
sultat som gäller för de vädersituationer som riktvärdena avser. Modellen avser avstånd upp till
300 m vinkelrätt från vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden, 0–3 m/s.

Bullerberäkningarna för järnvägstrafiken genomförs enligt Naturvårdsverkets ”Buller från spårbu-
ren trafik” (rapport 4935). Beräkningsmodellen är baserad på en stor mängd mätningar genom-
förda i de nordiska länderna. Modellen gäller sommarförhållanden på marken och för en meteo-
rologisk situation med inversion eller medvind.

Trafikbuller mäts i dBA enligt en logaritmisk skala. I Sverige används den ekvivalenta samt den
maximala bullernivån som mått på störningen från vägtrafiken, där ekvivalentnivån är den ge-
nomsnittliga bullernivån under dygnet, medan maximalnivån motsvarar passagen av ett enstaka
fordon, som regel en lastbil eller ett godståg.

När två lika starka bullerkällor adderas ökar den ekvivalenta bullernivån med 3 dBA. På samma
sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet
till bullerkällan 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå. För varje decibels ökning av bullernivån
från vägtrafiken bedöms störningen öka med 20%. En ökning av den ekvivalenta bullernivån med
4 dBA medför enligt Trafikverket (fd Vägverket) att den upplevda bullerstörningen fördubblas.

Beräkningarna är genomförda i programmet SoundPLAN, version 8.0, som är en tillämpning av
de nordiska beräkningsmodellerna enligt ovan. För maximalnivån från vägtrafiken görs beräk-
ningarna för 5:e högsta maximala ljudnivå under den mest belastade timmen under den tid sko-
lan används, 07-18. Baserat på Trafikverkets trafikräkningar antas att ca 11% av antalet tunga
fordon passerar under den mest belastade timman.
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2.5 RIKTVÄRDEN

Följande riktvärden är vägledande för utvärderingen av trafikbullersituationen en planerade för-
skolan.

2.5.1 RIKTVÄRDEN FÖR FÖRSKOLA

I september 2017 publicerade Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” (NV-01534-17). Följande riktvärden gäller för skolgård:

Del av skolgård Ekvivalentnivå Maximalnivå
De delar av gården som är avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet.

50 dBA 70 dBA

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 dBA 70* dBA
* Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (ex-
empelvis 07-18).

Inomhus gäller riktvärden enligt Svensk standard SS 25268:2007 för skolor, förskolor och fritids-
hem, det mest strikta kravet för förskolelokaler är 30 dBA ekvivalentnivå samt 45 dBA maximal-
nivå.

3 PLANERAD UTBYGGNAD
Den planerade förskolebyggnaden och skolgård framgår av följande bild, erhållen av Osby kom-
mun.

Översiktsbild förskolbyggnad och skolgård/utemiljö. Örkenedsskolans befintliga byggnader skymtar i nederkant, väg 119
passerar öster om förskolan.
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Den planerade skolan och skolgården illustreras i följande bild.

Översiktsbild möjlig skolbyggnad och skolgård/utemiljö. Förskolans fastighet i öster. Befintlig simhall och idrottshall i söder
och väg 119 passerar öster om förskolan.

4 RESULTAT

4.1 UTBREDNINGSKARTOR

Resultatet av beräkningarna redovisas i bilaga som utbredningskartor för ekvivalentnivån respek-
tive maximalnivån för följande situationer.

 Nuläge, befintligt vägnät och befintlig bebyggelse, trafiksituationen år 2017, bilaga 1.
 Planerad bebyggelse, ny skola och förskola, trafiksituationen år 2040, utan och med föresla-

gen åtgärd, bilaga 2 och 3.

4.2 FASADBERÄKNINGAR

Fasadberäkningar för trafiksituationen vid prognosåret 2040 har gjorts för 16 punkter runt om
förskolebyggnaden samt 8 punkter runt en tänkbar skolbyggnad i enlighet med illustrationen
ovan. Resultatet, frifältsvärden utan åtgärd, för dessa redovisas i bilden nedan.
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Fasadnivåer, frifältsvärden, per våning för ekvivalentnivån samt maximalnivån för väg respektive järnväg.

5 UTVÄRDERING OCH TÄNKBARA ÅTGÄRDER

5.1 FÖRSKOLAN

Utbredningskartorna visar att hela den yta som är avsedd som förskolegård beräknas klara Na-
turvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 50 dBA ekvivalentnivå
respektive 70 dBA maximalnivå.

Även fasadberäkningarna visar att det inte kommer att krävas särskilda åtgärder för fasad
och/eller fönster för att klara riktvärdena för inomhusnivåerna enligt Svensk Standard SS
25268:2007 för skolor, förskolor och fritidshem, 30 dBA ekvivalentnivå respektive 45 dBA maxi-
malnivå.

5.2 SKOLAN

Beräkningarna visar att merparten av den yta som är avsedd som skolgård inte beräknas klara
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 50 dBA respektive
70 dBA maximalnivå.

Det är ljudnivåerna från järnvägen som innebär att riktvärdena inte klaras, varför bullerdäm-
pande åtgärder mot järnvägen krävs.

Fasadberäkningarna visar emellertid att bullernivåerna vid fasad landar på nivåer som inte med-
för några särskilda krav på fasad och fönsters dämpning för att BBRs riktvärden för inomhusnivå-
erna ska klaras.

5.2.1 TÄNKBARA ÅTGÄRDER

Bullerskärm har prövats utmed västra kanten av skolgården.

Beräkningarna visar att en skärm utmed kanten av skolgården behöver vara mer än 2 m hög för
att den sammanvägda ekvivalentnivån på merparten av skolgården ska klara riktvärde 50 dBA.
Maximalnivån landar dock fortfarande på nivåer överstigande riktvärdet 70 dBA.

Våning Ekvivalentnivå Maximalnivå väg Maximalnivå järnväg
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Ekvivalentnivå med 2 m hög skärm vid skolgårdens västra kant.

Överskottsmassor finns varför beräkningar också har gjorts med en 3 m hög skärm. Denna kan
utformas som en vall, eller en kombination av vall och plank, placerad i motsvarande läge utmed
västra kanten av skolgården. Med en sådan skärm klaras riktvärdet för ekvivalentnivån, 50 dBA,
på hela skolgården. Men även här landar maximalnivåerna på nivåer överstigande riktvärdet 70
dBA, även om situationen förbättras.

Maximalnivån bestäms av godstågen på banan. Vid prognosåret 2040 uppgår antalet godståg
per dygn till 17 stycken.

Idag passerar ca 55% av godstågen, 5 av 9 tåg, mellan kl 6-18. Applicerat på trafikeringen vid
prognosåret 2040 kan drygt 9 godståg passera under detta tidsintervall, vilket i snitt motsvarar
mindre än ett godståg i timman. Slutsatsen är att antalet passager av godståg inte kommer att
överstiga 5 passager i timman, varför riktvärdet för maximalnivån inte är dimensionerande för
behovet av åtgärder.

Ett alternativ till skärm kan vara att anpassa storleken på skolgårdsytan efter var gällande rikt-
värden uppnås. Utan åtgärder uppfyller ca 80 % av skolgårdsytan gällande riktvärden. Det skulle
innebära att om en reduktion av skolgårdsytan sker uppfylls riktvärdena utan åtgärder.

6 SLUTSATS
Beräkningarna visar att alla gällande riktvärden för skolor beräknas klaras vid förskolan utan sär-
skilda åtgärder för trafiksituationen vid prognosåret 2040.

Den kompletterande utredningen visar att gällande riktvärden för skolor inte beräknas klaras på
den planerade skolans skolgård utan att åtgärder vidtas. Med en ca 3 m hög skärm (höjd över
mark) t ex i form av vall eller kombination vall/skärm beräknas riktvärdet för ekvivalentnivån på
skolgård klaras. Då antalet passager av godståg, som är dimensionerande för maximalnivån, är
färre än 5 passager per timma, uppfylls även riktvärdet som ställs för maximalnivån.

Ett alternativ till skärm kan vara att anpassa skolgårdens yta till att endast omfatta den del, ca
80% av illustrerad yta, där riktvärdena uppfylls.

Malmö 2021-11-26
Rev 2021-12-16
Tyréns AB
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Osby Kommun gjort en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på fastigheterna Lönsboda 44:1 och Lönsboda 52:1 i Lönsboda, Osby 

Kommun (härefter benämns dessa fastigheter som ”undersökningsområdet”) inför 

byggnation av Örkenedskolan.  

Undersökningen ska ge en översiktlig bild över eventuell föroreningssituation inför 

framtagande av en ny detaljplan.  

Undersökningen ska ge en översiktlig bild över eventuell föroreningssituation inför 

framtagande av en ny detaljplan.  

Det planeras uppföras skola och tillhörande besöksanläggningar (idrott) med 

permanentboende på större delen av undersökningsområdet samt detaljhandel i västra 

delarna av aktuellt område.   

Syftet med undersökningen är att utreda om det förekommer föroreningar inom 

undersökningsområdet i mark eller grundvatten. 

1.2 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment: 

❑ Historisk inventering 

❑ Upprättande av provtagnings- och analysplan 

❑ Fältarbete 

o Jordprovtagning utfört genom skruvprovtagning med borrbandvagn i 7 

provtagningspunkter 

o Två grundvattenrör installerade och grundvattenprov uttagna 

o Asfaltsprov uttaget i en provpunkt 

❑ Fält- och laboratorieanalyser 

❑ Framtagande av resultatrapport 

1.3 BEGRÄNSNINGAR 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter 

eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som 

inte analyserats. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 

Området som är aktuellt för den nya detaljplanen är belägen i utkanten av de nordöstra 

delarna av Lönsboda, se Figur 1. Undersökningsområdet utgörs till större del av obebyggd 
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natur- och jordbruksmark. Öster och sydöst om undersökningsområdet bedrivs skol- och 

förskoleverksamhet och idrottsanläggning, skolverksamheten bedrivs även i sydöstra delen 

av aktuellt undersökningsområde. I sydväst finns en industribyggnad som ägs av Cejn AB 

som är MIFO-klassat till riskklass 2 – stor risk för förorening (Ytbehandling av metaller). 

 

Figur 1. Översiktlig lokalisering, aktuellt område markerat i rött (Källa: Lantmäteriet, 2021). 

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den områdesbeskrivning som ges i Bilaga 1 sammanfattas här.  

Enligt SGU är den dominerande jordarten morän med ett skattat jorddjup på 5-10 m inom 

aktuellt område.  

Enligt SGUs grundvattenkarta består de flesta dokumenterade brunnarna intill 

undersökningsområdet av energibrunnar. Närmaste brunn för grundvattenuttag finns 

belägen på Cejn AB:s fastighet sydväst om undersökningsområdet. 

Området ligger på en grundvattendelare. De södra delarna av undersökningsområdet ligger 

inom SMHIs delavrinningsområde ”Inloppet i Vielången” en övergripande 

grundvattenriktning inom dessa delar kan antas vara syd eller sydvästlig. De norra delarna 

av undersökningsområdet ligger inom SMHIs delavrinningsområde ”Ovan 625487-140652” 

och här kan den övergripande grundvattenriktningen förväntas vara mer nordlig. 

Huvudavrinningsområdet för området är Skräbeån som har en otillfredsställande ekologisk 

status. 

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Sydvästra delen av undersökningsområdet ligger inom Vattenskyddsområdet ”Lönsboda 

och Tommaboda grundvattentäkt”. 

Fastigheten är inte belägen inom övrigt område av riksintresse eller annat särskilt 

skyddsvärt område. Närmaste skyddade område är Albertas myrs naturreservat som ligger 

mer än 5 km öster om området (Naturvårdsverket, 2021).  
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2.4 HISTORIK 

Den historiska verksamheten beskrivs i detalj i ”Historisk inventering och förslag till 

provtagningsplan”, se Bilaga 1. Följande verksamheter har bedrivits på fastigheterna inom 

undersökningsområdet:  

❑ Lönsboda 44:1 – Naturområde. 

❑ Lönsboda 52:1 – Idrottsområde sedan 1970-talet, dessförinnan naturområde. 

2.5 NUVARANDE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Inom Lönsboda 44:1 finns idag obebyggd skogsmark där en ny skola planeras att byggas. 

De sydvästra delarna av området, som angränsar mot Cejn AB:s fabriksområde, planeras 

att användas som naturområden för skolan. Den del av Lönsboda 52:1 som tillhör den nya 

detaljplanen kommer även fortsättningsvis att utgöras av 

besöksanläggningar/idrottsområde.  

2.6 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR  

Inför upprättande av Historisk inventering och förslag till provtagningsplan har det inte 

framkommit någon information gällande tidigare undersökningar inom 

undersökningsområdet.  

3 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

3.1 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLANEN 

Baserat på de historiska verksamheterna på aktuella och omgivande fastigheter togs en 

provtagningsplan fram och kommunicerades till Osby Kommun, se Bilaga 1. Nedan 

redovisas tillägg och avvikelser från framtagen provtagningsplan.   

3.1.1 Avvikelser 

Förekomst av hård stenig morän försvårade installation av grundvattenrör. Antalet 

grundvattenrör som kunde installeras under avsatt tid blev därför två jämfört med de 

planerade 10. 

3.2 GENOMFÖRANDE 

Undersökningen har utförts av WSP. Jordprovtagning och installation av grundvattenrör 

och uttag av asfaltsprov utfördes den 1 - 2 september 2021 av Edgar Rodriguez och 

Andreas Fägersten. Omsättning av grundvattenrör och grundvattenprovtagning utfördes 

den 10 och 14 september 2021 av Ulf Hempel. 

Provtagning genomfördes i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner, SGF:s fälthandbok, 

rapport 2:2013, samt instruktioner från anlitat laboratorium. Provpunkternas placering 

mättes in den 14 september med GPS i samband med jordprovtagning. Fältmätning med 

PID-instrument utfördes på samtliga jordprover. 

Provpunkternas läge redovisas i ritning N101.  

Dokumentation av fältarbete och analysurval presenteras i Bilaga 2a och 2b.  



 
 

 
10324929 •  MMU Lönsboda 44:1 mfl, Osby Kommun  | 4   

3.2.1 Jord 

Provtagning utfördes den 1-2 september 2021 genom skruvborrning med borrbandvagn i 

7 provpunkter, proven benämns 21W17-21W23 (provbenämning beror på att 

undersökningen samordnades med en annan undersökning i Lönsboda). Jordprover 

uttogs ur provpunkter efter jordlagerföljd eller halvmetersvis som samlingsprover ner till 

varierade djup mellan ca 0,5-1,5 m u my (meter under markytan). Proverna placerades i 

diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på transport till laboratoriet. 

Ett urval av de jordprov som uttogs vid provtagningstillfället skickades till SGS Analytics 

Sweden AB för analys. Detta urval baserades på anvisningar i provtagningsplan samt 

observationer och mätningar i fält. 

3.2.2 Grundvatten 

Grundvattenrör installerades i punkterna 21W14 och 21W15 den 1-2 september 2021 i 

samband med jordprovtagning. Den 10 september 2021 omsattes båda grundvattenrör 

och den 14 september 2021 uttogs grundvattenprov med peristaltisk pump.  

Proverna placerades i provtagningskärl och förvarades svalt och mörkt i väntan på 

transport till laboratoriet. Samtliga uttagna grundvattenprov skickades in Eurofins 

Environment Testing Sweden AB för analys. 

3.2.3 Asfalt 

Asfaltsprover uttogs i en punkt (21W21) den 2 september i samband med jordprovtagning. 

Proverna placerades i diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på 

transport till laboratorium. Provet skickades till SGS Analytics Sweden AB för analys. 

4 JÄMFÖRVÄRDEN 

4.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark, KM (Känslig Markanvändning) och MKM (Mindre Känslig 

Markanvändning) (Naturvårdsverket, 2009, Naturvårdsverket, 2016). Halter över 

riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men 

behöver inte göra det.  

4.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; 

Svenska Petroleum Institutets (SPI) riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011), Sveriges 

Geologiska Undersöknings (SGU) bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) samt 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). 

4.3 ASFALT 

Resultat från asfalt har jämförts med Vägverkets vägledning från 2004 (Vägverket, 2004). 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning.  

❑ Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2a och Bilaga 

2b. 

❑ Resultatsammanställning för jord presenteras i Bilaga 3a tillsammans med de 

jämförvärden som anges i kapitel 4.1.  

❑ Resultatsammanställning för grundvatten redovisas i Bilaga 3b. Endast de 

parametrar med halter över rapporteringsgränsen eller med tillämpbart jämförvärde 

i handlingar som anges i kapitel 4.2 redovisas i bilagan.  

❑ Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 4. 

❑ Provpunkternas inmätta lägen vid provtagning framgår av ritning N101.  

5.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Det översta jordlagret (0-0,5 m u my) i södra och sydöstra delar av undersökningsområdet 

utgörs generellt av fyllnadsmassor bestående av mullhaltig sand och siltig grusig sand med 

underliggande naturlig sandig morän.  

Inom det norra och nordöstra delen av undersökningsområde påträffades inga 

fyllnadsmassor. Det översta jordlagret (0-0,5 m u my) bestod huvudsakligen av naturlig mull 

och sand med underliggande sandig morän.  

Vid fältmätning med PID-instrument noterades inga halter över instrumentets felmarginal 

(<3 ppm).  

Grundvattenytan låg mellan 1,17-1,68 m u my (136,69-138,22 m öh) vid provtagning den 

14 september 2021. Grundvattnets flödesriktning antas vara åt väst.  

5.2 LABORATORIEANALYSER 

5.2.1 Jord 

Av totalt 16 jordprover har: 

❑ 13 analyserats med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). 

❑ 13 analyserats med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH).  

5.2.2 Grundvatten 

Båda uttagna grundvattenprov från undersökningsområdet har analyserats för följande: 

❑ Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V, Zn). Analyserna har utförts på 

filtrerade prover, filtrering utfördes på laboratorium.  

❑ Organiska ämnen (BTEX, PAH samt fraktionerade alifatiska och aromatiska 

ämnen).  

❑ Klorerade lösningsmedel. 

5.2.3 Asfalt 

Asfaltsprovet 21W21 har analyserats med avseende på PAH.  
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5.3 RESULTAT 

5.3.1 Jord 

Utifrån analysresultat från laboratoriet noteras att samtliga halter underskrider det generella 

riktvärden för KM. 

5.3.2 Grundvatten 

Utifrån analysresultaten från laboratoriet kan följande noteras för grundvatten:   

❑ I båda punkter har låga halter av triklormetan påträffats. Även låga halter av 

trikloreten har påträffats i 21W15. Halterna underskrider jämförvärden från SGU 

och Livsmedelsverket. I övrigt har inga halter av klorerade lösningsmedel noterats 

överskridande laboratoriets rapporteringsgräns (0,10 mg/l). 

❑ Låga halter av naftalen noterades i prov 21W14, också underskridande 

jämförvärden. i övrigt noterades inga halter av organiska ämnen överskridande 

laboratoriets rapporteringsgränser. 

❑ Samtliga metallhalter underskred jämförvärden från SGU, Livsmedelsverket och 

SPI. 

5.3.3 Asfalt 

Samtliga halter i uttaget prov underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Utifrån 

analysresultaten bedöms det inte föreligga någon risk för tjärhaltig asfalt inom 

undersökningsområdet. 

6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Provtagning av mark och grundvatten har genomförts på rubricerade fastigheter i 

Lönsboda, Osby kommun, med syfte att få utreda om det förekommer föroreningar inom 

undersökningsområdet.  

Analysresultaten från markundersökningen visar inte på några halter över använda 

riktvärden i jord.  

Samtliga påträffade halter i grundvatten underskred använda jämförvärden.  

Genomförd undersökning visar inte på några oacceptabla risker inom området. 

6.1 OSÄKERHETER 

De två grundvattenrör som undersökts inom det aktuella undersökningsområdet indikerar 

inga eller låga halter av trikloreten. Påträffade halter bedöms inte utgöra någon oacceptabel 

risk. För att kunna bedöma potentiella risker med klorerade lösningsmedel behöver källa 

och spridning identifieras då denna typ av förorening kan spridas långväga i relativt smala 

plymer eller som fri fas längs tätare jordlager/berg (inte nödvändigtvis i 

grundvattenriktningen).  

Provtagningen av grundvatten har varit begränsad p.g.a. svårigheter vid skruvborrningen 

och har endast skett i en nivå i två grundvattenrör. Halterna i 21W15 är låga och man kan 

inte utesluta att man är i kanten av en spridningsplym. Källan till de låga halterna är inte 

identifierad. Inte heller grundvattenriktningen har kunnat verifieras. Förmodad 

grundvattenriktning i de södra delarna av området är mot sydväst. För att verifiera 

grundvattenriktningen kan man mäta in grundvattennivåer i fler punkter (minst tre punkter, 
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gärna något fler som inte ligger på en linje) inom eller i närheten av undersökningsområdet 

vid ett och samma tillfälle.  

7 ÖVRIGT 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Denna provtagning har genomförts ur syfte att undersöka potentiella föroreningar inom 

tillgängliga ytor. Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns 

förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen 

och föreningar som inte analyserats. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks 

en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala 

tillsynsmyndigheten. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en 

anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt §28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbetena startar. 
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1 INLEDNING

En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling som redovisar
omfattning och resultat av utförda geotekniska och hydrogeologiska undersökningar.

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 om inget annat anges.

2 OBJEKT

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Osby kommun utfört en geoteknisk och hydrogeologisk
undersökning i samband med projektering av Örkeneds skola F-9 i nordöstra Lönsboda.
Lokaliseringskarta visas i figur 1 och urklipp från situationsplan i figur 2. Ingen information finns
avseende nivå färdigt golv och antal våningsplan.

Figur 1. Lokaliseringskarta inhämtad från eniro.se. Läge för planerad skola är blåmarkerat.
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Figur 2. Urklipp från situationsplan daterad 2021-04-20 – Krook & Tjäder

Sören Holm har varit beställarens kontaktperson. Paul Myhrberg har varit uppdragsansvarig på
Tyréns Sverige AB och Elisabeth Carlstedt har varit geoteknisk handläggare. Intern granskning
har utförts av Mattias Lindén.

3 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Utförd undersökning syftar till att klargöra de geotekniska och hydrogeologiska
förutsättningarna inför projektering av ny skola. Utförd undersökning ska utgöra underlag inför
fortsatt projektering och dimensionering av grundläggnings- och markarbeten.

Exakt läge på skola och bussvändplats var ej helt fastställd i samband med tidpunkten för utförd
geoteknisk undersökning.

4 UNDERLAG

Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport:

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning
från SGU.

[2] Digitalt kartunderlag har hämtats från tidigare uppdrag för Örkened förskola

[3] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik Örkened förskola, Lönsboda –
Geoteknisk undersökning, daterad 2016-11-22 upprättad av Tyréns AB

[4] Projekteringsunderlag/Geoteknik Örkened förskola, Lönsboda – Geoteknisk
undersökning, daterad 2016-11-22 upprättad av Tyréns AB
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[5] MUR(Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik och Miljöteknik Lönsboda 44:1,
daterad 2018-06-08 upprättad av Tyréns AB – Ny förskola öst om aktuellt område.

[6] Projekterings PM/ Geoteknik och miljöteknik Lönsboda 44:1, daterad 2018-06-08
upprättad av Tyréns AB – Ny förskola öst om aktuellt område.

[7] Situationsplan – Krook & Tjäder 1:100 A3, 2021-04-20

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av undersökningsmetoder inför nu utförd
undersökning har [1] studerats i vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras
av morän. Jorddjupet uppskattas enligt [1] till 5-10 m. Enligt brunnsdataarkivet har berg
påträffats på 5-9 m under markytan i anslutning till befintlig skola vid Tosthultsvägen, öst om
aktuellt område för Örkeneds skola F-9.

I MUR [3] och Projekteringsunderlag [4] finns en geoteknisk undersökning redovisad söder om
aktuellt område och befintlig sport- och simhall. Under fyllning och humushaltig jord påträffades
sandmorän.

I MUR [5] och Projekterings PM [6] finns en geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning öster
om aktuellt område. Jordlagren inom detta område utgjordes av ytligt torvskikt och humusjord
på sandmorän.

5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01

Tabell 2. Fältundersökningar.

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476-2:2005/A:2011

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/SGF Rapport 1:2013

Markradonmätning Passiv provtagning, SGF Rapport 2:2013

Tabell 3. Laboratorieundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Materialtyp AMA Anläggning 20

Tjälfarlighet AMA Anläggning 20

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Kornstorleksfördelning/
Finjordshalt, tvättsiktning

SS-EN ISO 17892-4:2016

Markradon Enligt GJAB Radonanalys i Lund
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Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013

6 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Undersökningarna är utförda inom ett obebyggt område som domineras av skogsmark.
Terrängen har varierande blockighet. Två stora block har noterats i östra delen av byggnadsläget
som redovisas på ritning G-11-1-001.

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +137,5 och +140,9. De högsta
nivåerna är inmätta i områdets nordöstra del och de lägsta nivåerna i sydvästra delen.

Det finns en befintlig asfalterad yta i områdets sydvästra hörn och i samband med denna börjar
ett upptrampat gångstråk som går norrut genom området.

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Det finns inga befintliga ledningar eller andra konstruktioner i samband med redovisat
byggnadsläge.

Befintliga ledningar går i gatan, söder om aktuellt område.

8 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av Jonas Paulin,
Tyréns Sverige AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

· Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

· Höjdsystem: RH 2000

9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· Hejarsondering (HfA) i 12 st undersökningspunkter.

Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 13 st undersökningspunkter.

· Installation av spårfilm för mätning av markradon (Rn) i 3 st undersökningspunkter.

Utförda undersökningar redovisas på ritning G-11-1-001 samt i bilaga 1 och 2.
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9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts 11-12 oktober 2021.

9.3 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbetet har utförts av Johnny Andersson och Christer Olovsson, Tyréns Sverige AB.

9.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Utförda undersökningar har utförts med borrbandvagn av modell 605.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering.

Utrustning Datum Kalibrerad av

Borrbandvagn 09414 2020-08-10 Richard Trygg, Geotech

Kalibreringsprotokoll tillhandahålls vid behov.

9.5 PROVHANTERING

De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Störda prover
har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartsbenämning av 45 st prover.

· Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 45 st prover.

· Bestämning av vattenkvot och tvättsiktning av finjordshalt av 8 st prover

· Analys av radonhalt i jordluft på 3 st spårfilm.

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1 och 2.

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under oktober/november 2021.

10.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Jonas Åkerman, laboratorieingenjör på Tyréns Sverige
AB. Laboratorieanalyserna avseende markradon har utförts av Gilbert Jönsson, GJAB Radonanalys
i Lund.

11 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

11.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Installation av grundvattenrör (Rö) i 1 st undersökningspunkter. Installerade
grundvattenrör utgörs av PVC-rör (Ø=25 mm) med 0,7 m filterlängd.

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas på ritning G-11-1-001.

Fri vattenyta har ej varit möjligt att notera i samband med fältundersökningarna.
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Grundvattenröret har lodats vid ett tillfälle efter installationstillfället.

11.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under oktober och november 2021.

11.3 FÄLTINGENJÖRER

Installation av grundvattenrören har utförts av Johnny Andersson och Christer Olovsson, Tyréns
Sverige AB. Lodning av grundvattennivåer efter installationstillfället har utförts av Jonas Paulin,
Tyréns Sverige AB.

12 HÄRLEDDA VÄRDEN

12.1 JORDARTSBESKRIVNING

Inom området utgörs jordlagren generellt av humusjord på moränjord. I en undersökningspunkt
påträffades fyllning på moränjorden.

Humusjordens mäktighet har uppmätts till 0,1 m. Fyllning har noterats i samband med den
asfalterade ytan i sydväst ner till 1,9 m under markytan. Påträffad fyllning utgörs av sandig grus,
siltig sandmorän, humusjord och sand.

Moränjorden utgörs av sandig siltmorän och sandmorän som ställvis är siltig. Moränen påträffas
ner till undersökt djup mellan 1,0 och 2,5 m under befintlig markyta.

I området finns större ytblock, i samband med byggnadsläge noterades 2 block som redovisas
på ritning G-11-1-001.

Skruvprovtagning och HfA-sonderingar har utförts till metodstopp mellan 0,2 och 2,5 m under
befintlig markyta.

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och tjälfarlighetsklass, se bilaga
1.

12.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel f´) samt
deformationsegenskaper (E-modul) från utförda HfA-sonderingar redovisas i bilaga 3. Notera att
fyllning och naturligt lagrad jord redovisas separat i bilagan.

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och SGI Information 15.

För fyllning har sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 innan utvärdering av inre
friktionsvinkel f´ , och för silt har ett avdrag på 3° gjorts vid utvärdering av f´. 

12.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Ingen fri vattenyta kunde observeras vid fältundersökningen.

I installerat grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid 1 tillfälle efter installationstillfället,
med noteringar om grundvatten på nivåer som anges i tabell 6.

Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör.

Undersökningspunkt Marknivå Spetsnivå
Uppmätt grundvattennivå

2021-10-12 2021-10-22 2021-11-22

21T10 +137,5 +135,6 Torr +136,3 +136,3
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12.4 MARKRADON

Markradon har mätts i 3 undersökningspunkter. Mätningarna påvisar uppmätta markradonhalter
mellan 19,1 och 38,4 kBq/m3, se bilaga 2.

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

13.1 GENERELLT

Det planerades 3 grundvattenrör i samband med fältundersökningen. Det var endast möjligt att
installera ett grundvattenrör och i justerat läge jämfört med planerat då det blev tidiga
metodstopp i utförd skruvprovtagning.

13.2 HÄRLEDDA VÄRDENS SPRIDNING OCH RELEVANS

Genomförda utvärderingar av jordens hållfasthetsegenskaper baseras på empiriska samband,
vilka är framtagna utifrån en specifik jordartssammansättning där homogena egenskaper
föreligger. Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende på
sammansättning och lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av geologiska bildningsprocesser.
Förekommande sand- och siltmorän är per definition heterogena jordarter. Därför ska
utvärderingen av materialegenskaperna i dessa jordar göras med viss försiktighet. Extremvärden
bör förkastas eftersom de inte antas representera den utvärderade jordens verkliga egenskaper.

Någon riktad undersökning med avseende på blockförekomst har inte utförts inom
undersökningsområdet. Notera att förekommande morän per definition innehåller block.

14 ÖVRIGT

För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och
ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida: www.sgf.net.
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Örkenendsskolan Lönsboda Littera: 318500

Osby Kommun Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-10-18

Provtabell

Skr

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

21T01 0,00 - 0,40 1,0 brun något humushaltig SANDMORÄN (hu)SaTi 2 1
0,40 - 1,00 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 13 27,4 3B 2
1,00 - 1,60 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2 Ingen VY i BH

21T02 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,70 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
0,70 - 1,20 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2 Ingen VY i BH

21T03 0,00 - 0,10 1,0 brun HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,40 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 20 39,9 4A 3
0,40 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 10 37,6 4A 3
1,00 - 1,40 4,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 4A 3 Ingen VY i BH

21T04 0,00 - 0,10 1,0 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,50 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
0,50 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 14 29,7 3B 2 Ingen VY i BH

21T05 0,00 - 0,10 1,0 mörkbrun HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,40 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 31 26,9 3B 2
0,40 - 1,20 3,0 gråbrun sandig SILTMORÄN saSiTi 12 47,4 5A 4 Ingen VY i BH

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning
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Örkenendsskolan Lönsboda Littera: 318500

Osby Kommun Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-10-18

Provtabell

Skr

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T06 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6A 4
0,10 - 0,60 2,0 gråbrun sandig SILTMORÄN saSiTi 5A 4
0,60 - 1,00 3,0 gråbrun sandig SILTMORÄN saSiTi 5A 4
1,00 - 1,30 4,0 grå sandig SILTMORÄN saSiTi 9 50,3 5A 4 Ingen VY i BH

21T07 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,40 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,40 - 1,00 3,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
1,00 - 2,20 4,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

21T08 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,50 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,50 - 1,00 3,0 ljusgrå SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

21T09 0,00 - 0,10 1,0 svart HUMUSJORD Hu 6B 1
0,10 - 0,70 2,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 21 35,4 3B 2
0,70 - 1,30 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2 Ingen VY i BH

21T10 0,00 - 0,30 1,0 svart FYLLNING av sandig grus Mg[sagr] 2 1
0,30 - 1,20 2,0 brun FYLLNING av siltig sandmorän Mg[sisati] 3B 2
1,20 - 1,90 3,0 svart FYLLNING av humusjord och sand Mg[hu, sa] 6A 3
1,90 - 2,50 4,0 ljusbrun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
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Örkenendsskolan Lönsboda Littera: 318500

Osby Kommun Utfört av: J.Åkerman

Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2021-10-18

Provtabell

Skr

Borrhål
Prov-

nummer
Eurocode

Vatten-

kvot

Finjords-

halt

ID Laboratorieklassning w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

AMA-20Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning

21T11 0,00 - 0,30 1,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,30 - 0,50 2,0 brun något humushaltig SANDMORÄN (hu)SaTi 2 1
0,50 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
1,00 - 1,40 4,0 grå siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2  Ingen VY i BH

21T13 0,00 - 0,20 1,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,20 - 0,80 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,80 - 1,00 3,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
1,00 - 1,40 4,0 grå SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH

21T14 0,00 - 0,60 1,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
0,60 - 1,00 2,0 brun SANDMORÄN SaTi 2 1
1,00 - 1,30 3,0 grå SANDMORÄN SaTi 2 1 Ingen VY i BH
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RADONANALYS - GJAB
 

RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-11-05        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 21272   Till 

Tyréns AB 

Att.: Johnny Andersson 

Box 27 

      291 21 Kristianstad 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Örkeneds skola, Lönsboda. (318500) 

Datum för ankomst och analys av filmer: 26/10-21 resp. 28/10-21. 

Jordart på mätplats: . 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 9963 11/10-22/10     70    26,9 ± 3,8  21T07 

LE 9965 12/10-22/10     70    38,4 ± 5,1  21T05 

LE 9964       -”-      70    19,1 ± 3,1  21T04 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter klart inom normalriskintervallet. Halten kan vara högre 

vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat 

byggande vid nybyggnation.  

 

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
Handläggare: Elisabeth Carlstedt Datum: 2021-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
Handläggare: Elisabeth Carlstedt Datum: 2021-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
Handläggare: Elisabeth Carlstedt Datum: 2021-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
Handläggare: Elisabeth Carlstedt Datum: 2021-11-08
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
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Härledda värden

Uppdrag: Örkeneds skola F-9 Uppdragsnummer: 318500
Handläggare: Elisabeth Carlstedt Datum: 2021-11-08

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

D
ju

p
 (

m
)

Modul friktionsjord, siltmorän,
E (MPa)

21T05 (HfA) 21T06 (HfA)

Bilaga 3

6 av 6

:!;e: TYRENS 

-

- ~ I ------

t 
- I 

-

- ---i I 

-

---- ----



BÖ

II

1273-933.1

52:1

ÖSTRA FLYBODA

X=6253700

Y
=

2
0
0
9
0
0

Y
=

2
0
1
0
0
0

Y
=

2
0
1
1
0
0

Y
=

2
0
1
2
0
0

X=6253800

X=6253900

137.84

137.88

-

 

5

5

.

7

5

 

-

- 2
2
6
.2

7
 -

R

Ä

D

D

N

I
N

G

S

V

Ä

G

K1

K1

K2

K2

R1

R
Ä

D
D

N
I
N

G
S

V
Ä

G

137,50+

+138,24

138,74+

138,78+

+139,91

+139,10

+139,14

139,60+

+138,04

+137,85

+137,89

+138,28

+138,24

+139,91

+139,98

+139,75

+141,00

+139,75

+140,00

+140,74

+140,22

+140,60

+141,00

+139,75

+140,35

+141,00

+139,80

137,60+

139,95+

R
Ä

D
D

N
IN

G
S

V
Ä

G

R2

R2

R2

R2

+139,34

S

t

ö

d

m

u

r

+0,5m

+0,5m

+0,5m

+0,5m

+0,5m

+0,5m

+0,5m

+0,5m

K1

R1

K3

K3

K3

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S2

K3

UTESOV

ATELJÉ
24.5 m²

VÅTATELJÉ
31.5 m²

LEKTORG
132.0 m²

HISSCHAKT
4.0 m²

RWC
5.0 m²

WC
2.0 m²

WC
2.0 m²

MATSAL
144.0 m²

LEKRUM
24.0 m²

LUGNT RUM
14.5 m²

ALLRUM
47.5 m²

KONTOR
15.0 m²

FÖRRÅD
4.5 m²SKÖTRUM

18.5 m²

TORKRUM
5.5 m²

WC
2.5 m²

ELC
0.5 m²

KAPPRUM
31.5 m²

ALLRUM
47.5 m²

KAPPRUM
31.5 m²

LUGNT RUM
14.5 m²

FÖRRÅD
4.5 m²

vattenlek

STÄD
4.0 m²

TVÄTTRUM
9.5 m²

FÖRRÅD
5.5 m²

WC
1.5 m²

WC
1.5 m²

WC
1.5 m²

PWC
1.5 m²

koja

TRAPPHUS
12.5 m²

DRIFTRUM - ELCENTRAL

3.0 m²

G
G

grind

grind

vfb

vfb

försänkt
torkmatta

whiteboard

ribbstol

TM/TT

TM

G
G

G

G

TS

försänkt
torkmatta

ELC
2.0 m²

KÖK
247.0 m²

väntbänk

väntbänk
bänk

bänk

G
G

krokar

UTESOV
UTESOV

krokar

påklädnings-

bänk

K/F

LEKRUM
24.0 m²

LUGNT RUM
14.5 m²

ALLRUM
47.5 m²

KONTOR
15.0 m²

FÖRRÅD
4.5 m²

SKÖTRUM
18.5 m²

TORKRUM
5.5 m²

WC
2.5 m²

ELC
0.5 m²

KAPPRUM
31.5 m²

ALLRUM
47.5 m²

KAPPRUM
31.5 m²

LUGNT RUM
14.5 m²

FÖRRÅD
4.5 m²

K/F

K/F

K
M/UGN

LEKRUM
24.0 m²

LEKRUM
24.0 m²

MADRASSFRD
4.0 m²

MADRASSFRD
4.0 m²

MADRASSFRD
4.0 m²

MADRASSFRD
4.0 m²

K/F

K/F

MATSAL
272.5 m²

S

T

R

S

T

R

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

K1

K1

K2

K1

 

T

o

s

t

h

u

l

t

s

v

ä

g

e

n

BEFINTLIG SKOLA

45 

140 

135 

145 

140 

135 

140 

135 

145 

140 

135 

-

-

-

21T03 
-

21T02 Skr HIA +140.2 Vattenkvot w % 
. 
V -· ·-- ~ . ' . 

21T01 
·- 111 ,,,. 1/I. ',11= ,11.= ,11.- ,,,.- , ... ::= , ... - -

siSaTi- ~---, I I 
I /I 
I -

I 

-
Vattenkvot w % 

Skr HIA +138.0 
- V 20 40 

(hu)SaTi-

siSaTi- -
-

S7 

si Sa Ti -rw;;;;;i;;;;;;i;;;;;;i;;;;;;i;::ss4/4/S5 55991014:i/2112 --

SEKTION A-A 
H 1: 100 L 1: 200 

-

-

-

-

10 20 30 40 
sl/0.20m 

siSaTi-z ,,,_- 11/.;;;: - ,,.,_ ,,, -
.... - ,,,;;:· 1//;:. ,, - .. - siSaTi- -

L 11 vu 

21TOS Skr Hf A + 138.5 ni.== uZ- ul.- ., 
- ,,z- ,,'/.::;; ,,,_ 

Vattenkvot w % 
Skr HfA +137.8 Vattenkvot ·• "' u/. ,,,,::: ,,/. lit. IJ'._ 0 20 40 saSiTi-

- 20 40 ~ I I 
Hc V . saSiTi- 99 ,1s112 I siSaTi - I ~ 

11 
y I saSiTi 

s.iSiTi - " - - I I - 83 10 20 30 4 210/15 

10 20 30 40 
sl/0.20m 

-

sl/0.20m 

SEKTION B-B 
H 1: 100 L 1: 200 

21T11 

Skr HfA +139.2 

21T10GV -
21 10 . ' ----L. 

-· ///;;: fll.:;:! ,,/;!:. 
[hulSaTi- :1 2021-10-12 siSaTi- ,I I I 

Rö 2021-11-22 + 137.5 H A + 137 5 _ 
111

;. ,1,.E ,tt.::. ,,1;. .. ; ... - ,.,_ - Skr siSaTi-

Installerat 2021-10-12, PV( 25 mm \Il ni.::. 111; ,,,_ -
Mg[sagr]- D 10 20 30 40 

- ~ ::i sl/0.20m 
GW+136.3 

Mg[sisatil- s: 7 I 
I I ?3D/2 2021-10-22 -

GW+ 135.6 (TORRI + 135.6 Mg[hu, sa]-

2021-10-12 10 20 30 40 
siSaTi- .I Jn ~n - .. 

SEKTION C-C 
H 1: 100 L 1: 200 

+145 

- -

- -

21T14 
- -

Skr +140.9 
- --

SaTi-

SaTi- +140 
SaTi- -

- -

- -

- -

- -

+135 

SEKTION D-D 
H 1: 100 L 1: 200 

siSaTi- -
10 20 30 40 

sl/0.20m 

120/12 

21T07 

Skr HfA +139.7 
" 

,,,_ ,11.- '"· .... 

SilTi - ~ I I I SaTi -
84 220/12 

SaTi - 10 20 30 40 .. sl/0.20m 

-

t/1. 1ft. rit. . t/1. "'· /IL rll. '"· "'· ,I/. "'· 

63 220/12 

1~53890 

c:> 
C0 _,.. 
c:> 

// 

"'· 

* * 
* 

---+--1----

21T04 

Skr HfA +140.8 

1if. · /Il.- il/.-"'· "'· n,.- ,il.-
.. 

siSaTi - ~ I 

'I 

-

-

-

Vattenkvot w ~ 
0 20 40-

161 2 0/7 

+145 

+ 140 

10 20 30 40 
sl/0.20m 

21TOB 

Skr HfA +140.6 

_ ni. . fil-· 11,_ tll. uZ- SaTi- ~, I I 
SaTi- 44 

-
10 20 30 40 

sl/0.20m 

21T12 

HfA +139.7 
I I I 

. J//_- ,,,,- ///_ z 
10 20 30 40 "'· " ,,,_ ,,, 

sl/0.20m 

)_ 

+ 
I 

- -
I 

+ 

-

-

-

-

+135 

-

-

-

21T09 -

Vattenkvot 
Skr HfA +139.8 20 - ,,, - - - .. , 

215/12 Hc- -L 

' 
I 

siSaTi- :c::; ~ I I 
siSaTi-

-
10 20 30 40 

sl/0.20m 

21T13 
+ 140 

Skr HIA + 139.2 

SaTi- ::'i. -
SaTi- ~ I I I 

56 
siSaTi-

235/1~61 
SaTi -

... 10 20 30 40 

sl/0.20m -

-

+ 135 

+ 
21T14 o/ .,4o.9Q 

21T01 21T03 
2n°2 +140.2 

+ 131.5 

- I 

I 1: 

'I 
' '1 @, 1, 

I ', 
I 

I I 

' " " 
I 

® 
I 

40 

-

~1015150 

-

-

-

+145 

w% 

+140 

+135 

I 

/+ 

I ~253890 

;:;; _,.. 
c:> 

FORKLARINGAR 
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2021. 
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Omfattning: 
Naturvärdesinventering på fältnivå med detaljeringsgrad medel (ej epifyter och arthropoda) 

på fastigheten Lönsboda 44:1, Osby Kommun. Engångsbesök. 

Beställare: Samhällsbyggnadavd Osby kommun. 

Utförare: Emil Grönkvist. Agne Andersson (Kommunekolog). 

 

Definitioner: 

Ambitionsnivå: 
Ambitionsnivån på en naturvärdesinventering kan bedömas utifrån områdets naturtyp och syfte. (SIS, 

2014) 

 

TabeU 1 - Rekommenderad ambitionsnivå för oli ka sammanhang 

Användningsområde Rekommendende n ivå.er. deta~erin.gsgrader och tillägg 

Kommunala och r egionala Batur• Om d.et finn s ett bra kunskapsund erbg är NVI på !m-tudienivå lämpligt. 
Yal'dsprogram Om kunstapsunderlaget har uppenbara bris:er bör NVI på for3tudienivå komplet -

taas ':'e~ fä}t!Jivå i na tu'o/Per eU~ delo'!V'åden där kunska~ är ~i~.~ 
NVI pa fältniva k:an föregas av stickprov I samtfiga na nxtyper för att avgora I vilka 
nao.cr;:yper som k.t.nskapsU'ldertaget har störst brister. 

Om ambitionsnivån är hög kan ovan.ståenöe kompletteras med ttigge.t fordju-
pad artinventering avseend e skydd3d'.e och rödlis~,e an.er av särsl:i d betydelse 
i området. 

Översiktliga lokatisef'W'lgsstucfier I tidiga planerings.slteden kan lok.aliseringsstudier där dcet finns ofta alterna tiv 
göras utifrån en NVI på fot~,-tudienivå. 
I områden där kunskapwndertaget är bristfälligt böil' NVI på för.studienivå kom-
pletteras med fältnivå med d~ring.sg,ad över$Md. 

Översiktsplaner Om d.et finn s ett bra kunskapsunderbg är NVI på !m-tudienivå lämpligt. 
Om kunstapsunderlaget har uppenbara bris:er bör NVI på for3tudienivå komplet -
taas ':'e~ fä}t!Jivå i na tu'o/Per eU~ delo'!V'åden där kunska~ är ~i~.~ 
NVI pa fältniva k:an föregas av stickprov I samtfiga na nxtyper för att avgora I vilka 
nao.cr;:yper som k.t.nskapsU'ldertaget har störst brister. 

F& srora ~fisJta områden och ffir s l.og. g~ . sjö oål hav rekommenderas 
NVI pil fältniva med detaf)efflgsgrad Ötler5id. 

F& fön::lju:pa-dce övef'Siktsplaner aY mindre geografiska områden och ro,- odlings• 
landskap rekommendffas NVI på fältnivå m ed deuljeriogsgrad medel. 
I e~ småsltaligt landskap kan det fin nas behov ;w högre detaljemgsgrad ä n i ett 
storskaligt landskap. 

Detafjplaner F& stora ~fiska områden och för skog. fjäll, sjö oål hav rekommenderas 
NVI pl, fältniva med de:uljen'lgsgrad med.el. 
F& mindre g eograf,ska onvåden och iör odlingsbndsl(ap retomme-nde-ras NVI 
på fälfnivå med d etaljeringsgrad detaJ och tillägget naturvätde.sJda.s.s 4. 
I e~ småsltalig t landskap kan det fin nas behov ;w högre detaljemgsgrad ä n i ett 
storskalig:. landskap. 
F& oclingslands.kap rffommendera.s tillägget generelt bioto,pskydd. 
F& områden som är skyddade samt områden där d et finns sltä.l a.rt misstänka ett 
högre nanrrvärde eller förekomst av rödlistlde eller s.kyddade arter. vars l!\'Smi~ 
per kan b eröras av den planerad e .llgärden. reckommenderas tillägget fixä~ad 
arlinven!e.ring avseend:e fe!e',QOU artgrupper av s.kyddad e . mdlys-u och rödl':Js,. 
tade arter som ris)(era.r att påverkas. Eventuel t kan även t il äggen värdeelement 
ocb d:etaferad redovisning av artförekomst \l!ata relev.1nta.. 
Vtd p~g aY bänsynsåtgärder eder kompensationsåtgärder rekommenderas 
tilläggen värdeelement.. d.eta}jerad redovisning av artlöre,komsi samt fonfupad 
arlinven!e.ring. 
Om d~planen riskerar att ~ka Na rura 2000-område- rekommenderas t:11-
äggen kartering .av Natura 2(1()().naturtyp och lörrfupad artinventeff'lg aY rypisJ:a 
ocb utpekade a rte.r. Om Natura 2000-onvådet är at SPA-områd e (utp,8at med 
stod av Fågekfireli:tivet) rekommenderas fixdjupad artin~t~g aY fåglar . 

Vägplaner. jämvägspla.ner. \lind- F& fjäl . sjö och h.w samt sk:og i n orra Sverige rekommenderas NVI på fältnivå 
kraftsanläggningar eler annan med detaljeringsgrad ÖM?<srld. 
exploatering som kräver bi stånd F& tätortsnära områden och skog i södra Sverige r ek:onvnenderas NVI på /ält• 
eJla d:ispetls nivå med d~ring.sg:rad medel. e-ventueltt med tillägget n.:.-turvän:lesklos.:s 4 . 

F& oclingslands.kap rffomm:=,,cte-ra.s NVI på fältnivå med dec:a, eringsg:rad me-
del. 
I e~ småsltalig t landskap kan det fin nas behov ;w högre detaljemgsgrad ä n i ett 
storskaligt landskap. 
F& mindre g eograf,sk:a onvåden eller smala utredningskorridcrer rekonun,ende-
ras NVI på fältnivå med detaljeringsgrad defaj. ewntueUt med t il ägget rw:..futvar -
de.slda.s.s 4. Dena gäl.er även projfft där kraven pa. d etaljnivå är sä.rskilt hög. 
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Biotoper: 
En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller 

djursamhällen hör hemma (Wikipedia, 2018). 

Biotopsgrupper: 
I tabellen nedan visas det troliga biotopvärdet för olika naturtyper. (SIS, 2014) 

 

  

Tabell 2 - Biotopvärde i olika naturtyper. Det biotopvärde naturtypen vanligtvis har är markerat med grått. 

Inget eller obe-
Påtagligt bio-Naturtyp tydligt biotop- Vi sst biotop- Högt biotop-

värde värde topvärde värde 

Infrastruktur och bebyggd mark 

TäKt och upplag 

Park och trädgård 

AKermar1< 

Äng och betesmark 

lgenväxningsmarK 

SKog och träd 

Myr 

Fjäll 

Berg och sten 

Sandmiljö 

Grund marin mjuKbotten 

Grund marin hårdbotten 

Djup marin mjuKbotten 

Djup marin hårdbotten 

Biogent rev och bubbelrev 

Antropogen marin miljö 

Grund sjö 

Djup sjö 

Småvatten 

Vattendrag 

Antropogen limnisK miljö 

Havsstrand 

LimnisK stranc:1 
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Naturvärdesklasser 
 

Naturvärden delas in i fyra klasser (SIS, 2014): 

Naturvärdesklass 1: Högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 2: Högt naturvärde. 

Naturvärdesklass 3: Påtagligt naturvärde. 

Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde. 
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Mindre sannoli 
resultat 

----------· 
Visst naturvärde 

Naturvärdesklass 4 

Lågt 
naturvärde 

Obetydligt 
biotopvärde 

Påtagligt naturvärde 
Naturvärdesklass 3 

,-------
' ' ' Visst naturvärde : 

Naturvärdesklass 4 : 

' ' 
Visst Påtagligt 

biotopvärde biotopvärde 

Bedömningsgrund biotop 

Mindre sannolikt 
resultat 

Högt 
biotopvärde 
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Identifiering och avgänsning: Bedömt område. Fastigheten Lönsboda 44:1, Osby 

kommun, Skåne Län. 
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Arbetsgång: 
Fältinventering med detaljnivå medel. 

Inventeringsresultat: 
Frekvens: Engångsbesök. 

 

Biotop: Skog och trädmiljöer. 

Sönnerstu 

o.__m _ __. ___ 1.Lo_o_m_ ....... __ 2....100 m A 
Koordinater (mittpunkt N 6251177.242 ö 458396.88845) 

Ur Skogstyrelstns register 

o Fastigh&tsgräns O Nyckeblotop 
Awerkat Natuvärde 

0 Ärende 0 Blotopol(ydd 

0 Rennä,l:ng □ NatUfVåtdsavtal 

- Vattendrag vid rlskområd,e 
Instabilt med myck&t kfaflig lutning 

111 Möilig ravin 
Kraftig lutning 

Ka'tprojektlon SWEREF99 TM Cl Lansmateoet. 109-2011/203': 

u ua,d avwrtcning 

2011 -2014 

2006-2010 

2000.2005 

1009-1999 

- Sumpskog a Na1urreserva1 Områden med risk för ras och skred a Arta! saknas 
T /Q Fom/kufturlåmningar D Natura 2000 Habltat 0 Awel'Mingsanmälan 

T /Q Skog octi hlStOf'la ;:; Na:ura 2000 Fagel 
a Na1ionatpark 
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Naturvärdesbedömning Området utanför område 1 på kartan: 
Bedömningsgrund art: Visst artvärde avseende den närbelägna förekomsten av både Naturvårdsarter 

och rödlistade arter som generellt förekommer i det grönmarkerade området på kartan markerad 

med nr2 och 3 samt det generella artskyddet för småfåglar. 

Bedömningsgrund biotop: Obetydligt biotopvärde avseende skogsbiotop med avsaknad av biotoper 

med naturvärden dock finns områden flera olika trädslag i homogent yngre ålder.  

Samlad naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4. Visst naturvärde. 

Naturvärdesbedömning inom område 1 på kartan: 
Bedömningsgrund art: Visst artvärde avseende den närbelägna förekomsten av både Naturvårdsarter 

och rödlistade arter som generellt förekommer i det grönmarkerade området på kartan markerad 

med nr2 och 3 samt det generella artskyddet för småfåglar. 

Bedömningsgrund biotop: Visst biotopvärde avseende artrik skogsbiotop med flera olika trädslag i 

olika åldrar. Dock inte påtagligt annorlunda mot den generella naturtypen i trakten.  

Samlad naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3. Påtagligt naturvärde. 

 

Bedömningsunderlag: 

Inga noterade signalarter. 

Låg biologisk kontinutet. I huvudsak primärskog. 

Yngre trivial blandskog (<50% triviala lövträd). 

Yngre eller medelålders träd. 

Mer eller mindre torr mark. Ytligt grundvatten saknas. 

Tätortsnära skog. 

Ingen eller väldigt låg andel död ved både stående och liggande. 

Få hålträd. Delar av området är attraktivt för småfågel och hjortdjur som älg och rådjur. 

Fältskiktet domineras av gräs och lågört. Busk- och trädskiktet domineras av sly och träd av triviala 

trädslag som björk, gran, ek och sälj. 

 

Noterade arter: 

Vårfryle, Hundäxing, Kruståtel, Hundkäx, Maskros, Glasbjörk, Bok, Sälj, Tall, Gran, Ek, Lönn med flera. 

Svartvit flugsnappare (dock inga bohål), Pilfink, Ringduva med flera. 

 

Kulturmiljöer: 

Äldre ensidig stenmur. Troligen anlagd före år 1860 norr om grusväg, i södra kanten av område 2 och 

3. Mycket högt kultur- och naturvärde finns intill muren och i området norr om densamma. 
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Notering till planbeskrivning: 
Det sydvästra hörnet av bedömningsområdet gränsar till Lönsboda vattenskyddsområde vilket ska 

tas med i beaktan. Stor försiktighet och hänsyn ska tas mot området norr om grusvägen (omr 2 och 

3). Dessa områden hyser höga natur- och kulturvärden och får inte skadas på något sätt. 

Området har historisk sett varit dominerat av tall och vid nyplantering bör man prioritera ursprunglig 

trädslagsfördelning med främst tall och skogsek men även rödbok har sin naturliga plats här. 

För att bevara de naturvärden som finns i området bör områden med äldre träd och buskar sparas 

där så är lämpligt. 

 

Referenser 
Andersson, A., u.d. Muntligt. u.o.:u.n. 

SIS, 2014. Teknisk rapport. SIS-TR 199001:2014, u.o.: Swedish standards institute. 

Wikipedia, 2018. Biotop. [Online]  

Available at: https://sv.wikipedia.org/wiki/Biotop 
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Osby kommun upprättat en riskutredning av vilka 
riskkällor (avseende olycksrisk) som kan påverka del av fastighet Lönsboda 44:1 och del av 
52:1 i Lönsboda. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 
riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder.

Utredningen genomförs för att utreda lämpligheten i att planlägga fastigheten för skola 
samt idrottsanläggning. 

1.2 MÅL OCH SYFTE

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker 
(individ- och samhällsrisknivåer) inom planområdet kopplade till transporterna av farligt 
gods på närliggande väg och järnväg. Även olycksrisker kopplade till omgivande 
verksamheter ska bedömas.

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksrisker) 
för skola och idrottsanläggning inom planområdet. Detta innefattar både att avgöra 
områdets lämplighet för markanvändning och eventuella behov av riskreducerande åtgärder 
på området och bebyggelsen. 

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Riskanalysen avser olycksrisker. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:

 Hur påverkas området av väg/järnvägssträckningen och de transporter av farligt gods 
som transporteras där? 

 Hur påverkas området av de verksamheter som finns i den närmaste omgivningen?

 Vilka åtgärder krävs eller vilka begränsningar föreligger för att befintlig och föreslagen 
markanvändning ska kunna bedömas lämplig ur risksynpunkt eller för att möjliggöra 
genomförandet av olika typer av etablering inom området?

Studien omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, 
skred, luft- eller markföroreningar. 

1.4 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG

 Plan och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1, 
SBN/2021:171, Upprättad av Osby kommun. 

 Yttrande över samråd om detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 i 
Lönsboda, Osby kommun, Yttrande från Länsstyrelsen Skåne, Dnr 402-34482-2021, 
2021-09-24.

 Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, Riktlinjer, KS/2018:166 170, 
Osby kommun, 2018-06-18.

 Miljörapport för år 2020. Cejn AB. Inklusive kemlista. 

 Tillstånd enligt miljöbalken till ytbehandling och metallbearbetning, kod 28.10 och 
34.70, CEJN AB. Beslut 2008-06-05.
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1.5 METOD

Riskanalysen genomförs i följande steg: 

 Inventering av riskkällor i omgivningen.

 Vad kan hända (riskidentifiering)? Risker (olycksrisker) som kan påverka planområdet 
identifieras, sammanställs, bedöms och jämförs med gällande riktlinjer.

 Vid behov analyseras och värderas identifierade risker närmare. 

o Hur ofta kan det hända (sannolikhetsberäkning)? 

o Vilka blir konsekvenserna (konsekvensberäkning)? 

o Vad blir risken (individriskberäkning och samhällsriskberäkning)? 

 Vilka åtgärder krävs för att risknivån ska bedömas vara acceptabel ur risksynpunkt 
(riskvärdering)?

Riskanalysmetoden för beräkning av individrisk bygger på datoriserade beräkningsmodeller 
med syfte att ge bästa möjliga beslutsunderlag. 
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2 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

2.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna 
utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande [1]: 

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt 
att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 
nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 
skäligt fördelade inom samhället. 

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

Riskvärderingen gör ett ställningstagande kring huruvida riskerna kan anses vara tolerabla, 
tolerabla med restriktioner eller inte tolerabla. Denna princip beskrivs översiktligt i 
nedanstående figur. 

Figur 1. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier [2].

Riskvärdering kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. Även om 
principen för riskvärdering ovan är kvalitativ till sin utformning, är det möjligt att överföra 
grundtanken till även kvantitativa riskvärderingar. 

I avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 presenteras de riskvärderingsprinciper som föreslagits gälla för 
såväl transporter av farligt gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering 
av risk [1].

2.1.1 INDIVIDRISK

 Individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 

 Individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses som 
små

 Området däremellan kallas ALARP-område, från engelskans ”as low as resonable 
practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas
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Inom ALARP-området kan risknivåerna vanligen betraktas som acceptabla under 
förutsättningar att riskreducerande åtgärder genomförs i den utsträckning det är möjligt, 
ekonomiskt, planeringsmässigt och tekniskt.

Individrisk anger sannolikheten för att enskilda individer ska omkomma eller skadas inom 
eller i närheten av ett system, det vill säga sannolikheten för att en person som befinner sig 
på en specifik plats omkommer under ett år. Denna person kommer (enligt definitionen av 
platsspecifik individrisk) inte förflytta sig, trots tecken på att det är olämpligt att stå kvar 
(exempelvis om det börjar lukta obehagligt, om brand syns eller om myndigheter spärrar av 
ett område). 

Det är viktigt att poängtera att principerna är ett förslag och att det idag i Sverige inte finns 
några riskvärderingsprinciper som fastställts. 

2.1.2 SAMHÄLLSRISK 

 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: F=10-4 per år 
för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

 Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F=10-6 per år för N=1 med lutningen på 
F/N-kurva -1. 

Samhällsrisk är ett mått på risken för en population. Samhällsrisken inkluderar risker för 
alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker vid enstaka tillfällen längs en 1 
km lång sträcka (beräkningarna omfattar ett område om 1 km2). 

2.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT 

2.2.1 LÄNSSTYRELSERNA I SKÅNE, STOCKHOLM OCH VÄSTRA GÖTALAND

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt 
dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen [3]. I denna anges att en riskanalys ska 
upprättas vid den händelse att bebyggelse planeras på ett avstånd av mindre än 150 meter 
från en transportled för farligt gods. Inga fastslagna kriterier finns för hur stor den 
acceptabla risken är.  

2.2.2 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av 
risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM [4]). Förslaget är delvis utarbetat av 
Øresund Safety Advisers AB, numera Tyréns Sverige AB, på Länsstyrelsens uppdrag.

RIKTSAM anger att:

 Idrotts- och sportanläggning utan betydande åskådarplats kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden. På närmare avstånd 
krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan).

 Skola (S) kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se längre ned).
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Figur 2. RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av idrottsanläggning kunna bedömas tolerabel om följande 
kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

Enligt RIKTSAM bör placeringen av skola bedömas tolerabel om följande kombination av 
kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år.

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10-5 per år 
där N=1 och 10-7 per år där N=100.

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

2.2.3 LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM (AVSEENDE DRIVMEDELSSTATION)

Länsstyrelsen i Stockholm har gett ut riktlinjer i faktabladet Riktlinjer för planläggning intill 
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods [4] samt häftet Riskhänsyn vid ny 
bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer 
[5]. I faktabladet redovisas följande avseende drivmedelsstationer:

 Ett minimiavstånd på 25 meter bör hållas från drivmedelsstation till kontor och 
liknande. 

 Ett minimiavstånd på 50 meter bör hållas till bostäder, daghem, ålderdomshem och 
sjukhus samt samlingsplatser där oskyddade människor uppehåller sig.
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 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från 
drivmedelstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus.

2.2.4 KEMIKALIEHANTERING
De ovan angivna kriterierna avseende individ- respektive samhällsrisk används således vid 
beräkningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram 
vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering [6]. I denna redovisas generella riktlinjer för riskhanteringsavstånd 
mellan verksamheter med storskalig kemikaliehantering och bebyggelse. Avstånden 
redovisar det avstånd mellan verksamhet och bebyggelse som bör användas som riktlinje i 
den fysiska planeringen. De redovisar tre olika sätt att uppskatta avstånden. Oavsett vad, 
eller vilka mängder som hanteras rekommenderas dock alltid ett minsta bebyggelsefritt 
avstånd om 100 meter kring kemikaliehanteringen.  

Utöver denna vägledning som gäller storskalig kemikaliehantering så finns lagstiftning 
(lagar, förordningar, föreskrifter etcetera). Dessa kan mer i detalj reglera avstånd, 
utformning av byggnader och dylikt, som anses medföra acceptabel risknivå för 
verksamheten och bebyggelse intill denna till skillnad från de tidigare beskrivna mer 
grovhuggna verktygen för skyddsavstånd. Även för mer detaljerade analyser finns olika 
specifika acceptanskriterier, t.ex. kritiska nivåer avseende strålning mot olika objekt 
(inklusive utrymmande personer och räddningstjänstens personal) i händelse av brand. 

2.2.5 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS 
Tyréns Sverige AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna i RIKTSAM 
[4]. 

Riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm avses att användas avseende drivmedelsstationer.

Avseende omgivande verksamheter i övrigt förs ett kvalitativt resonemang, med förankring 
i aktuella föreskrifter gällande hantering av brandfarlig vara etcetera. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel beskrivs planområdet och planerad utformning samt väg, järnväg och 
närmast omgivande verksamheter.  

3.1 BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH PLANERAD BEBYGGELSE

Lönsboda är en tätort i Osby kommun i nordöstra Skåne. Lönsboda omges av åker- och 
skogsmark. Väg 15 passerar genom tätorten till vilken väg 121 och 119 ansluter. Järnväg 
passerar genom Lönsboda och delar i princip av tätorten i två delar. 

Det aktuella planområdet ligger i den nordöstliga delen av Lönsboda. Området avgränsas i 
stort sett av naturmark/skog i norr och öster, bortsett från ny förskola direkt öster om. 
Väster om återfinns bostadsbebyggelse, söder om återfinns nuvarande skolområde med 
befintlig idrotts- och simhall samt blandad bebyggelse med bostäder, småhandel och 
centrum. I sydväst återfinns tillverkningsindustri. I södra delen av Lönsboda finns två 
drivmedelsstationer.

Figur 3. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, del av Lönsboda 44:1 och 52:1. Den nya förskolan 
syns precis till höger om planområdet, därefter syns Tosthultsvägen. Järnväg ses ej i bild men passerar 
väster om området. Sydväst om planområdet ses tillverkningsindustri (CEJN AB och Trio Perfekta AB). Bild 
hämtad ur Plan och genomförandebeskrivning.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny skola för årskurs F-9, totalt 400 elever. 
Befintlig skola rivs vilket ger möjlighet till utveckling av idrottsanläggning intill idrotts- och 
simhall. Det aktuella planområdet är indelat i tre användningsområden; skola, natur samt 
besöksanläggningar (se Figur 5). Den enda begränsningen i planen är för nuvarande lagd 
till byggnadshöjd.

Tosthultsvägen
(väg 119)
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Figur 4. Skiss över utformning av ny skola och dess koppling till befintlig förskola. Upprättad av Krook & 
Tjäder, daterad 2021-10-29.

Som kan ses i Figur 3 går väg 119, Tosthultsvägen, direkt invid planområdet (kortast 
avstånd knappt 16 meter). Hastighetsbegränsningen på vägen utmed planområdet är 40 
km/h halvvägs till den nya förskolan för att därefter öka till 70 km/h. Tosthultsvägen är en 
tvåfältsväg utan avskiljning mellan körfälten. Det föreligger ingen särskild höjdskillnad 
mellan väg och planområde. 

I föreslagen detaljplan höjs standarden på väg direkt norr om planområdet, från grusväg till 
att möjliggöra trafik till skolan (bussar, leveranser, personbilar). Eventuellt kan även 
anslutningsväg till Cejn komma att anordnas, för att flytta deras transporter genom 
bostadsområde söder om planområde. Maximal trolig hastighetsbegränsning utmed 
planområdet är 40 km/h.

Järnvägen passerar som närmast på cirka 170 meters avstånd. Den är idag enbart trafikerad 
av godståg. Trafikverket har dock ett projekt igång kallat Sydostlänken. Sydostlänken 
innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp, dels 
att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är 
utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 [8]. I samband med 
detta planeras persontrafik på sträckan samt att Lönsboda får en tågstation. 
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4 RISKANALYS

4.1 RISKIDENTIFIERING

Inledningsvis har en identifiering utförts av riskkällor samt verksamheter som kan generera 
transporter av farligt gods i och omkring planområdet. De olika riskkällorna har sedan 
utvärderats baserat på riktlinjerna redovisade i avsnitt 2.2.

Tyréns har utfört en inventering av verksamheter inom 500 meter från planområdet. I 
Tabell 1 redovisas resultatet av riskidentifieringen. 

Tabell 1. Riskidentifiering i planområdets omgivning.
Riskkällor Riskhanterings-

avstånd enligt 
riktlinjer [m]

Aktuellt avstånd 
till planerad 
bebyggelse [m]

Bedömning Fortsatt utredning

Järnvägen 150 170 Transporter av farligt 
gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Tosthultsvägen 
(väg 119) 

150 16 (som minst) Primärled, transporter 
av farligt gods.

Ja, transporter med 
farligt gods på 
vägen.

Väg 15 150 >400 Primärled, transporter 
av farligt gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Cejn AB
Trio Perfekta AB 

- - Hanterar kemikalier 
samt genererar 
transporter med farligt 
gods.

Ja, djupare 
bedömning 
avseende 
omfattning och typ 
av 
kemikaliehantering 
erfordras.

Ingo 
drivmedelsstation

100 >460 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med farligt 
gods inkluderat för väg 
119. 

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Uno-X 
drivmedelsstation

100 >550 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med farligt 
gods inkluderat för väg 
119.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

De riskkällor som kommer att utredas vidare i rapporten är transporter av farligt gods på 
Tosthultsvägen och verksamheterna Cejn AB och Trio Perfekta AB. 

4.1.1 OM TRANSPORTER FARLIGT GODS

Farligt gods-transporter kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och kemiska 
egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende egenskaper, som 
kan komma att påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 
transporten. 

För transporter av farligt gods på väg finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2016:8: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods av 
väg och i terräng, ADR-S) [9]. Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning 
och etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer 
behöver. Allt för att undvika tillbud och olyckor.
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4.1.2 FARLIGT GODS PÅ TOSTHULTSVÄGEN

Transporter med farligt gods sker framför allt på väg 15 som passerar genom Lönsboda, 
söder om planområdet. Transporter sker dock även på Tosthultsvägen (väg 119) som 
passerar utmed planområdet. Båda dessa vägar är utpekade som primära rekommenderade 
transportleder för farligt gods [10]. 

För att genomföra beräkningar av individ- och samhällsrisk behövs information om hur 
mycket farligt gods som transporteras på Tosthultsvägen liksom vilken typ av gods det 
handlar om. 

Det finns generellt sett inga kartläggningar av mängderna farligt gods eller fördelningen 
mellan de olika farligt gods-klasserna på väg som uppdateras kontinuerligt. 
Räddningsverket utförde en kartläggning av den transporterade mängden farligt gods i 
september 2006 [11]. Mätningen har dock inte sådan upplösning att den visar mängderna 
och fördelningen av farligt gods på specifikt Tosthultsvägen. För att inte missa 
kartläggning har både väg 15 och Tosthultsvägen beaktats. Statistiken som används 
återspeglar inte med säkerhet förhållandena i dag men ger en indikation om fördelningen 
av farligt gods-klasser. Sett till hanterat farligt gods på intilliggande tillverkningsindustri 
verkar den dock tämligen relevant, med undantag för mängden gas. Statistiken används 
bara för att bedöma fördelningen av farligt gods-klasser och inte för att bedöma den totala 
mängden farligt gods som passerar planområdet. Fördelningarna används i beräkningarna 
för att bedöma individrisken vid olika avstånd. Statistiken presenteras i Tabell 2.  

I tabellen anges även siffror avseende nationell statistik avseende farligt gods på väg. Den 
nationella statistiken är hämtad för åren 2015-2020. Den nationella fördelningen används i 
känslighetsanalysen, se avsnitt 7.4.

Cejn AB och Trio Perfekta AB utgör som tidigare sagt identifierade målpunkter för farligt 
gods. I dagsläget passerar gods till dessa verksamheter söder om planområdet men kan 
komma att gå – via ny väg – norr och väst om planområdet. Det ska dock noteras att om 
väg dras om kommer det vara samma typ och mängd gods som transporteras till 
destinationerna, enbart flyttade från en väg till en annan. I beräkningarna beaktas därför 
enbart Tosthultsvägen. 

Trafiksiffror presenteras i beräkningsbilagan. Fördelningen av de olika farligt gods-
klasserna på väg presenteras i Tabell 2. Osäkerheter kopplade till antalet transporter med 
farligt gods och fördelningen mellan de olika klasserna hanteras i avsnitt 7.5. 

Tabell 2. Fördelning av farligt gods-klasserna på Tosthultsvägen enligt Räddningsverkets inventering av 
transporter med farligt gods utförd 2006 samt nationell statistik från Trafikanalys för år 2015-2020. 

Klass Ämnen
Räddningsverket 
2006 (%)

Nationell statistik från 
Trafikanalys (%)

1 Explosiva ämnen och föremål 0,2 1,4

2 Gaser 0 21,1

3 Brandfarliga vätskor 40,6 49,8

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,7 4,4

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 1,2 2,9

6 Giftiga och smittfarliga ämnen 0,6 7,9

7 Radioaktiva ämnen 0,3 0,3

8 Frätande ämnen 28,5 8,3

9 Övriga farliga ämnen 28,3 3,9
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4.1.3 CEJN AB OCH TRIO PERFEKTA AB

Planområdet ligger i direkt anslutning till den fastighet som Cejn AB äger. Den del som 
avsätts för besöksanläggningar återfinns således dikt an Cejns fastighet. Tänkt 
naturområde är placerat mellan skolområde och Cejns fastighet. Avståndet mellan 
planområde skola (S) och Cejns fastighet är därför cirka 57 meter. Till tänkt placering av 
skolbyggnad tillkommer ytterligare cirka 30 meter. Avståndet mellan planområde skola och 
befintlig byggnad på Cejns fastighet är drygt 84 meter. 

Figur 5. Indelning av planområdet i tänkt markanvändning; skola S (rött), natur (grönt) och 
besöksanläggningar R (orange). På del med skola har inledande skiss över skola (se Figur 4) inkluderats. 
Nere till vänster ses Cejn AB:s fastighet som angränsar direkt till planområdet samt del av befintlig byggnad 
på fastigheten. 

Cejn AB har miljötillstånd enligt miljöbalken för ytbehandling och metallbearbetning. I 
miljötillståndet regleras årlig förbrukning anodmaterial och årligt intag råmaterial. Villkoren 
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omfattar framför allt utsläpp och externbullernivåer liksom krav på lagring och hantering av 
farligt avfall och kemiska produkter. I övrigt regleras dock inte vilken typ av kemikalier som 
hanteras. På fastigheten återfinns även Trio Perfekta AB som, genom samarbetsavtal, 
arbetar inom Cejns miljötillstånd. Cejn bedriver ytbehandling och Trio Perfekta 
metallbearbetning (svarvning). Då verksamheterna verkar inom samma miljötillstånd 
kommer hänvisningar enbart till Cejn ske vidare i detta avsnitt.

Cejn hanterar en mängd olika kemikalier, om än i begränsade mängder. Hantering sker 
enbart av styckegods, ej i cistern. Verksamheten är inte klassad som farlig verksamhet 
enligt kap 2 §4 enligt LSO1 eller som Sevesoverksamhet2. Inte heller förvaras sådana 
mängder brandfarlig vara samtidigt att tillstånd till hanteringen erfordras [12]. 

Inga större mängder brandfarlig vara hanteras således men hantering av både mindre 
mängder brandfarlig vätska, aerosoler och gas förekommer varav aerosoler utgör den klart 
största delen av omsättningen.

Av de ämnen som anges i kemikalielistan finns inga ämnen med faroangivelse H330 
(dödligt vid inandning) men några ämnen finns angivna med faroangivelse H331 (giftigt vid 
inandning). Detta är bland annat nickelklorid och salpetersyra. Utöver detta finns några 
ämnen som är skadliga vid inandning (H332) och en hel del ämnen som är irriterande, 
allergener etcetera. Några hanterade ämnen anges kunna påverka fertiliteten och/eller det 
ofödda barnet.

En del av de hanterade kemikalierna är mycket giftiga eller giftiga för miljön. En större 
andel av de hanterade kemikalierna har frätande egenskaper då de utgörs av syror, till 
exempel svavelsyra i hög koncentration. Som ovan nämnt reglerar tillståndet enligt 
Miljöbalken hur hanteringen av kemikalier ska ske i villkor 9. Regleringen innebär krav på 
att förvaringen ska ske på en ogenomsläpplig och invallad yta, spill och läckage ska inte 
kunna förorena omgivningen eller det kommunala avloppsnätet. 

I dagsläget hanteras således inte sådana mängder och typer av kemikalier eller på sådant 
sätt att verksamheten kan anses medföra riskfylld påverkan på planområdet sett till akuta 
olycksrisker vid läckage/utsläpp. 

Vid brand kommer, precis som för industribyggnader och andra byggnader i övrigt, 
ohälsosamma ämnen att kunna förekomma i brandgaserna. Som tidigare nämnt är de 
hanterade ämnena som mest något giftiga eller något irriterande (acute toxic 3) sett till 
inandning. Var dessa brandgaser kommer spridas och innehålla beror på många faktorer, 
bland annat hur varma brandgaserna är (stigkraft), hur vädret är (temperatur, vindriktning 
mm.) och vad det är som brinner. Förhärskande vindriktning är västlig, dvs. inte mot 
skolområdet men mot planområdets del med besöksanläggning, se Figur 6 nedan. Inga 
åtgärder bedöms erforderliga att kravställa då mängden kemikalier är begränsad och 
hanteras som styckegods samt då kemikalierna inte är klassade som mycket farliga. Det 
rekommenderas dock ändå att utföra skola och eventuell tillkommande publik byggnad 
inom område besöksanläggning med centralt avstängningsbar ventilation som skydd mot 
brandgaser. Detta då regleringen av framtida hanterade kemikalier inom Cejn är begränsad. 
Denna åtgärd är särskilt lämplig sett till att Cejn kan komma att utveckla sin verksamhet 
genom att uppföra verksamhet även på den idag oanvända delen av fastigheten.

Verksamheten kan således komma att önska använda mer riskfyllda kemikalier. I och med 
att verksamheten redan idag är belägen nära bostäder, sim- och idrottshall, skola samt 
förskola erfordrar riskfylld hantering ändå vissa säkerhetsåtgärder samt en begränsning av 
hanterade mängder. Det är svårt att förutse verksamhetens utveckling men bland annat har 

1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
2 Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
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installation av härdugn diskuterats3. En sådan skulle potentiellt kunna medföra hantering 
av brandfarlig gas (till exempel gasol) eller brandfarlig vätska för driften. En sådan 
anläggning skulle möjligen kunna komma att placeras på den idag obebyggda delen av 
fastigheten. För att det ska vara möjligt ska riskerna utredas. Som exempel kan 
gasolcistern lyftas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger i sin 
vägledning angående bebyggelseplanering intill storskalig kemikaliehantering [7] att en 
hanterad mängd brandfarlig gas om 5 ton (cirka 9,8 m3) innebär ett schabloniserat 
riskavstånd 100-250 meter. Det krävs således en vidare utredning avseende riskerna om 
skyddsavståndet är kortare än 250 meter (ett skyddsavstånd om 100 meter ska alltid 
upprätthållas.) MSB har även tagit fram föreskrift MSBFS 2020:1 [13] som berör brandfarlig 
gas, i denna anges att som minimum kan ett skyddsavstånd om 100 meter mellan 
gasolcistern (maximalt 100 m3) och utrymningsväg från svårutrymda lokaler (till exempel 
skola) anses tillräckligt. Således kan konstateras att exempelvis hantering av brandfarlig 
gas redan begränsas av befintlig bebyggelse och riskutredning kommer erfordras. 
Tillskottet av skola kan komma att påverka frihetsgraderna något sett till placering av 
förvaringsutrymme eller liknande beroende på egenskaperna hos kemikalier och/eller 
hantering, men utöver det inte verka mer begränsande än befintlig bebyggelse.

Figur 6. Vindros skapad utifrån väderdata från Ljungbyheds flygplats. Data från november-november 2004-
2021. ©www.climate.gov [12]

3 Information erhållen från Cejn (telefonsamtal med Ulf Svensson, Quality & Environmental engineer, Cejn AB)
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4.2 BERÄKNING AV RISKER MED TRANSPORT AV FARLIGT GODS

I detta avsnitt beräknas risknivåerna intill Tosthultsvägen som i föregående avsnitt har 
bedömts bidra till planområdets risknivå. Detaljerat beräkningsunderlag, justeringar och 
antaganden redogörs för i beräkningsbilaga. I bilagan presenteras även osäkerheter 
kopplade till beräkningarna, se avsnitt 7.5. 

4.2.1 INDIVIDRISK FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Beräkningar av individrisken som funktion av avståndet från Tosthultsvägen presenteras i 
Figur 7. Avståndet har mätts från närmaste vägkant. 

Figur 7. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant. 

Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd (från närmaste vägkant från 
planområdet sett) visar att risknivåerna är att bedöma som låga (<10-7 per år) cirka 7 meter 
från vägkant. Ett avstånd om 7 meter ska således upprätthållas mellan markanvändning 
skola och väg.

Trots att risknivån i princip aldrig är att betrakta som hög finns det ett flertal 
olycksscenarier som kan påverka befintlig bebyggelse. Det längsta dimensionerande 
scenariot som används i beräkningarna anger att inom 320 m påverkas bebyggelse. Dock 
anger detta avstånd endast ett mått som understigs i 80 % av fallen, dvs. i 20 % av fallen 
kan omständigheter (svåra olyckor, stora utsläpp, olyckliga väderförhållanden mm) medföra 
betydligt längre påverkansavstånd.

4.2.2 SAMHÄLLSRISK FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VÄG 

Samhällsrisken har beräknats avseende risken för olyckor kopplat till transport av farligt 
gods på väg. Samhällsrisken har beräknats för ett 1 km2 stort område längs 1 km av 
Tosthultsvägen. Samhällsrisken beskriver den totala risken för en population med hänsyn 
till de riskkällor som påverkar populationen. 

Samhällsrisken tar hänsyn till sannolikheten för olika olycksscenarion och antalet som kan 
förväntas omkomma vid respektive sådant scenario. För att beräkna samhällsrisken 
används information från individriskberäkningarna samt antaganden och information om 
befolkningstätheten i det område som beräkningarna utförts för. För detaljerad information 

=i:.-= TYRENS 

1,00E-04 

1,00E-05 

-"' en 1,00E-06 {j 
·s: 
'6 .s 1,00E-07 

i-.... 

------1,00E-08 
- i---... 

1,00E-09 

1,00E-10 
0 20 40 

-i---r--.. 

60 80 100 120 

Avstånd [meter] 

140 

--- Individrisk 

övre gräns för 
acceptanskriterier 

Undre gräns för 
acceptanskriterier 



Uppdrag: 319783 2021-11-19

Beställare: Osby kommun Rapport

O:\MAL\319783\Arbetsarea\_Text\Riskutredning farligt gods och verksamheter, Del av Lönsboda 44-1 samt 52-1 Osby 2021-11-19.docx

19(31)

om indata till beräkningarna hänvisas till kapitel 7. Den beräknade samhällsrisken 
presenteras i Figur 8. 

Figur 8. Beräknad samhällsrisk för området runt planområdet. Samhällsrisken är beräknad för ett 1 km2 
stort område längs 1 km av Tosthultsvägen. 

Beräkningarna visar att samhällsrisken ligger under ALARP-området vilket innebär att risken 
är acceptabel för alla typer av verksamheter. Samhällsrisken är, kopplat till kriterierna i 
RIKTSAM, att betrakta som acceptabel. 

4.2.3 DETERMINISTISK ANALYS

Utifrån den fördelning som har erhållits vid inventering av transporter med farligt gods 
förbi planområdet är det brandfarlig vätska (ADR 3), frätande ämnen (ADR 8) samt övriga 
farliga ämnen (ADR 9) som transporteras i större omfattning. 

Enligt beräkningsmodellen har frätande stänk ett maximalt konsekvensavstånd på cirka 30 
meter. Det är osannolikt att frätande stänk når så långt men avståndet beaktas vidare i 
utredningen. Vid en olycka med brandfarlig vätska är det troligaste scenariot pölbrand. Om 
en pölbrand inträffar i anslutning till vägen är det dimensionerande avståndet 30 meter. 
Om vätskan rinner mot bebyggelsen innan antändning är det dimensionerande avståndet 
50 meter. Avstånden avseende brandfarlig vätska beaktas vidare i utredningen. Avseende 
övriga farliga ämnen brukar dessa inte bedömas som dimensionerande i denna typ av 
utredningar. 

4.3 RISKVÄRDERING

4.3.1 RISKVÄRDERING TRANSPORT AV FARLIGT GODS

I detta avsnitt värderas beräknade risknivåer närmare och vid behov föreslås lämpliga 
skyddsåtgärder.

Genomförd riskanalys visar att både beräknad individrisk och samhällsrisk för planområdet 
med omgivning hamnar under ALARP, dvs område där riskerna normalt kan accepteras. 
Även de i känslighetsanalysen beräknade fallen (nationell fördelning ADR-klasser samt en 
dubblering antal farligt gods-transporter) ger att risknivåerna på planområdet är under 
ALARP. 

Inga särskilda skyddsåtgärder anses därmed erforderliga. Det ska dock noteras att 
brandfarlig vätska innebär ett påslag på den deterministiska analysen. Ett förslag på en 
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riskreducerande åtgärd är dike utmed väg (annat än där tillfartsväg in på planområdet 
anordnas). Denna åtgärd kommer kunna begränsa ett utsläpp av brandfarlig vätska att 
rinna in mot området förutsatt att fordonet inte har en längre avåkningssträcka. Vid en 
eventuell pölbrand kommer diket inte att reducera den infallande strålningen mot 
planområdet vilket inte heller bedöms som nödvändigt eftersom risknivån på planområdet 
redan är låg och i princip acceptabel redan utan åtgärder. 

Avseende frätande ämnen kan växtlighet mellan väg och planområde verka 
säkerhetshöjande. Redan låg växlighet såsom buskar verkar begränsande. 

Om ny tillfartssväg till Cejn AB och Trio Perfekta AB anordnas utmed planområdets norra 
och västra sida kommer en del transport av farligt gods gå på denna. Antalet transporter 
understiger de som använts i beräkningarna för Tosthultsvägen och risknivån kommer 
därför att bli lägre. Även vid transport om uppemot 10 transporter skyltade farligt gods i 
veckan understigs acceptabel risknivå i princip vid vägkant. Inga särskilda begränsningar 
bedöms därmed erforderliga utmed denna nya väg heller. Dock gäller rekommenderade 
åtgärder för Tosthultsvägen även ny tillfartsväg i och med transport av syror med mera. 

4.3.2 RISKVÄRDERING CEJN AB OCH TRIO PERFEKTA AB

Genomgång av hanterade kemikalier har inte visat på något stort riskpåslag. På grund av 
kemikaliehanteringen rekommenderas dock centralt avstängningsbar ventilation. 

Verksamheternas frihetsgrader till utveckling bedöms inte påverkas större utsträckning av 
planförslaget än befintlig bebyggelse annat än viss begränsning i placering av 
anläggningsdelar. 
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5 SLUTSATS
Riskutredningen har visat att det på Tosthultsvägen transporteras farligt gods och att 
risken förknippad med dessa transporter bidrar till planområdets individ- och samhällsrisk. 
Det största riskbidraget utgörs av olyckor som leder till utsläpp av brandfarliga vätskor 
(ADR-klass 3), frätande ämnen (ADR-klass 8) samt övriga farliga ämnen (ADR-klass 9). 

Även intilliggande verksamheter Cejn AB och Trio Perfekta AB påverkar området i och med 
sin hantering av kemikalier, både på själva fastigheten och transporter till och från denna. 

Utifrån erhållen information gällande utformning av planområdet och resultat från 
genomförda beräkningar är bedömningen att riskerna kopplade till farligt gods på väg kan 
accepteras för planerade verksamheter, även om ny tillfartsväg till Cejn AB anordnas utmed 
norra och västra delen av planområdet. 

För att reducera tillskottet av oönskade händelser enligt deterministisk analys och för att 
öka robustheten rekommenderas (ej kravställs) följande åtgärder:

 Växlighet mellan väg för transport av farligt gods och planområde utgör åtgärd 
avseende stänk från frätande ämnen. Denna rekommenderade åtgärd gäller även 
utmed en eventuell ny tillfartsväg till Cejn AB.

 Dike mellan Tosthultsvägen och planområde utgör av Tyréns föreslagen åtgärd för 
att begränsa avåkningssträckan samt kunna hindra brandfarliga vätskor att rinna 
närmare planområdet. Denna rekommenderade åtgärd gäller även utmed en 
eventuell ny tillfartsväg till Cejn AB. 

 Centralt avstängningsbar ventilation i skola och eventuell tillkommande publik 
byggnad inom område besöksanläggning för att begränsa påverkan av brandgaser 
från Cejn AB och Trio Perfekta AB.

Ingen särskild hänsyn har tagits till eventuellt bebyggelsefritt avstånd vid väg, men det kan 
konstateras att 12 meter upprätthålls gentemot Tosthultsvägen. Denna omfattas inte av 
utökat byggnadsfritt avstånd enligt Länsstyrelsen Skåne [15].
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7 BILAGA 1 – BERÄKNINGAR

7.1 INDIVIDRISKBERÄKNINGAR

Figur 9. Schematisk beskrivning av beräkningsprocessen.

Figuren ovan visar en schematisk beskrivning av beräkningsprocessen som använts och 
sambanden som finns mellan ingående delprocesser. 
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Processen beskriven i Figur 9 beräknas (simuleras) 10 000 gånger (iterationer) för att 
säkerställa att all variation har beaktats. För varje iteration väljs vilka indata som skall 
användas för denna specifika beräkning. Konkret innebär det att varje beräkning omfattar 
ett specifikt värde på olycksplats, tidpunkt, atmosfärsförhållanden, vindhastighet, 
utsläppsstorlek och så vidare. Indata som använts avseende väder kommer från 
utredningen som låg till grund för RIKTSAM och kommer från Malmö. Det bör dock beaktas 
att vindriktningen inte tas med i simuleringen, istället är vindriktningen i samtliga fall vald 
så att den är riktad mot planområdet (vilket är konservativt då varje scenario påverkar 
planområdet). Eftersom denna utredning endast beaktar ena sidan om vägen bedöms 
beräkningarna vara konservativa ur denna aspekt. 

För varje iteration beräknas sedan de olika konsekvenserna som kan uppkomma vid utsläpp 
av farligt gods. Information om sannolikheter, riskavstånd och utfall i form av omkomna 
människor lagras. När samtliga iterationer är slutförda kan resultatet i form av individrisk 
redovisas.

7.1.1 BERÄKNING AV SANNOLIKHET FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ VÄG

Förväntat antal farligt gods olyckor på väg beräknas enligt VTI-metoden [12] med 
antaganden och indata redovisade i Tabell 3. Modellen tar hänsyn till hastigheten på vägen. 

Antalet fordon per dygn och andel tung trafik på Tosthultsvägen har erhållits från arbete 
med bullerutredning för planområdet (upprättas av Tyréns Sverige AB). I bullerutredningen 
anges ÅDT för år 2040 och detta har använts som underlag i beräkningarna. 

Antalet transporter med farligt gods har tagits fram utifrån nationell statistik från 
Trafikanalys [12], ett medelvärde av andelen farligt gods för antal lastbilar i yrkesmässig 
trafik ger 1,3% farligt gods.

Tabell 3. Indata till beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år på Tosthultsvägen.

Parameter Värde

Vägsträcka 600 meter (representativ vägsträcka)

ÅDT (år 2040) 1600

ÅDT Tung trafik (år 2040) 148

Hastighetsgräns 70 km/h

Antal transporter med farligt gods per år 683

Olyckskvot 0,65

Andel singelolyckor 0,25

Index för farligt gods-olycka 0,11

Förväntat antal olyckor med farligt gods per år 5,1*10-5

7.1.2 KONSEKVENS AV EN OLYCKA

Farligt gods kan som tidigare presenterats delas in i ADR-klasser. En del av dessa ADR-
klasser utgör normalt inte en fara vid en olycka med transport av farligt gods, eftersom 
konsekvenserna stannar i fordonets närhet. Detta gäller vanligtvis för brandfarliga fasta 
ämnen (ADR -klass 4), oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR -klass 5), 
radioaktiva ämnen (ADR -klass 7) och övriga ämnen (ADR -klass 9), däribland ofta 
miljöfarliga ämnen.

Bland resterande ADR -klasser är det framförallt fyra stycken konsekvenser samt 
kombinationer av dessa som utgör riskkällorna:
 Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar)
 Brand
 Utsläpp av giftig gas
 Utsläpp av frätande vätska 

:f;-: TYRENS 



Uppdrag: 319783 2021-11-19

Beställare: Osby kommun Rapport

O:\MAL\319783\Arbetsarea\_Text\Riskutredning farligt gods och verksamheter, Del av Lönsboda 44-1 samt 52-1 Osby 2021-11-19.docx

25(31)

Med grund i indelningen av farligt gods i olika ADR -klasser kan man härleda dessa 
konsekvenser till olika ADR -klasser och grupper av ämnen:
 Explosivämnen (ADR -klass 1) kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en blandning 

av strålnings- och tryckskador. 
 Tryckkondenserade gaser (ADR -klass 2) är lagrade under tryck i vätskeform. Vid 

utströmning kommer en del av vätskan att direkt förångas och övergå i gasform. 
Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vid 
utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna jetflamma, UVCE (”unconfined 
vapour cloud explosion”) och BLEVE (”boiling liquid expanding vapor explosion”). Om 
direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. UVCE inträffar om ett 
gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE inträffar efter att 
upphettad vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank 
och exploderar med stor kraft. 

 Brandfarliga vätskor (ADR -klass 3) som strömmar ut, breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika 
fort. Brand kan uppstå både direkt och genom en fördröjning. Antänds en vätskepöl 
uppstår en pölbrand. 

 Giftiga vätskor (ADR -klass 6) (kan även vara vätskor som är både giftiga och 
brandfarliga eller giftiga och frätande) som strömmar ut, breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika 
fort. Avdunstningen ger upphov till ett giftigt gasmoln som driver i väg med vinden.

 Frätande vätskor (ADR -klass 8) som strömmar ut, breder ut sig på marken och bildar 
vätskepölar. Beroende av flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Det är 
dock framförallt i den omedelbara kontakten med ett utsläpp som 
skadekonsekvenserna finns.

Informationen kan sammanfattas enligt Tabell 4. I aktuellt fall är förekomsten av ADR-klass 
3, 8 samt 9 stor medan övriga ADR-klasser utgör liten eller ingen del av fördelningen. 
Eftersom fördelningen kan komma att förändras presenteras information om samtliga ADR-
klasser, men konsekvenser som har prioriterats i riskvärderingen härrör från ADR-klass 3 
och 8. 

Tabell 4. Representativa skadehändelser och skador för olika ADR-klasser. B = brännbart, 
G = giftigt, F = frätande. [14]

ADR -
klass

Ämne Typ av gods Skadehändelse Skada

1 Explosiva ämnen Explosivämne Detonation Tryck

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

UVCE Brännskada och tryck

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

BLEVE Brännskada

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

Jetflamma Brännskada

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
G 

Giftmoln Giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B Pölbrand (direkt) Brännskada

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B Pölbrand (fördröjd) Brännskada

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Pölbrand (direkt) Brännskada och 
giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Pölbrand (fördröjd) Brännskada och 
giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Giftmoln Giftigt

6

8

Giftiga ämnen
Frätande ämnen

Vätska, G

Vätska, F

Giftmoln

Stänk från vätska

Giftigt

Frätskada
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I Tabell 5 presenteras de ämnen som använts i beräkningarna för att bestämma olika 
konsekvensavstånd. 

Tabell 5. Typämne från olika ADR-klasser. B = brännbart, G = giftigt, F = frätande. [14]

ADR -klass Ämne Typ av gods Typämne

1 Explosiva ämnen och föremål Explosivämne Trotyl

2 Gaser Tryckkondenserad gas, B Gasol

2 Gaser Tryckkondenserad gas, G Svaveldioxid

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B Bensin

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Propylenoxid

6 Giftiga ämnen Vätska, G Dimetylsulfat

8 Frätande ämnen Vätska, F Svavelsyra

Beräkningar av konsekvenserna från dessa representativa scenarier genomfördes i samband 
med att Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen [15] togs fram och fastställdes. För 
var och ett av dessa representativa scenarier genomfördes beräkningar med olika typämnen 
för att komma fram till ett dimensionerande konsekvensavstånd. Beräkningarna 
genomfördes med 10 000 stycken simuleringar, för att variera vindhastigheter, hålstorlekar 
för utsläpp och så vidare. Det dimensionerande avståndet fastställdes som det avstånd som 
understegs i 80 % av fallen. 

Tabell 6. Dimensionerande avstånd för representativa scenarier för olika skadehändelser vid transport av 
farligt gods. B=brännbart, G=giftigt. [14]

ADR -klass Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande avstånd

1 Explosivämne Detonation 110

2 Tryckkondenserad gas, B UVCE 20

2 Tryckkondenserad gas, B BLEVE 320

2 Tryckkondenserad gas, B Jetflamma 25

2 Tryckkondenserad gas, G Giftmoln 150

3 Vätska, B Pölbrand, direkt 30

3 Vätska, B Pölbrand, fördröjd 50

3 Vätska, B, G Pölbrand, direkt 30

3 Vätska, B, G Pölbrand, fördröjd 50

3 och 6 Vätska, B, G Giftmoln 110

Figur 10. Fördelning över dimensionerande avstånd vid varierande parametrar för representativa scenarier 
för olika skadehändelser. Totalt 10 000 simuleringar ligger till grund för redovisningen. [14]
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7.1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGSMODELL

Beräkningsmodellen bakom individriskberäkningarna är framtagen av Tyréns Sverige AB 
(före detta Øresund Safety Advisers AB) i enlighet med beräkningsgång, antaganden och 
resonemang presenterat bland annat i RIKTSAM [14] från Länsstyrelsen i Skåne. 

Följande justeringar av antaganden har utförts:

 Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individrisk

Då frekvensen för en olycka med farligt gods beror på hur stort konsekvensområdet för de 
enskilda klasserna blir, justeras frekvensen. Frekvensen för en olycka beräknas för en 
specifik sträcka förbi programområdet. Denna justeras sedan för respektive klass baserat 
på konsekvensavståndet.

Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel:

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 × 2

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

I beräkningarna beaktas inga höjdskillnader mellan väg och planområdet då planområdet 
till stor del ligger i höjd med vägen. Det finns dock dike och/eller vegetation mellan stor 
del av planområdet och Tosthultsvägen som bedöms kunna förhindra vätskor som 
klassificeras som farligt gods att rinna in mot planområdet. Vid beaktande av dike i 
beräkningarna förväntas en lägre risknivå, men flexibiliteten minskar också då dikena blir 
svåra att ta bort om slutsatserna från riskanalysen är baserade på att dike finns. För att 
vara konservativa så kvantifieras ej den riskreducerande effekten av dike i beräkningarna. 

7.2 SAMHÄLLSRISK

Vid beräkning av samhällsrisk har hänsyn tagits till frekvensen för olycka med farligt gods 
på Tosthultsvägen, hur fördelningen av farligt gods ser ut samt hur bebyggelsen och 
befolkningstätheten i området runt vägen ser ut. Den yta som undersökts är för ett 1 km2 
stort område längs 1 km av vägen. 

Området har delats upp i befintlig bebyggelse och tillkommande bebyggelse och till dessa 
områden har ett antal personer eller en befolkningstäthet kopplats. För den befintliga 
bebyggelsen har befolkningstätheten för tätorten Osby använts (antal boende fördelat på 
tätortens yta). 

Inom den tillkommande bebyggelsen inom planområdet inklusive Cejns fastighet har totalt 
1500 personer antagits uppehålla sig dagtid, 600 personer nattetid. Siffrorna bygger på 
skola för 400 elever plus 70 personer i personal, högsta personantal 200 i simhall, högsta 
personantal 500 i idrottshall, förskola för 200 plus 30 personal samt 100 personer på 
Cejns fastighet. Antal personer nattetid på planområdet har satts högt utifrån möjlighet att 
använda både skollokaler och sim- och idrottshall sent. Antalet personer som tillkommer 
inom planområdet är ett antagande eftersom exakt utformning av planområdet inte är 
bestämd. 

Personantalet är uppdelat på natt respektive dag (tider är angivna för de olika områdena) 
samt hur stor andel som befinner sig inomhus eller utomhus under respektive tid på 
dygnet. Antalet personer som befinner sig i omgivande bostäder har genomgående antagits 
vara lika många under dag och natt, dock har andelen som befinner sig inom- respektive 
utomhus justerats för dag respektive natt (se Tabell 7). För planområdet har en högre grad 
av utomhusvistelse använts dagtid än för bostäder.  
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För att visa robusthet till en trolig befolkningsökning inom Lönsboda har område 5, direkt 
intill Tosthultsvägen, getts ett påslag med viss population. Befolkningstäthet för Osby 
kommun i stort har använts i detta fall. 

7.2.1 INDATA FÖR SAMHÄLLSRISK

I samhällsriskberäkningen avseende transport av farligt gods på väg har geografisk 
indelning, avstånd till olika områden och befolkning enligt Figur 11 använts. Information 
om antal personer samt om de är inne eller ute vid olika tider på dygnet finns i Tabell 7. 
 

Figur 11. Principiell uppdelning av områden längs 1 km Tosthultsvägen i anslutning till planområdet. Skissen 
är inte skalenlig.

Tabell 7. Antal personer för områden i anslutning till Tosthultsvägen som använts i 
samhällsriskberäkningarna. Personantalet anges för natt respektive dag samt för andel som befinner sig 
utomhus respektive inomhus.

Område Tid Antal personer eller 
persontäthet

Andel ute Andel inne

07:00-18:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %1. Befintliga bostäder

18:00-07:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %2. Befintliga bostäder

18:00-07:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 1500 personer 15 % 85 %3. Planområde inkl. 
intilliggande 
tillverkningsindustri

18:00-07:00 600 personer 1 % 99 %

08:00-20:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %
4. Befintliga bostäder

20:00-08:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 22 personer/km2 10 % 90 %5. Obebyggt med visst 
påslag population 18:00-07:00 22 personer/km2 1 % 99 %
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Tabell 8. Andel som antas omkomma för respektive scenario.

Scenario Andel som dör ute Andel som dör inne

Detonation 50% 50%

UVCE 50% 0%

BLEVE 90% 10%

Jetflamma 50% 0%

Giftmoln 90% 10%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Giftmoln 30% 10%

Giftmoln 30% 10%

Frätskada 40% 0%

7.3 RESULTAT

Resultaten av beräkningarna av individrisk och samhällsrisk presenteras i avsnitt 4.2. 

7.4 KÄNSLIGHETSANALYS

För att bedöma hur fördelningen av farligt gods-klasserna på Tosthultsvägen påverkar 
individrisken har en känslighetsanalys genomförts. Två olika beräkningar har genomförts. 

I den första har den nationella fördelningen över farligt gods-klasser använts, framför allt 
för att lägga till gas som saknades för Räddningsverkets statistik. Den nationella 
fördelningen kan ses i Tabell 2. Resultatet av beräkningarna presenteras i Figur 12.

I den andra ökades antalet transporter av farligt gods med 50%, vilket medför 1025 
transporter med farligt gods per år på Tosthultsvägen. I övrigt har inget ändrats jämfört 
med tidigare beräkningar för Tosthultsvägen. Resultatet av beräkningarna presenteras i 
Figur 13. 

Figur 12. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant med nationell fördelning av farligt gods. Resultatet utgör en känslighetsanalys och 
speglar inte dagens förhållande. 
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Figur 13. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant med antagande om en dubblering av transporterna med farligt gods. Resultatet utgör en 
känslighetsanalys och speglar inte dagens förhållande. 

Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd (från närmaste vägkant från 
planområdet sett) visar att risknivåerna är låga, under ALARP (<10-7 per år) i stort sett vid 
vägkant för den nationella fördelningen och drygt 10 meter från närmaste vägkant vid en 
ökning av antalet transporter farligt gods. Resultatet av känslighetsanalysen vägs in i 
bedömningen. 

Avseende intilliggande verksamheter i form av Cejn AB och Trio Perfekta AB så har inga 
beräkningar genomförts, däremot har aktuella hanterade kemikalier beaktats. Även 
möjligheten till utökad verksamhet på i dagsläget obebyggd del av fastigheten har 
diskuterats.

7.5 OSÄKERHETER

Kring en riskanalys av den här omfattningen, med mängder av information och underlag 
samt därtill beräkningar med antaganden, indata och modeller, finns det såklart en rad 
osäkerheter. Genom kunskap kring osäkerheterna är tanken att skapa en bättre förståelse 
för resultatet, en större robusthet i resultatet och ökad medvetenhet om dess brister. 

Den största osäkerheten i aktuell riskanalys är antalet transporter med farligt gods. Antalet 
transporter är direkt sammankopplat med den förväntade frekvensen för olyckor med 
farligt gods och därmed också den beräknade individrisken. Det finns som sagt ingen 
samlad statistik över det antal transporter med farligt gods som går på vägar i Sverige. Den 
senaste sammanställningen som gjordes var den som Räddningsverket gjorde 2006. I 
bedömningen kemikaliehantering på intilliggande tillverkningsindustri beaktats, men det 
ska noteras att denna troligtvis kommer ändras då verksamheten utvecklas och förändras. 
Antalet transporter och fördelningen mellan farligt gods-klasserna kan komma att 
förändras i framtiden, vilket innebär att även nu rättvisande information kan ändras till 
prognosåret 2040. Eftersom skalan för frekvens är logaritmisk till sin natur innebär t.ex. en 
fördubbling av antalet transporter en mindre förändring av de avstånd som anges till 
acceptabla risknivåer. I detta fall är de antaganden som har gjorts för antal transporter och 
fördelning konservativa sett till vägens storlek och trafikflöde. Dessutom har en 
känslighetsanalys utförts för att se hur tillkommande klass 2 påverkar risknivåerna liksom 
en ökad mängd transporter. 
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Olycksfrekvensen för olyckor med farligt gods är beräknad på en sträcka av 1 km. Beroende 
var på denna sträcka som olyckan inträffar blir avstånd till olika delar av området olika 
långt. I extrempunkterna uppgår avståndet till 1 km. Valet av denna längd på sträckan är 
ett konservativt ställningstagande, med bakgrund av det faktum att merparten av 
skadehändelserna har ett betydligt kortare påverkansavstånd i större delen av fallen och 
därför egentligen inte borde finnas med i individriskresultatet. 

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom 
andra modeller, är i mångt och mycket en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen 
är uppbyggd av en underliggande modell kring olycksfrekvenser och konsekvenser från 
skadehändelser. Genom att basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken 
iterationer, körningar av modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och man kan lindra 
faktumet att det i grund och botten är förenklingar.

Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns 
skäl som talar för att beräkningen av risken är att betrakta som konservativ och att
valda indata innebär en förskjutning mot högre risk. 
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MKN UTREDNING – LÖNSBODA 44:1 

Vattenförekomster som skulle eventuellt kunna påverkas av planerad detaljplan 

redovisas nedan. Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten som vattenmyndigheten fastställer. MKN anger en lägsta nivå för den kvalitet 

olika förekomster ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Normerna beslutas för en 

förvaltningscykel, den senaste beslutades 2017 och den nya förvaltningscykeln 

kommer beslutas i slutet av 2021. Den senaste bedömningen av MKN, som med all 

trolighet kommer fastställas i slutet av året, är ”förslag till nya MKN”. 

SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) 

Vattenförekomsten ligger nedströms SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa 

(Ekeshultsån övre, Tommabodaån). Den är 6 km lång och går igenom två kommuner, 

Osby och Östra Göinge. Utpekade betydande problem inom vattenförekomsten är 

försurning och skulle vara försurad om den inte kalkades (VISS, 2021). 

SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) har måttlig ekologisk 

status och ”Uppnår ej god” kemisk status (VISS, 2021). Den ekologisk statusen är 

baserad på klassningen av kvalitetsfaktorn Fisk som är expertbedömd baserad på 

påverkan av hydromorfologi. Kemisk status är baserad på parameterbedömningarna 

av kvicksilver och bromerade difenyleter som överstiger sina bedömningsgrunder. 

Nuvarande MKN är God ekologisk status 2027, med tidsfrist för konnektivitet, 

morfologiska förändringar samt övergödningar, och God kemiskytvattenstatus, med 

mindre stränga krav för bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Förslag till nya MKN är God ekologisk status 2027 och God 

kemisk ytvattenstatus. MKN för ekologisk status har tidsfrist till 2033 för 

kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd i vattendrag och tidsfrist till 2027 för 

kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. MKN för kemiskytvattenstatus har mindre 

stränga krav utpekat för parametrarna bromerade difenyletrar samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

SE625188-140650 

Grundvattenförekomsten har en area på 0,3 km och är belägen sydväst om 

Lönsboda tätort. SE625188-140650 är en sand- och grusförekomst med mycket god 

uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 

400-2 000 m3/d) (VISS, 2021). Vattenförekomsten ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeåns-SE87000 och helt belägen inom Osby kommun 

(VISS, 2021). 

Kemisk och kvantitativ status är bedömd till god. Klassningarna är baserade på utförd 

påverkansanlys där inga betydande påverkanskällor identifierades. Nuvarande MKN 

är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status. Förslag till MKN för 

grundvattenförekomsten är fortsatt God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ 

status (VISS, 2021). 
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Planområden 

Detaljplanen berör ett område där en ny skola ska etableras. Planområdet är cirka 5 

ha (0,005 km2) består av naturmark och är obebyggt. Enligt den nya detaljplanen 

tillkommer en helt ny bebyggelse och marken inom området kommer anpassas till 

skolverksamhet. Grönområdena och det mindre skogsområdet inom planområdet 

kommer bevaras i största möjligaste mån. Den nya detaljplanen bedöms inte medföra 

någon betydande ökning av trafik utmed Tosthultsvägen. Enligt planbeskrivningen så 

kommer dagvattnet hanteras med nya brunnar samt påkoppling till befintligt system. 

Dagvattenledning från området rinner ut i en bäck som leds till Gisslabodasjön och 

vidare till Åbroaån och sedan rinner ut i den delen av Tommabodaån/Ekehultsån som 

ingår i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, 

nedre), se Figur 1. Naturområden inom planområde kommer även bidrar till 

infiltrationen av dagvatten. Det finns även möjlighet att skapa en fördröjningsdamm 

inom planområdet för omhändertagande av vattnet vid höga vattenflöden.  

Figur 1. Karta över Lönsboda och vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån 

övre, Tommabodaån (ljusblå linje) samt SE625188-140650 (lila område). Röd elipse visar det aktuella 

planområdet. Källa: VISS, 2021 
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Bedömning 

Planområdet kommer få en förändring i markanvändning med en helt ny bebyggelse. 

Planförslaget kommer resultera i en minskning av naturmark och en ökad mängd tak- 

och hårdgjorda ytor. Det skulle kunna betyda en ökning av mängd dagvatten ifrån 

området, då infiltrationen som skulle ske genom naturmark nu leds till 

dagvattenledningarna i större utsträckning. Dock kommer så mycket naturmark som 

möjligt inom området bevaras och det skulle infiltrera delar av avrinningen. Den nya 

detaljplanen kommer inte heller resultera in någon större ökad föroreningsmängd då 

skolan i sig inte är en verksamhet som ger upphov till någon förorening. Det förväntas 

ingen ökning av trafik till följd av den nya verksamheten.  

Dagvattnet ifrån området rinner ut i ett biflöde till Tommabodaån/Ekehultsån som 

sedan rinner i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken 

(Ekeshultsån, nedre). Dagvattnet ifrån planområdet rinner uppskattningsvis cirka 12 

km innan dagvattnet når vattenförekomsten. Flödet av dagvatten ifrån området kan 

sättas i relation till storleken av ytvattenförekomstens avrinningsområde. SKRÄBEÅN: 

Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) har två delavrinningsområden och det 

är ”Inloppet i Immeln” (SE624265-140768), på cirka 22 km2 som dagvattnet är 

inkluderat inom. I jämförelse med delavrinningsområdenas storlek så är avrinningen 

ifrån planområdet, vars area på 0,005 km2 respektive, försumbar. De föroreningar 

som finns i dagvattnet förväntas till viss del sedimenteras på vägen till 

vattenförekomsten då den har en längre rinnsträcka i ett biflöde samt en sjö innan det 

når vattenförekomsten. Dessutom kommer föroreningarna att spädas ut när de väl 

når ytvattenförekomsterna.   

Baserat på topografisk karta och uppgifter kring hur dagvattnet leds ifrån området till 

Tommabodaån/Ekehultsån, se Figur 1, så bedöms inte dagvattnet nå 

grundvattenförekomsten SE625188-140650, och därmed inte påverka den.  

Slutsats 

Baserat på områdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken typ 

av verksamhet som planeras så bedöms den planerad detaljplan ha en försumbar 

påverka på vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken 

(Ekeshultsån, nedre). Den planerade detaljplanen bedöms inte påverka SE625188-

140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 

grundvattenförekomsten. Därmed bedöms den planerade detaljplanen inte riskera 

påverka vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå 

av god ekologisk eller kemisk status. I och med det påverkas inte heller 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 

 

Referenser 

Databas 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS), 2021 

 

Kartunderlag 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS). Vattenkartan, 2021 

Lantmäteriet, Min karta, 2021 

"'P 
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Förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1  

 
Lönsboda, Osby kommun, Skåne län   

 

 
 

Förslag till ändring av detaljplan har varit på granskning under perioden 2022-01-19 – 

2022-02-08 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-18. 

 

Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. 

Under granskningstiden har detaljplan funnits tillgänglig på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens 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 

kommunhuset, Västra Storgatan 35. 

 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

 Länsstyrelsen, 2022-02-08     synpunkter 

 Lantmäterimyndigheten, 2022-02-03  synpunkter 

 Trafikverket, 2022-02-01    synpunkter 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

               Miljö- och byggnämnden, 2022-02-17  synpunkter 

E.ON, 2022-02-08     synpunkter 

GlobalConnect, 2022-02-07    synpunkter 

Skanova (Telia Company), 2022-01-19   ingen erinran 

Räddningstjänsten, 2022-01-26   synpunkter 

 

ÖVRIGA 

 Cejn AB, 2022-02-08     synpunkter 

 

 

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 
 

Länsstyrelsens formella synpunkter  

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 

och bygglagen. 

 

Hälsa och säkerhet – risker 

Planförslaget möjliggör skola och besöksanläggningar i byggnader för ett stort antal personer 

i närhet av byggrätt för industriändamål (J) där tillståndspliktig kemiindustri verkar idag, samt 

i närhet av primär farligt godsled. Till planen har en riskutredning tagits fram. Länsstyrelsen 

utläser ur handlingarna att individ- och samhällsrisk undersökts och att det utifrån dessa 

aspekter bedömts att inga riskreducerandeåtgärder är nödvändiga.  

Länsstyrelsen saknar i sammanhanget en bedömning av risk för skador på människors hälsa 

utöver risk för dödsfall då denna aspekt inte ryms inom individ- och samhällsrisk. Länsstyrel-

sen menar att det är särskilt angeläget att belysa dessa konsekvenser då den föreslagna mar-

kanvändningen innebär att känsliga individer eller svårutrymda verksamheter för bland annat 

barn kan finnas i planområdet. Detta inbegriper också hur naturområdet kan komma att an-

vändas. 

Länsstyrelsen menar att planförslaget behöver ta höjd för verksamhetens fullt utnyttjade till-

stånd enligt miljöbalken. Om det finns behov av riskreducerande åtgärder så behöver dessa 

säkerställas i plankartan. Länsstyrelsen vill också påminna om att det i sammanhanget inte är 

korrekt att hänvisa till lagen om brandfarliga och explosiva varor, då den inte är framtagen i 

syfte att bedöma lämplig markanvändning i den mening som avses i plan- och bygglagen. 

I sammanhanget efterfrågar Länsstyrelsen också att det förtydligas i planhandingarna vilka 

avstånd som den föreslagna markanvändningens byggrätt och friytor har till ovannämnda 

riskkällor och dess eventuella möjliga placering och utbredning.  

Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande underlag inte utesluta att markanvändningen riskerar att 

bli olämplig utifrån människors hälsa och säkerhet. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det 

här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar 

och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen 

markanvändning. 

 

Beslutande 

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus, enheten för samhällsplanering. 

Planhandläggare Tova Troedsson har varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt 

och har därför ingen namnunderskrift. 

 

Kommentar: Kommunen lyfter Länsstyrelsens yttrande med Tyréns som utfört riskrapporten 

för komplettering. Efter samtal med Länsstyrelsen läggs prickmark till i detaljplanen mot 

naturområdet och det västliga U-området breddas. Riskutredningens analys fördjupas, bland 

annat med avståndredovisningar et cetera. 

Förtydligande görs i planbeskrivningen om att naturområdet inte avses användas för att dra 

till sig människor i form av att exempelvis bänkar placeras ut. Samtidigt är det 

hälsofrämjande och en lämplig buffertzon med skog mellan skolan och befintlig verksamhet. 

Detta är allmän plats som kommunen inte kan påverka om folk väljer att vistas i.  



Granskningsutlåtande 

Granskningsutlåtande till förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1  3 (7) 

Kommunen kan enbart arbeta förbyggande med att inte platsen drar till sig mer människor än 

nödvändigt. Naturområdet är inte en del av skolområdet.       

 

          

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2022-02-03 följande: 
 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-12) har följande noterats:  

 

Plankarta med bestämmelser  

En planbestämmelse om stängsel kan inte reglera förhållanden utanför planområdet och kan 

därför inte anges i planområdesgräns. Bestämmelsen reglerar förhållanden mellan två använd-

ningsområden och båda användningsområdena måste finnas inom samma plan. I de fall då ett 

planområde gränsar mot statlig väg så hanteras frågor om utfart och stängsel enligt bestäm-

melser i väglagen. (Information hämtad från PBL Kunskapsbanken).  

 

Plan- och genomförandebeskrivning  

Befintligt servitut för väg (1273-933.1) är beläget inom mark som nu planläggs som allmän 

plats Gata med kommunalt huvudmannaskap. Det bör således bli aktuellt att upphäva servitu-

tet. Information om rättigheten och hur den påverkas kan inte återfinnas i plan- och genomfö-

randebeskrivningen.  

I plan- och genomförandebeskrivningen framgår inte vilken teknisk anläggning som ska fin-

nas inom E-området eller vilka ledningar som u-området lagts ut för. Det bör även förtydligas 

hur i anspråkstagandet av mark är tänkt, om annan än fastighetensägaren äger anläggningarna 

som ska finnas inom E- respektive u-område.  

 

Grundkarta  

Teckenförklaring till grundkartan ser ut att saknas och även uppgift om innehållets aktualitet.  

Befintligt servitut för väg (1273-933.1) som ligger inom planområdets norra del redovisas 

inte. Rättigheten gäller till förmån för Östra Flyboda 1:26. 
 

Kommentar: Stängslet i plan ligger innanför planområdesgränsen med cirka 1 decimeter.  

E-området tas bort för att anlägga energianläggning inom kvartersmarken istället. Avsikten 

är att energiförsörja skolan men även sim- och sporthall med geobyggnad.  

 

Att definiera exakt vilka typ av ledningar U-området lagt ut för anses inte behövas, det gäller 

för allmännyttiga underjordiska ledningar enligt planbestämmelse. Ingen annan än 

kommunen kommer äga tillkommande energianläggning. Inom U-område är E.ON ägare av 

vissa ledningar. 

 

Till antagandet kommer det finnas en separat grundkarta med förteckning som förtydligande. 

Vägservitutet som Lantmäteriet nämner är redovisat i grundkartan, det går däremot knappt 

att se. Numret ligger i gatan strax ovanför, till vänster om ”natur” Det är därför det anses 

bättre att digitalt redovisa grundkarta med förteckning separat, eftersom färgsättningen på 

planbestämmelsen gata gör att grundkartans förteckningar blir svåra att se. 

Vägservitutet avses upphävas vilket framförs i planbeskrivningen.      
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Trafikverket meddelar i yttrande 2022-02-01 följande: 

 

Granskning 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny skolverksamhet och besöksanläggningar inom 

planområdet. 

 

Statlig infrastruktur 

Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 119 (Tosthultsvägen) öster om planområdet 

samt järnväg, Olofströmsbanan, ca 170 meter väster om planområdet. 

 

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs och hänsyn har tagits utifrån genomförd bul-

lerutredning för anläggande av skola och skolgård, vilket är positivt. De nödvändiga åtgärder 

som kan krävas i form av bullerskydd ska bekostas av kommunen. 

 

Anslutning 

Detaljplanen innehåller en förändring i användande av en befintlig anslutning till statlig väg i  

nordöstra delen av planområdet till Tosthultsvägen. I detaljplaneprocessen tar Trafikverket 

ställning till anslutningens placering samt val av korsningstyp. Åtgärder på det statliga vägnä-

tet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen. Anslut-

ningen är godtagbar att använda för utökad trafikering men i god tid före genomförandet ska 

kontakt tas med Trafikverket som ska godkänna detaljutformningen för anslutningen. Att kon-

takt ska tas med Trafikverket samt att Trafikverket ska godkänna detaljutformningen för an-

slutningen ska framgå av detaljplanens 

genomförandebeskrivning. Trafikverket ställer krav på bl.a. anslutningens geometri och 

bredd, lutning, vattenavrinning etc. Anslutningen ska utformas enligt vid tidpunkten för ge-

nomförande gällande VGU (Vägar och gators utformning). Kontakt med Trafikverket, inför 

genomförandet, sker via formuläret för ansökan om utfart, som du finner på Trafikverkets 

hemsida (www.trafikverket.se). Ange i ansökan i vilken detaljplan anslutningen tidigare be-

handlats samt Trafikverkets ärendenummer. 

 

Riskområde farligt gods intill Väg/järnväg 

Trafikverket vill framhålla att väg 119 är primär transportled för farligt gods vilket också ta-

gits hänsyn till genom en genomförd riskbedömning som visar på att den risk som förekom-

mer normalt kan accepteras och ger en genomförbarhet i sin helhet för planerat område. Tra-

fikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till 

följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastig-

het. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. Gång- och cykeltrafik Tra-

fikverket förordar att gång och cykelväg anläggs inom skolområdet för att möjliggöra en tra-

fiksäker skolväg för de oskyddade trafikanterna. 

 

Kommentar: Bullersituationen är utredd och visar på godkända förhållanden. En anpassning 

med bullervall har lagts in i detaljplanen. Kommunen ser positivt på att Trafikverket bedömer 

den anslutande lösningen som acceptabel. Kontakt med Trafikverket kommer tas i god tid för 

genomförande. Gällande farligt gods används rekommenderade avstånd från Trafikverket, 

exempelvis 12 meter från väg. En riskutredning har även tagits fram för att utröna eventuella 

risker och att de är acceptabla.     
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KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2022-02-17 följande: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ny detaljplan för Lönsboda 44:1 samt 

del av 52:1 på granskning.  

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra skolverksamhet på Lönsboda 44:1 samt 

besöksanläggningar (idrott) på del av Lönsboda 52:1.  

Miljö- och byggnämnden är fortsatt positiva till att ny detaljplan tas fram i syfte att kunna 

utveckla skolområdet och idrottsverksamheten i Lönsboda.  

Miljö- och byggnämnden erinrar att några av bestämmelserna på plankartan är otydliga. Det 

är viktigt för exploatören att det klart framgår vad som är krav i byggskedet. Miljö- och 

byggnämnden har synpunkter på följande bestämmelser:  

n1 – Formuleringen är inte tydlig att det är ett krav att magasin för dagvatten ska anordnas 

inom den angivna parkeringsytan.  

m1 – Anges inte varifrån bullervallens höjd på 3 m ska räknas för att den tänkta 

bullerreduceringen ska uppnås.  

Dike utmed Tosthultsvägen och centralt avstängningsbar ventilation är rekommenderat i 

riskutredningen. Bör eventuellt införas som bestämmelser för att säkerställa att risk i 

anslutning till farligt gods led hanteras i genomförandet.   

I planbeskrivningen är det otydligt var E.ON har ledningar inom området. Det finns ett stycke 

som beskriver vilka förhållningsregeler som ska gälla för E.ON:s ledningar men det framgår 

inte var de är placerade och om de utlagda u-områdena placeras så befintliga ledningar ryms 

inom u-området.   

Kommentar: Planbestämmelserna förtydligas i förslag till detaljplan.  

I huvudsak har E.ON ledningar från transformatorstation, en bit in i området, längs befintlig 

infartsvägen och vidare västerut i skydd av gatan. Ledningen som går söderut på baksidan av 

simhallen skyddas av U-område. Kabeln som går norrut genom skolområdet skyddas inte för 

att skapa flexibilitet att eventuellt flytta den.     

 

 

E.ON meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkommen förfrågan enligt ovan  

rubricerat ärende och har följande synpunkter. E.ON har mätt in befintlig  

mellanspänningskabel för att säkerställa dess läge och via e-post skickat detta underlag till 

kommunen. För att mellanspänningskablarna i mark ska vara förenliga med  

detaljplanen har E.ON yrkat på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med 

markkabeln i mitten där dessa hamnar inom kvartersmark. Detta har inte  

tillgodosetts i den nordvästra delen av detaljplanen inom byggrätten för skola (S), varvid 

E.ONs yrkande kvarstår. Den restriktion i markanvändningen som  

egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår  

följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig 

för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 

åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.  
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I vårt tidigare yttrande framförde E.ON att eventuella kostnader i samband med planens  

genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av 

exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. Det kan konstateras att  

planbeskrivningens genomförandebeskrivning även i granskningsskedet saknar detta  

förtydligande, varför E.ON fortsatt yrkar på att planhandlingarna ska kompletteras i detta  

avseende. Under förutsättning att man tar hänsyn till ovan så har E.ON inget ytterligare att  

erinra över planförslaget. 

 

Kommentar: Mellanspänningskabeln som E.ON framhåller kan eventuellt behöva flyttas och 

därför har inget U-område lagts in i förslag till detaljplan som skydd. Ledningen i västra 

delen skyddas med U-område. En komplettering görs att eventuella kostnader för flytt står 

exploatören för.    

 
 

Global Connect meddelar i yttrande 2022-02-7 följande: 
 

Vi har inga synpunkter mer än att vi har en kabel till skolan som det måste tas hänsyn till.  

 

Kommentar: U-område läggs in för att skydda kabeln. 

 

Skanova (Telia Company) meddelar i yttrande 2022-01-19 följande: 

 

Skanova har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar: Noterat 

 

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2022-01-26 följande: 

 

Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheterna  

Lönsboda 44:1 och 52:1.  

Räddningstjänsten lämnar härmed följande yttrande avseende samrådshandlingar detaljplan 

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

 

• För att öka robustheten anser räddningstjänsten att det bör finnas avstängningsbar  

ventilation i skola och eventuellt tillkommande publik byggnad inom område  

besöksanläggning. Detta i enlighet med de rekommendationer som Tyréns presenterar i  

riskutredningen.  

• Området bör förses med brandvattenförsörjning i form av konventionellt system, vilket bör 

följa Svenskt vattens publikation P114. För ett konventionellt system placeras brandposter 

maximalt 150 meter från varandra vilket ger att det blir maximalt 75 meter från  

uppställningsplats för räddningstjänstens fordon till närmsta brandpost. Dimensionerande 

flöde enligt P114 bör vara 1200 l/min.  

• Tillgängligheten till byggnaden/byggnaderna, i form av allmän väg eller motsvarande körbar 

yta, måste vara god för att en räddningsinsats ska kunna påbörjas snabbt och genomföras på 

ett effektivt sätt. Enligt Boverkets byggregler är det längst tillåtna avståndet 50 meter  

mellan angreppspunkten (normalt entréer) och allmän väg/körbar yta. Om gatunätet eller mot-

svarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas.  
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Bakgrund  

Den 19 januari 2022 inkom samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun med en remiss 

till räddningstjänsten i detaljplaneärendet med diarienummer SBN/2021:171 gällande 

fastigheterna Lönsboda 44:1 och 52:1. Räddningstjänsten har skrivit yttrandet utifrån 

räddningstjänstens förmåga i Osby kommun enligt beslutat handlingsprogram samt de 

bestämmelser som anges i Länsstyrelsen i Skåne läns Riktlinjer för riskhänsyn i 

samhällsplanering (RIKTSAM) 2007:06. Yttrandet är skrivet som stöd för Miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen enligt Plan- och bygglag (2010:900). 

 

Kommentar: Tillägg görs om avstängningsbar ventilation i planbeskrivningen. Färdväg in till 

området bedöms som god. Ytterligare en färdväg på baksidan tillskapas för bättre 

tillgänglighet. Övrig synpunkter behöver hanteras i projekteringen.    

   

 

ÖVRIGA 

 

Cejn AB meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

 

Verksamheten på fastigheterna Lönsboda 52:44 och 52:45 regleras i ett tillstånd enligt  

miljöbalken och är daterat 20080605. Detaljplanen får ej medföra några begränsningar, hinder 

eller inskränkningar för vår verksamhet men även för framtida expansion. Detta inkluderat  

exempelvis tillbyggnader, härdugnsverksamhet eller motsvarande. Vi efterfrågar ett åtagande 

där detta klargörs. 

En alternativ tillfartsväg som ansluter till Östra Jvsg från norr är välkommen. Vår nuvarande 

tillfartsväg korsar skolbarnens väg till och från skolan. Enligt er och Tyrens rapport,  

Riskhänsyn från 2021117, är en sådan tillfartsväg acceptabel. Bifogar även synpunkter som 

lämnats under hösten 2021 samt information om vår gemensamma recipient. 

 
Kommentar: Inga begränsningar eller inskränkningar görs av Cejns verksamhet i 

planhandlingarna. Detta behandlas i planhandlingarna.  

Vägen som ritats in i norr går huvudsakligen till skolan med kan förlängas för framtida bruk.  

 
 

 

Samhällsbyggnad i Osby, 2022-02-15 

 

 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 
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Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

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

Plan- och genomförandebeskrivning 
AntagandehandlingM OSBY 

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

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning 
Miljöteknisk rapport 
Geoteknisk rapport 
MKN-vatten rapport 
Bullerrapport 
Riskrapport 

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

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

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

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

del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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SAMMANFATTNING
Med anledning av Osby kommuns behov av nya lokaler för skolor utreds 
möjligheterna att bedriva skolverksamhet på del av fastigheten Lönsboda 44:1. 
Planområdet är till viss del obebyggt och utgör cirka 7,5 hektar. 
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella förråd 
och uthus samt ge viss flexibilitet för skolbyggnadens placering.   
Planområdet ligger precis norr om befintligt skolområde, Örkenedsskolan. 

INLEDNING

Bakgrund
Sedan i huvudsak 2020 har möjligheterna att etablera en ny skola på del av  
Lönsboda 44:1 diskuterats. Marken ägs av Osby kommun och är inte  
detaljplanelagt sedan tidigare. Beslut om planuppdrag togs i  
samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16. Planbestämmelsekatalogen som används 
är från 2021-10-14.  
  
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoleverksamhet på del av Lönsboda 
44:1 och besöksanläggningar på del av 52:1. Därför behövs en ny detaljplan för att 
möjliggöra en ny skola och försörja Lönsboda med tillräckligt många skolplatser, 
men även idrottsmöjligheter. Inom besöksanläggningar kan en framtida paddelhall 
och gym byggas för att få ett indrottsområde i närheten av den nya förskolan och 
kommande skola.  

Planfakta
Planområdet som är cirka 7,5 hektar stort ligger i den nordöstliga delen av 
Lönsboda och utgörs av naturmark. Området avgränsas i norr och väst av skog,  
i söder av det befintliga skolområdet Örkened och i öst av Tosthultsvägen som går 
in till Lönsboda centrum. Längs planområdets norra del löper en grusväg in till 
en gård. Denna väg avses rustas upp för att även ge en möjlig tillfart till skolans 
baksida. Så mycket naturmark som möjligt kommer sparas i planområdet för att  
ge en god skolgård. Den västliga delen planområdet läggs även in som 
naturmark som buffert mot befintlig verksamhet. Kommunen verkar för att 
naturområdet inte ska användas mer än nödvändigt med anledning av närheten 
till industriverksamheten. Inga bänkar, grillplats eller liknande kommer placeras 
ut som kan dra till sig människor. Under planprocessen har även naturområdet 
utökats. Planområdet bedöms i övrigt ha en stor potential genom sin naturkaraktär 
och ligger lugnt utan stor inverkan från fordonstrafik. 
Från ett kommunövergripande perspektiv bedöms planområdet som lämpligt 
eftersom det ligger i anslutning till befintlig verksamhet. Större möjlighet finns 
att nyttja naturmarken för barnen och de mer centrala delarna i Lönsboda kan 
istället användas för bostäder. Kommunen har ett behov av att samla skol- och 
förskoleverksamhet för att skapa bättre samverkanseffekter, istället för att ha 
mindre enheter utspridda i kommunen. Behov av idrottsanläggning finns också 
inom befintligt skolområde som flyttas strax norrut genom förslag till detaljplan.

Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området i 
någon tydlig bemärkelse. Förslag till detaljplan bedöms inte avvika från 
översiktsplanen. 

Detaljplaner
Ingen gällande detaljplan finns för den norra delen av planområdet.  
Örkeneds skolområde som också omfattas är planlagt som allmänt 
ändamål enligt nedan gällande stadsplan, antagen 1966-05-23.  
Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare 
plan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare 
utanför det nu aktuella planområdet. 
 

Gällande plan för Örkeneds skolområde i Lönsboda. 
Östra delen av planen är platsen där befintlig skola ligger. Norr om planen är marken 
inte detaljplanelagd och det är där den nya skolan föreslås.

Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens ge-
nomförande. Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget.  
 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i 
någon bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta 
gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som anges i 
6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 kap 34 § har 
gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Den tillhörande naturvärdesinventeringen ligger även till grund för 
bedömningen. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
I och kring planområdet växer flera olika trädslag, i huvudsak björk och 
gran samt bok. Den lägre vegetationen består främst av blåbärsris och ljung 
samt småblommor. Vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre 
bäckar förekommer inom planområdet. Inte heller några sjöar eller annan 
ytvattenförekomst finns som kan orsaka förhöjda vattennivåer och därmed 
översvämning. Utifrån bland annat grundvattenrören från den miljötekniska 
undersökningen som utförts, framkommer att vattnet i stor utsträckning rör sig åt 
sydväst. Den västra delen av planområdet är lägre och läggs in som natur i planen. 
Avsikten är att leda dagvattnet ner till befintlig infartsväg och därefter till 
planområdets östliga del. Kassetter som omhändertar dagvattnet placeras 
här under en tillkommande parkeringsplats och tas vidare till kommunens 
befintliga ledningssystem, liknande sträcka som för den nybyggda förskolan. 
Fördröjningsytan säkerställs i detaljplanen och tas till i storlek för att ges 
förutsättningar att hantera ett framtida klimat med större vattenmängder och 
100-årsregn. I närheten av planområdet ligger Lönsboda vattenskyddsområde, 
som omfattar nästan hela Lönsboda tätort. Skyddsföreskrifterna för de kommunala 
grundvattentäkterna i Lönsboda och Tommaboda riktar sig mot åtgärder som kan 
antas förorena vattentillgången. Det krävs till exempel tillstånd för schaktning 
och installation av bergvärme inom vattenskyddsområdet. Utifrån de analyser 
och rapporter som tagits fram till planförslaget, exempelvis den miljötekniska 
rapporten och MKN-vattenrapporten, bedöms vattenskyddsområdet inte påverkas 
negativt av planförslaget. MKN vatten bedöms inte heller påverkas negativt.   

Geotekniska förhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torv eller sumpområden  
ligger i direkt närhet. Sedan tidigare har ett antal provgropar grävts som alla visar 
på i princip liknande förhållanden. Rödaktig matjord de första 30-40  
centimetrarna som övergår  i grövre material i form av större stenar.  
Alla provgropar gjordes cirka 1,5 meter djupa och inget vatten trängde upp under 
grävprocessen. En geoteknisk utredning har gjorts med borrpunkter och visar inte 
på några märkbart bristande grundläggningsförutsättningar. Inom området utgörs 
jordlagren generellt av humusjord på moränjord. I en undersökningspunkt
påträffades fyllning på moränjorden. Humusjordens mäktighet har uppmätts till 
0,1 meter.   

Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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Jordartkarta från SGU visar att planområdet (röd ring) består av morän, blå färg.

Historik och befintlig bebyggelse 
I dagsläget finns ett antal byggnader inom planområdet, främst skolbyggnader 
men också en sport- och simhall inom besöksanläggningar i förslag till detaljplan. 
Den huvudsakliga bebyggelsen utanför planområdet finns i söder och väster i form 
av villor.

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

 
Utdrag från kommunens GIS-system (RAÄ fornsök) visar att inga fornlämningar,  
riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet. Grönt och brunt fält är 
naturvård (hagmarksskog och lövskog), blått är natur- och kulturmiljövård.

för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Gator och trafik
Den nya detaljplanen beräknas medför en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen 
(rekommenderad väg för farligt gods) men inte i sådan bemärkelse att någon 
åtgärd behöver genomföras. En riskutredning har tagits fram för farligt gods. 
Utredningen visar att inga åtgärder behöver vidtas i planförslaget för att 
säkerställa någon risk. I övrigt bedöms inte trafiken öka i sådan mängd att någon 
mer åtgärd behövs än det som föreslås i planförslaget.Vägen i den norra delen 
av planområdet som är en grusväg, förstärks och förlängs ut till Tosthultsvägen 
för att ge bättre möjligheter till vissa leveranser. Ny parkering löses inom 
planområdet tillsammans dagvattenhantering i områdets östliga del, i anslutning 
till befintlig infartsväg för att minska trafiken längre in i området. Den befintliga 
parkeringen är relativt stor och kan komplettera parkeringsplatserna i området. 
Den huvudsakliga vägen till planområdet för oskyddade trafikanter sker från 
söder. Gångvägar finns upp genom befintligt skolområde från söder.  
En trottoar finns även längs en del av Tosthultvägen som gör gång- och cykeltrafik 
möjligt. Tottoaren slutar dock efter en bit utmed skolområdet och skulle behöva 
förlängas för att nå den nya skolan. Yta finns till viss del längs Tosthultsvägen, 
men detta bedöms bli ett för komplicerat och långdraget projekt eftersom 
det handlar om Trafikverkets vägområde. Istället kan en gång- och cykelväg 
arrangeras precis bredvid Tosthultsvägen, inne på kommunens mark. 
Möjlighet finns även att anordna GC-väg genom befintligt skolområde.  
 
Parkeringsbehovet för större delen av området anordnas i huvudsak med 
gemensam parkeringsplats i anslutning till befintlig infartsväg. Komplettering 
finns genom befintliga parkeringar i nära anslutning till sim- och sporthallen.

Utmed Tosthultsvägen är prickmark utplacerad längs plangränsen.  
Eftersom Tosthultsvägen är rekommenderad väg för farligt gods används ett 12 
meter byggnadsfritt avstånd i detaljplanen. Inom detta område kan ett dike skapas 
för att fungera som en riskreducerade åtgärd för bland annat läckage i enligthet 
med den riskutredning som tagits fram. Detta förebygger risken för utsläpp in mot 
planområdet bebyggda delar.  
 
Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
skoleverksamhet, samtidigt som planområdets kvalitéer gällande grönytor ska 
bevaras och användas så effektivt som möjligt. Ett mindre skogsområde finns 
inom planområdet och kommer bevaras. Inom befintligt skolområde finns fler 
byggnader som brukas för undervisning, bland annat finns en slöjdsal. Flera av 
byggnaderna kommer att rivas och ersättas med den nya skolan.  

Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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En illustrationsplan av den tänkta skolan.

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el et cetera. Fjärrvärme finns inte. 
Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för vatten- och avlopp men 
tangerar området för vatten- och avlopp. VA dras in från befintlig verksamhet till 
den nya skolan. Verksamhetsområdet för VA kommer utökas till planområdet.  
Naturområden läggs i planförslaget, främst i den nordöstra delen av planområde 
som bidrar till infiltrationen av dagvatten. Fördröjning av dagvatten arrangeras 
i form av kassetter med munkar under parkeringsplatsen som förläggs i den 
östra delen av planområdet. En MKN utredning för vatten har tagits fram för att 
säkerställa att ingen eventuell negativ påverkan sker för MKN vatten. Slutsatsen 
dras att baserat på planområdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek 
samt vilken typ av verksamhet som planeras, så bedöms den planerad detaljplanen 
ha en försumbar påverka på MKN vatten. Vidare görs analysen att den planerade 
detaljplanen inte påverka SE625188-140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka 
inte kommer i kontakt grundvattenförekomsten. Det är SKRÄBEÅN: Immeln-
Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) som är aktuell kopplat till planområdet, 
med en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, vilket inte 
försämras genom förslag till detaljplan enligt MKN-rapporten. Därmed kommer 
den planerade detaljplanen inte riskera påverka vattenförekomsternas miljöstatus 
eller riskera äventyra möjligheten att uppnå en god ekologisk eller kemisk status.   
För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen så att 
reparation och underhåll blir svårt att genomföra. Transformatorstationer ska 
placeras minst 5 meter från närmsta brännbara byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Planbeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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Hälsa och säkerhet 
Närmsta väg till planområdet är Tosthultsvägen. Enligt Trafikverkets mätningar 
från 2017-02-02-2017-02-03 passerar 824 fordon. Under perioden 2017-02-03-
2017-02-06 passerade 2349 fordon vilket ger knappt 800 stycken per dygn. 
Fordonstrafiken är förhållandevis låg och skolan placeras cirka 150 meter från 
Tosthultsvägen. En närmare bullerutredning har genomförts av Tyréns utifrån 
eventuellt verksamhetsbuller och trafikbuller. En vall med minsta höjd på 3 meter 
behöver förläggas längs skolområdets västra kortsida vilket regleras i plankartan.
 

 

Tyréns illustration över ljudnivåerna i området med den sammanvägda ekvivalenta  
ljudnivån.

 
Tyréns illustration över ljudnivåerna för den närliggande verksamheten. 

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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Bullervallen behövs för att hindra ljudet från järnvägen i väster. Vallen skapar en 
ljudmiljö för skolgården och skolbyggnaden som väl uppfyller gällande riktlinjer. 
En beräkning har även genomförts för närliggande verksamhet vilket visar på att 
inga åtgärder behövs. Dock kan centralt avstäningsbar ventilation vara positivt, 
vilket får hanteras i bygglovet.  
Riskrapporten för farligt gods och verksamhet visar inte på att någon åtgärd  
behöver vidtas i planförslaget. Lokaliseringen av skolan bedöms därmed som 
god utifrån riskperspektiv med hänsyn till hälsa och säkerhet för människor. Efter 
granskningen har riskanalysen fördjupats, men visar inte på att några åtgärder 
behöver vidtas. Byggrätt skapas strax väster om befintlig förskola som är ny sedan 
2020. En miljöteknisk undersökning har genomförts med provtagning av jord 
samt vatten genom grundvattenrör. Inget har framkommit av provtagningarna som  
kräver någon åtgärd eller sanering. Efter att den miljötekniska rapporten  
färdigställdes har ytterligare två grundvattenrör installerats i området för att öka 
säkerheten i resultaten. Inget har framkommit efter att kompletteringen  
genomförts som gör att några åtgärder behöver vidtas. Kontakt med Länsstyrelsen 
har kontinuerligt funnits om bland annat provtagningsplanen.

 
Den skogsdunge mellan det nya planområdet och förskolan bör sparas i så stor 
utsträckning som möjligt. Området har flera träd som är större än områdena runt 
omkring som är gamla kallhyggen. Ett område mellan skolan och förskolan bör 
också sparas för att möjliggöra viss avskildhet mellan verksamheterna och lek för 
förskolebarnen bland träden. Detta är dock inget som regleras i själva detaljplanen 
och är ett illustrativt förslag. 

 
 

Ungefärligt område som bör bevaras mellan förskola och kommande skola.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är kommunägd. Om en fastighetsförändring avses 
göras kommer en ansökan skickas till Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter 
att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut 
eller gemensamhetsanläggning i en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte 
behövas. Befintligt servitut för väg (1273-933.1) upphävs.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR

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

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2022.

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

Avtal
Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar.
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att skapa, 
alternativt ändra en fastighets utbredning. Sannolikt skapas en ny, gemensam, 
fastighet för den nybyggda förskolan och den kommande skolan. 
Det finns en tomtindelning från 1967-07-11 för kvarteret Ankaret  
(11-LÖN-270/67), fastigheten Lönsboda 52:1. Den del som markeras i 
tomtindelningen upphävs i samband med förslag till detaljplan. 

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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Del av tomtindelningen förkvarteret Ankaret upphävs enligt röd markering. 

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

EKONOMISKA FRÅGOR

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

TEKNISKA FRÅGOR

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

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-01-15

Mathias Karlsson                Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef            Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Osby kommun upprättat en riskutredning av vilka 
riskkällor (avseende olycksrisk) som kan påverka del av fastighet Lönsboda 44:1 och del av 
52:1 i Lönsboda. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 
riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder.

Utredningen genomförs för att utreda lämpligheten i att planlägga fastigheten för skola 
samt idrottsanläggning. 

1.2 MÅL OCH SYFTE

Målet med riskanalysen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker 
(individ- och samhällsrisknivåer) inom planområdet kopplade till transporterna av farligt 
gods på närliggande väg och järnväg. Även olycksrisker kopplade till omgivande 
verksamheter ska bedömas.

Syftet med riskanalysen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksrisker) 
för skola och idrottsanläggning inom planområdet. Detta innefattar både att avgöra 
områdets lämplighet för markanvändning och eventuella behov av riskreducerande åtgärder 
på området och bebyggelsen. 

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Riskanalysen avser olycksrisker. Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:

 Hur påverkas området av väg/järnvägssträckningen och de transporter av farligt gods 
som transporteras där? 

 Hur påverkas området av de verksamheter som finns i den närmaste omgivningen?

 Vilka åtgärder krävs eller vilka begränsningar föreligger för att befintlig och föreslagen 
markanvändning ska kunna bedömas lämplig ur risksynpunkt eller för att möjliggöra 
genomförandet av olika typer av etablering inom området?

Studien omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, 
skred, luft- eller markföroreningar. 

1.4 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG

 Plan och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1, 
SBN/2021:171, Upprättad av Osby kommun. 

 Detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och 52:1, Granskningshandling. Reviderad 2022-02-15.

 Yttrande över samråd om detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 i 
Lönsboda, Osby kommun, Yttrande från Länsstyrelsen Skåne, Dnr 402-34482-2021, 
2021-09-24.

 Yttrande över granskning av detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 i 
Lönsboda, Osby kommun. SBN/2021:171. Yttrande från Länsstyrelsen Skåne, 
Ärendebeteckning 402-1749-2022, 2022-02-08.

 Osby kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, Riktlinjer, KS/2018:166 170, 
Osby kommun, 2018-06-18.

 Miljörapport för år 2020. Cejn AB. Inklusive kemlista. 

 Tillstånd enligt miljöbalken till ytbehandling och metallbearbetning, kod 28.10 och 
34.70, CEJN AB. Beslut 2008-06-05.
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1.5 METOD

Riskanalysen genomförs i följande steg: 

 Inventering av riskkällor i omgivningen.

 Vad kan hända (riskidentifiering)? Risker (olycksrisker) som kan påverka planområdet 
identifieras, sammanställs, bedöms och jämförs med gällande riktlinjer.

 Vid behov analyseras och värderas identifierade risker närmare. 

o Hur ofta kan det hända (sannolikhetsberäkning)? 

o Vilka blir konsekvenserna (konsekvensberäkning)? 

o Vad blir risken (individriskberäkning och samhällsriskberäkning)? 

 Vilka åtgärder krävs för att risknivån ska bedömas vara acceptabel ur risksynpunkt 
(riskvärdering)?

Riskanalysmetoden för beräkning av individrisk bygger på datoriserade beräkningsmodeller 
med syfte att ge bästa möjliga beslutsunderlag. 

:f;-: TYRENS 
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2 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

2.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING 

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna 
utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande [1]: 

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt 
att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 
nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 
skäligt fördelade inom samhället. 

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

Riskvärderingen gör ett ställningstagande kring huruvida riskerna kan anses vara tolerabla, 
tolerabla med restriktioner eller inte tolerabla. Denna princip beskrivs översiktligt i 
nedanstående figur. 

Figur 1. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier [2].

Riskvärdering kan genomföras med både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. Även om 
principen för riskvärdering ovan är kvalitativ till sin utformning, är det möjligt att överföra 
grundtanken till även kvantitativa riskvärderingar. 

I avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 presenteras de riskvärderingsprinciper som föreslagits gälla för 
såväl transporter av farligt gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering 
av risk [1].

2.1.1 INDIVIDRISK

 Individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 

 Individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses som 
små

 Området däremellan kallas ALARP-område, från engelskans ”as low as resonable 
practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas
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Inom ALARP-området kan risknivåerna vanligen betraktas som acceptabla under 
förutsättningar att riskreducerande åtgärder genomförs i den utsträckning det är möjligt, 
ekonomiskt, planeringsmässigt och tekniskt.

Individrisk anger sannolikheten för att enskilda individer ska omkomma eller skadas inom 
eller i närheten av ett system, det vill säga sannolikheten för att en person som befinner sig 
på en specifik plats omkommer under ett år. Denna person kommer (enligt definitionen av 
platsspecifik individrisk) inte förflytta sig, trots tecken på att det är olämpligt att stå kvar 
(exempelvis om det börjar lukta obehagligt, om brand syns eller om myndigheter spärrar av 
ett område). 

Det är viktigt att poängtera att principerna är ett förslag och att det idag i Sverige inte finns 
några riskvärderingsprinciper som fastställts. 

2.1.2 SAMHÄLLSRISK 

 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: F=10-4 per år 
för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

 Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F=10-6 per år för N=1 med lutningen på 
F/N-kurva -1. 

Samhällsrisk är ett mått på risken för en population. Samhällsrisken inkluderar risker för 
alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker vid enstaka tillfällen längs en 1 
km lång sträcka (beräkningarna omfattar ett område om 1 km2). 

2.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING REGIONALT OCH LOKALT 

2.2.1 LÄNSSTYRELSERNA I SKÅNE, STOCKHOLM OCH VÄSTRA GÖTALAND

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt 
dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen [3]. I denna anges att en riskanalys ska 
upprättas vid den händelse att bebyggelse planeras på ett avstånd av mindre än 150 meter 
från en transportled för farligt gods. Inga fastslagna kriterier finns för hur stor den 
acceptabla risken är.  

2.2.2 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av 
risker längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM [4]). Förslaget är delvis utarbetat av 
Øresund Safety Advisers AB, numera Tyréns Sverige AB, på Länsstyrelsens uppdrag.

RIKTSAM anger att:

 Idrotts- och sportanläggning utan betydande åskådarplats kan normalt accepteras utan 
vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden. På närmare avstånd 
krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan).

 Skola (S) kan normalt accepteras utan vidare utredning på ett avstånd av 150 meter från 
transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se längre ned).

:f;-: TYRENS 
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Figur 2. RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av idrottsanläggning kunna bedömas tolerabel om följande 
kombination av kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år. 

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

Enligt RIKTSAM bör placeringen av skola bedömas tolerabel om följande kombination av 
kriterier uppfylls: 

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år.

 Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10-5 per år 
där N=1 och 10-7 per år där N=100.

 Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras 
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder. 

2.2.3 LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM (AVSEENDE DRIVMEDELSSTATION)

Länsstyrelsen i Stockholm har gett ut riktlinjer i faktabladet Riktlinjer för planläggning intill 
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods [5] samt häftet Riskhänsyn vid ny 
bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer 
[6]. I faktabladet redovisas följande avseende drivmedelsstationer:

 Ett minimiavstånd på 25 meter bör hållas från drivmedelsstation till kontor och 
liknande. 

 Ett minimiavstånd på 50 meter bör hållas till bostäder, daghem, ålderdomshem och 
sjukhus samt samlingsplatser där oskyddade människor uppehåller sig.
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 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från 
drivmedelstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus.

2.2.4 KEMIKALIEHANTERING
De ovan angivna kriterierna avseende individ- respektive samhällsrisk används således vid 
beräkningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram 
vägledningen Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig 
kemikaliehantering [7]. I denna redovisas generella riktlinjer för riskhanteringsavstånd 
mellan verksamheter med storskalig kemikaliehantering och bebyggelse. Avstånden 
redovisar det avstånd mellan verksamhet och bebyggelse som bör användas som riktlinje i 
den fysiska planeringen. De redovisar tre olika sätt att uppskatta avstånden. Oavsett vad, 
eller vilka mängder som hanteras rekommenderas dock alltid ett minsta bebyggelsefritt 
avstånd om 100 meter kring kemikaliehanteringen.  

Utöver denna vägledning som gäller storskalig kemikaliehantering så finns lagstiftning 
(lagar, förordningar, föreskrifter etcetera). Dessa kan mer i detalj reglera avstånd, 
utformning av byggnader och dylikt, som anses medföra acceptabel risknivå för 
verksamheten och bebyggelse intill denna till skillnad från de tidigare beskrivna mer 
grovhuggna verktygen för skyddsavstånd. Även för mer detaljerade analyser finns olika 
specifika acceptanskriterier, t.ex. kritiska nivåer avseende strålning mot olika objekt 
(inklusive utrymmande personer och räddningstjänstens personal) i händelse av brand. 

2.2.5 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS 
Tyréns Sverige AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna i RIKTSAM 
[4]. 

Riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm avses att användas avseende drivmedelsstationer.

Avseende omgivande verksamheter i övrigt förs ett kvalitativt resonemang, med förankring 
i aktuella föreskrifter gällande hantering av brandfarlig vara etcetera. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel beskrivs planområdet och planerad utformning samt väg, järnväg och 
närmast omgivande verksamheter.  

3.1 BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH PLANERAD BEBYGGELSE

Lönsboda är en tätort i Osby kommun i nordöstra Skåne. Lönsboda omges av åker- och 
skogsmark. Väg 15 passerar genom tätorten till vilken väg 121 och 119 ansluter. Järnväg 
passerar genom Lönsboda och delar i princip av tätorten i två delar. 

Det aktuella planområdet ligger i den nordöstliga delen av Lönsboda. Området avgränsas i 
stort sett av naturmark/skog i norr och öster, bortsett från ny förskola direkt öster om. 
Väster om återfinns bostadsbebyggelse, söder om återfinns nuvarande skolområde med 
befintlig idrotts- och simhall samt blandad bebyggelse med bostäder, småhandel och 
centrum. I sydväst återfinns tillverkningsindustri. I södra delen av Lönsboda finns två 
drivmedelsstationer.

Figur 3. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött (heldraget och streckat), del av Lönsboda 44:1 och 
52:1. Den nya förskolan syns precis till höger om planområdet, därefter syns Tosthultsvägen. Järnväg ses ej 
i bild men passerar väster om området. Sydväst om planområdet ses tillverkningsindustri (CEJN AB och Trio 
Perfekta AB). Bild hämtad ur Plan och genomförandebeskrivning med tillägg streckat område av Tyréns.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny skola för årskurs F-9, totalt 400 elever. 
Befintlig skola rivs vilket ger möjlighet till utveckling av idrottsanläggning intill idrotts- och 
simhall. Det aktuella planområdet är indelat i tre användningsområden; skola, natur samt 
besöksanläggningar (se Figur 5). Naturområdet är inte tänkt att utvecklas för att uppmuntra 
mer stadigvarande vistelse (t.ex. grillplats eller liknande) utan ska verka som en barriär 
mellan skola och intilliggande verksamheter.

Tosthultsvägen
(väg 119)
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Figur 4. Skiss över utformning av ny skola och dess koppling till befintlig förskola. Upprättad av Krook & 
Tjäder, daterad 2021-10-29.

Som kan ses i Figur 3 går väg 119, Tosthultsvägen, direkt invid planområdet. 
Hastighetsbegränsningen på vägen utmed planområdet är 40 km/h halvvägs till den nya 
förskolan för att därefter öka till 70 km/h. Tosthultsvägen är en tvåfältsväg utan avskiljning 
mellan körfälten. Det föreligger ingen särskild höjdskillnad mellan väg och planområde. 

I föreslagen detaljplan höjs standarden på väg direkt norr om planområdet, från grusväg till 
att möjliggöra trafik till skolan (bussar, leveranser, personbilar). Delvis ny dragning väg 
med ny anslutning till Tosthultsvägen anordnas. Maximal trolig hastighetsbegränsning 
utmed planområdet är 40 km/h.

Järnvägen passerar som närmast på cirka 170 meters avstånd. Den är idag enbart trafikerad 
av godståg. Trafikverket har dock ett projekt igång kallat Sydostlänken. Sydostlänken 
innebär dels att järnvägen mellan Älmhult och Olofström elektrifieras och rustas upp, dels 
att ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn byggs. Projektet är 
utpekat i Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 [8]. I samband med 
detta planeras persontrafik på sträckan samt att Lönsboda får en tågstation. 

:ft: lYRENS 
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4 RISKANALYS

4.1 RISKIDENTIFIERING

Inledningsvis har en identifiering utförts av riskkällor samt verksamheter som kan generera 
transporter av farligt gods i och omkring planområdet. De olika riskkällorna har sedan 
utvärderats baserat på riktlinjerna redovisade i avsnitt 2.2.

Tyréns har utfört en inventering av verksamheter inom 500 meter från planområdet. I 
Tabell 1 redovisas resultatet av riskidentifieringen. 

Tabell 1. Riskidentifiering i planområdets omgivning.
Riskkällor Riskhanterings-

avstånd enligt 
riktlinjer [m]

Aktuellt avstånd 
till planerad 
bebyggelse [m]

Bedömning Fortsatt utredning

Järnvägen 150 170 Transporter av farligt 
gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Tosthultsvägen 
(väg 119) 

150 - Primärled, transporter 
av farligt gods.

Ja, transporter med 
farligt gods på 
vägen.

Väg 15 150 >400 Primärled, transporter 
av farligt gods.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Cejn AB
Trio Perfekta AB 

- - Hanterar kemikalier 
samt genererar 
transporter med farligt 
gods.

Ja, djupare 
bedömning 
avseende 
omfattning och typ 
av 
kemikaliehantering 
erfordras.

Ingo 
drivmedelsstation

100 >460 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med farligt 
gods inkluderat för väg 
119. 

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

Uno-X 
drivmedelsstation

100 >550 Bedöms inte utgöra en 
risk för planområdet. 
Transporter med farligt 
gods inkluderat för väg 
119.

Nej, avståndet 
överskrider 
riktlinjerna.

De riskkällor som kommer att utredas vidare i rapporten är transporter av farligt gods på 
Tosthultsvägen och verksamheterna Cejn AB och Trio Perfekta AB. 

4.1.1 OM TRANSPORTER FARLIGT GODS

Farligt gods-transporter kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och kemiska 
egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende egenskaper, som 
kan komma att påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 
transporten. 

För transporter av farligt gods på väg finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2016:8: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods av 
väg och i terräng, ADR-S) [9]. Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning 
och etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer 
behöver. Allt för att undvika tillbud och olyckor.
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4.1.2 FARLIGT GODS PÅ TOSTHULTSVÄGEN

Transporter med farligt gods sker framför allt på väg 15 som passerar genom Lönsboda, 
söder om planområdet. Transporter sker dock även på Tosthultsvägen (väg 119) som 
passerar utmed planområdet. Båda dessa vägar är utpekade som primära rekommenderade 
transportleder för farligt gods [10]. 

För att genomföra beräkningar av individ- och samhällsrisk behövs information om hur 
mycket farligt gods som transporteras på Tosthultsvägen liksom vilken typ av gods det 
handlar om. 

Det finns generellt sett inga kartläggningar av mängderna farligt gods eller fördelningen 
mellan de olika farligt gods-klasserna på väg som uppdateras kontinuerligt. 
Räddningsverket utförde en kartläggning av den transporterade mängden farligt gods i 
september 2006 [11]. Mätningen har dock inte sådan upplösning att den visar mängderna 
och fördelningen av farligt gods på specifikt Tosthultsvägen. För att inte missa 
kartläggning har både väg 15 och Tosthultsvägen beaktats. Statistiken som används 
återspeglar inte med säkerhet förhållandena i dag men ger en indikation om fördelningen 
av farligt gods-klasser. Sett till hanterat farligt gods på intilliggande tillverkningsindustri 
verkar den dock tämligen relevant, med undantag för mängden gas. Statistiken används 
bara för att bedöma fördelningen av farligt gods-klasser och inte för att bedöma den totala 
mängden farligt gods som passerar planområdet. Fördelningarna används i beräkningarna 
för att bedöma individrisken vid olika avstånd. Statistiken presenteras i Tabell 2.  

I tabellen anges även siffror avseende nationell statistik avseende farligt gods på väg. Den 
nationella statistiken är hämtad för åren 2015-2020. Den nationella fördelningen används i 
känslighetsanalysen, se avsnitt 7.4.

Cejn AB och Trio Perfekta AB utgör som tidigare sagt identifierade målpunkter för farligt 
gods. I dagsläget passerar gods till dessa verksamheter söder om planområdet på mer än 
125 meters avstånd. Gods till verksamheterna ingår i den uppskattade mängden för 
Tosthultsvägen. I beräkningarna beaktas därför enbart Tosthultsvägen men resultatet 
används för att beakta riskerna även med transporterna till de två verksamheterna. 

Trafiksiffror presenteras i beräkningsbilagan. Fördelningen av de olika farligt gods-
klasserna på väg presenteras i Tabell 2. Osäkerheter kopplade till antalet transporter med 
farligt gods och fördelningen mellan de olika klasserna hanteras i avsnitt 7.5. 

Tabell 2. Fördelning av farligt gods-klasserna på Tosthultsvägen enligt Räddningsverkets inventering av 
transporter med farligt gods utförd 2006 samt nationell statistik från Trafikanalys för år 2015-2020. 

Klass Ämnen
Räddningsverket 
2006 (%)

Nationell statistik från 
Trafikanalys (%)

1 Explosiva ämnen och föremål 0,2 1,4

2 Gaser 0 21,1

3 Brandfarliga vätskor 40,6 49,8

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,7 4,4

5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 1,2 2,9

6 Giftiga och smittfarliga ämnen 0,6 7,9

7 Radioaktiva ämnen 0,3 0,3

8 Frätande ämnen 28,5 8,3

9 Övriga farliga ämnen 28,3 3,9
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4.1.3 CEJN AB OCH TRIO PERFEKTA AB

Planområdet ligger i direkt anslutning till den fastighet som Cejn AB äger. Den del som 
avsätts för besöksanläggningar återfinns således dikt an Cejns fastighet. Det ska dock 
noteras att Cejn är begränsad till att bygga närmre fastighetsgräns än 20 meter i östlig 
riktning. Det innebär att ett minsta avstånd om 20 meter upprätthålls mot planområdets 
yttre gräns. Kommunen har valt att lägga ett 6 meter bebyggelsefritt område in på sitt 
område. Det innebär att bebyggelse på Cejns fastighet och planområdet kommer som 
närmst 26 meter från varandra.  

Tänkt naturområde är placerat mellan skolområde och Cejns fastighet. Avståndet mellan 
planområde skola (S) och Cejns fastighet är därför uppåt 57 meter. Utöver detta är det lagt 
4 meter bebyggelsefritt mot naturområde. Planen medger därmed placering skolbyggnad 
på cirka 61 meter från byggrätt inom Cejns fastighet. Till den av kommunen in nuläget 
tänkta placeringen av skolbyggnad tillkommer ytterligare cirka 30 meter, det vill säga totalt 
cirka 81 meter. Avståndet mellan planområde skola och befintlig byggnad på Cejns 
fastighet är cirka 84 meter. 

Figur 5. Indelning av planområdet i tänkt markanvändning; skola S (rött), natur (grönt) och 
besöksanläggningar R (orange). Notera att del av planområdet (naturområde mot Tosthultsvägen) är 
bortklippt ur bilden. På del med skola har inledande skiss över skola (se Figur 4) inkluderats. Nere till 
vänster ses Cejn AB:s fastighet som angränsar direkt till planområdet samt del av befintlig byggnad på 
fastigheten. 

Cejn AB har miljötillstånd enligt miljöbalken för ytbehandling och metallbearbetning. I 
miljötillståndet regleras årlig förbrukning anodmaterial och årligt intag råmaterial. Villkoren 
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omfattar framför allt utsläpp och externbullernivåer liksom krav på lagring och hantering av 
farligt avfall och kemiska produkter. I övrigt regleras dock inte vilken typ av kemikalier som 
hanteras. På fastigheten återfinns även Trio Perfekta AB som, genom samarbetsavtal, 
arbetar inom Cejns miljötillstånd. Cejn bedriver ytbehandling och Trio Perfekta 
metallbearbetning (svarvning). Då verksamheterna verkar inom samma miljötillstånd 
kommer hänvisningar enbart till Cejn ske vidare i detta avsnitt.

Cejn hanterar en mängd olika kemikalier, om än i begränsade mängder. Hantering sker 
enbart av styckegods, ej i cistern. Verksamheten är inte klassad som farlig verksamhet 
enligt kap 2 §4 enligt LSO1 eller som Sevesoverksamhet2. Inte heller förvaras sådana 
mängder brandfarlig vara samtidigt att tillstånd till hanteringen erfordras [12]. 

Inga större mängder brandfarlig vara hanteras således men hantering av både mindre 
mängder brandfarlig vätska, aerosoler och gas förekommer varav aerosoler utgör den klart 
största delen av omsättningen. Av de ämnen som anges i kemikalielistan finns inga ämnen 
med faroangivelse H330 (dödligt vid inandning) men några ämnen finns angivna med 
faroangivelse H331 (giftigt vid inandning). Detta är bland annat nickelklorid och 
salpetersyra. Utöver detta finns några ämnen som är skadliga vid inandning (H332) och en 
hel del ämnen som är irriterande, allergener etcetera. Några hanterade ämnen anges kunna 
påverka fertiliteten och/eller det ofödda barnet.

En del av de hanterade kemikalierna är mycket giftiga eller giftiga för miljön. En större 
andel av de hanterade kemikalierna har frätande egenskaper då de utgörs av syror, till 
exempel svavelsyra i hög koncentration. Som ovan nämnt reglerar tillståndet enligt 
Miljöbalken hur hanteringen av kemikalier ska ske i villkor 9. Regleringen innebär krav på 
att förvaringen ska ske på en ogenomsläpplig och invallad yta, spill och läckage ska inte 
kunna förorena omgivningen eller det kommunala avloppsnätet. 

I dagsläget hanteras således inte sådana mängder och typer av kemikalier eller på sådant 
sätt att verksamheten kan anses medföra riskfylld påverkan på planområdet sett till akuta 
olycksrisker vid läckage/utsläpp, vare sig sett till dödsfall eller skadade. 

Vid brand kommer, precis som för industribyggnader och andra byggnader i övrigt, 
ohälsosamma ämnen att kunna förekomma i brandgaserna. Som tidigare nämnt är de 
hanterade ämnena som mest något giftiga eller något irriterande (acute toxic 3) sett till 
inandning. Var dessa brandgaser kommer spridas och innehålla beror på många faktorer, 
bland annat hur varma brandgaserna är (stigkraft), hur vädret är (temperatur, vindriktning 
mm.) och vad det är som brinner. Förhärskande vindriktning är västlig, dvs. inte mot 
skolområdet men mot planområdets del med besöksanläggning, se Figur 6 nedan. Inga 
åtgärder bedöms erforderliga att kravställa då mängden kemikalier är begränsad och 
hanteras som styckegods samt då kemikalierna inte är klassade som mycket farliga. Det 
rekommenderas dock ändå att utföra skola och eventuell tillkommande publik byggnad 
inom område besöksanläggning med centralt avstängningsbar ventilation som skydd mot 
brandgaser. Detta då regleringen av framtida hanterade kemikalier inom Cejn är begränsad. 
Denna åtgärd är särskilt lämplig sett till att Cejn kan komma att utveckla sin verksamhet 
genom att uppföra verksamhet även på den idag oanvända delen av fastigheten.

Verksamheten kan således komma att önska använda mer riskfyllda kemikalier. I och med 
att verksamheten redan idag är belägen nära bostäder, sim- och idrottshall, skola samt 
förskola erfordrar riskfylld hantering ändå vissa säkerhetsåtgärder samt en begränsning av 
hanterade mängder. Det är svårt att förutse verksamhetens utveckling men bland annat har 
installation av härdugn diskuterats3. En sådan skulle potentiellt kunna medföra hantering 
av brandfarlig gas (till exempel gasol) eller brandfarlig vätska för driften. En sådan 

1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
2 Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
3 Information erhållen från Cejn (telefonsamtal med Ulf Svensson, Quality & Environmental engineer, Cejn AB)
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anläggning skulle möjligen kunna komma att placeras på den idag obebyggda delen av 
fastigheten. Som exempel kan gasolcistern lyftas. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) anger i sin vägledning angående bebyggelseplanering intill storskalig 
kemikaliehantering [7] att en hanterad mängd brandfarlig gas om 5 ton (cirka 9,8 m3) 
innebär ett schabloniserat riskavstånd 100-250 meter. Det krävs således en vidare 
utredning avseende riskerna om skyddsavståndet är kortare än 250 meter (ett 
skyddsavstånd om 100 meter ska alltid upprätthållas.) Detta avstånd upprätthålls inte 
gentemot befintlig bebyggelse som därför kommer verka begränsande. MSB även tagit fram 
föreskrift MSBFS 2020:1 [13] som berör brandfarlig gas. Denna föreskrift regleras utifrån 
LBE4 och är således inte gällande sett till den riskhänsyn och lämplig markanvändning som 
avses i PBL5, men den ger en hänvisning till vilka skyddsavstånd som kan anses acceptabla 
(då syftet med LBE är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, 
miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av 
brandfarliga eller explosiva varor). Vilket i detta fall är värdefullt då en framtida utveckling 
av verksamheten är oklar och flera olika tänkbara scenarier ska beaktas. I föreskriften 
anges att som minimum kan ett skyddsavstånd om 100 meter mellan gasolcistern 
(maximalt 100 m3) och utrymningsväg från svårutrymda lokaler (till exempel skola) anses 
tillräckligt, till själva byggnaden anges avståndet 12 meter. Således kan konstateras att 
exempelvis hantering av brandfarlig gas redan i nuläget begränsas av befintlig bebyggelse 
samt den idag gällande detaljplanen för området. Tillskottet av skola och utökat område 
besöksanläggningar kan komma att påverka frihetsgraderna något sett till exakt placering 
av förvaring eller liknande beroende på egenskaperna hos kemikalier och/eller hantering, 
men utöver det inte verka mer begränsande än befintlig bebyggelse sett till huruvida 
hanteringen är lämplig eller ej.

4 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
5 Plan- och bygglag (2010:900)
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Figur 6. Vindros skapad utifrån väderdata från Ljungbyheds flygplats. Data från november-november 2004-
2021. ©www.climate.gov [14]
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4.2 BERÄKNING AV RISKER MED TRANSPORT AV FARLIGT GODS

I detta avsnitt beräknas risknivåerna intill Tosthultsvägen som i föregående avsnitt har 
bedömts bidra till planområdets risknivå. Detaljerat beräkningsunderlag, justeringar och 
antaganden redogörs för i beräkningsbilaga. I bilagan presenteras även osäkerheter 
kopplade till beräkningarna, se avsnitt 7.5. 

4.2.1 INDIVIDRISK FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

Beräkningar av individrisken som funktion av avståndet från Tosthultsvägen presenteras i 
Figur 7. Avståndet har mätts från närmaste vägkant. 

Figur 7. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant. 

Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd (från närmaste vägkant från 
planområdet sett) visar att risknivåerna är att bedöma som låga (<10-7 per år) cirka 7 meter 
från vägkant. Ett avstånd om 7 meter ska således upprätthållas mellan markanvändning 
skola och väg. Till markanvändning besöksanläggning föreligger inga avståndskrav sett till 
individrisken.

Trots att risknivån i princip aldrig är att betrakta som hög finns det ett flertal 
olycksscenarier som kan påverka befintlig bebyggelse. Det längsta dimensionerande 
scenariot som används i beräkningarna anger att inom 320 m påverkas bebyggelse. Dock 
anger detta avstånd endast ett mått som understigs i 80 % av fallen, dvs. i 20 % av fallen 
kan omständigheter (svåra olyckor, stora utsläpp, olyckliga väderförhållanden mm) medföra 
betydligt längre påverkansavstånd.

4.2.2 SAMHÄLLSRISK FÖR TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VÄG 

Samhällsrisken har beräknats avseende risken för olyckor kopplat till transport av farligt 
gods på väg. Samhällsrisken har beräknats för ett 1 km2 stort område längs 1 km av 
Tosthultsvägen. Samhällsrisken beskriver den totala risken för en population med hänsyn 
till de riskkällor som påverkar populationen. 

Samhällsrisken tar hänsyn till sannolikheten för olika olycksscenarion och antalet som kan 
förväntas omkomma vid respektive sådant scenario. För att beräkna samhällsrisken 
används information från individriskberäkningarna samt antaganden och information om 
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befolkningstätheten i det område som beräkningarna utförts för. För detaljerad information 
om indata till beräkningarna hänvisas till kapitel 7. Den beräknade samhällsrisken 
presenteras i Figur 8. 

Figur 8. Beräknad samhällsrisk för området runt planområdet. Samhällsrisken är beräknad för ett 1 km2 
stort område längs 1 km av Tosthultsvägen. 

Beräkningarna visar att samhällsrisken ligger under ALARP-området vilket innebär att risken 
är acceptabel för alla typer av verksamheter. Samhällsrisken är, kopplat till kriterierna i 
RIKTSAM, att betrakta som acceptabel. 

4.2.3 DETERMINISTISK ANALYS

Individrisk är ett riskmått som studerar dödsfall. Det är fiktivt i bemärkelsen att individer 
förutsätts stanna orörliga på en plats oavsett att fara är möjlig att upptäcka (rök, stickande 
lukt och så vidare). Detta gör att även skadade i viss mån ryms inom bedömningen då 
personer i närheten av vägen snabbt kan röra sig därifrån för att söka skydd inne i eller 
bakom byggnader. Det är ändå viktigt att beakta de konsekvensavstånd som föreligger sett 
till olycka med farligt gods. 

Utifrån den fördelning som har erhållits vid inventering av transporter med farligt gods 
förbi planområdet är det brandfarlig vätska (ADR 3), frätande ämnen (ADR 8) samt övriga 
farliga ämnen (ADR 9) som transporteras i större omfattning. 

Enligt beräkningsmodellen har frätande stänk ett maximalt konsekvensavstånd på cirka 30 
meter. Det är osannolikt att frätande stänk når så långt men avståndet beaktas vidare i 
utredningen. Vid en olycka med brandfarlig vätska är det troligaste scenariot pölbrand. Om 
en pölbrand inträffar i anslutning till vägen är det dimensionerande avståndet 30 meter. 
Om vätskan rinner mot bebyggelsen innan antändning är det dimensionerande avståndet 
50 meter. Avstånden avseende brandfarlig vätska beaktas vidare i utredningen. Avseende 
övriga farliga ämnen brukar dessa inte bedömas som dimensionerande i denna typ av 
utredningar. 
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4.3 RISKVÄRDERING

4.3.1 RISKVÄRDERING TRANSPORT AV FARLIGT GODS

I detta avsnitt värderas beräknade risknivåer närmare och vid behov föreslås lämpliga 
skyddsåtgärder. Område med skola återfinns på som kortast avstånd 128 meter från 
Tosthultsvägen medan område med besöksanläggningar återfinns dikt an vägen. En 
begränsning avseende bebyggelse har lagts i detaljplanen så att 12 meter ska upprätthållas 
gentemot vägen.

Genomförd riskanalys visar att både beräknad individrisk och samhällsrisk för planområdet 
med omgivning hamnar under ALARP, dvs område där riskerna normalt kan accepteras. 
Även de i känslighetsanalysen beräknade fallen (nationell fördelning ADR-klasser samt en 
dubblering antal farligt gods-transporter) ger att risknivåerna på planområdet är under 
ALARP. Inga särskilda skyddsåtgärder anses därmed erforderliga. Det ska dock noteras att 
brandfarlig vätska innebär ett påslag på den deterministiska analysen. Ett förslag på en 
riskreducerande åtgärd är dike utmed väg, den del som löper utmed markanvändning 
besöksanläggning. Denna åtgärd kommer kunna begränsa ett utsläpp av brandfarlig vätska 
att rinna in mot området förutsatt att fordonet inte har en längre avåkningssträcka. Vid en 
eventuell pölbrand kommer diket inte att reducera den infallande strålningen mot 
planområdet vilket inte heller bedöms som nödvändigt eftersom risknivån på planområdet 
redan är låg och i princip acceptabel redan utan åtgärder. 

Centralt avstängningsbar ventilation är en lämplig åtgärd för att undvika påverkan av 
brandgaser vid en händelse på vägen. Även om gaser inte utgör den stora delen 
transporterat gods är avstängningsbar ventilation en säkerhetshöjande åtgärd även 
avseende gasutsläpp.

Avseende frätande ämnen kan växtlighet mellan väg och planområde verka 
säkerhetshöjande. Redan låg växlighet såsom buskar verkar begränsande. 

4.3.2 RISKVÄRDERING CEJN AB OCH TRIO PERFEKTA AB

Genomgång av hanterade kemikalier har inte visat på något stort riskpåslag, vare sig 
avseende dödsfall eller skadade. På grund av kemikaliehanteringen rekommenderas dock 
centralt avstängningsbar ventilation för att minska påverkan från brandgaser både för 
nuvarande och framtida verksamhet inom Cejn AB och Trio Perfekta AB. Detta ger möjlighet 
att inrymma i byggnaden och på så sätt undvika skador kopplade till inandning av 
ohälsosamma brandgaser.

Verksamheternas frihetsgrader till utveckling bedöms inte påverkas större utsträckning av 
planförslaget än befintlig bebyggelse annat än viss begränsning i placering av 
anläggningsdelar. Vid utveckling av verksamheten med kemikalier (giftiga, brandfarliga 
eller annat) åligger det redan i dagsläget verksamheten själv att vidta säkerhetshöjande 
åtgärder, inte omgivande bebyggelse i och med begränsade avstånd. Och även vid fullt 
utnyttjande av miljötillstånd föreligger begränsning avseende utsläpp som påverkar 
omgivningen under längre tid. 
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5 SLUTSATS
Riskutredningen har visat att det på Tosthultsvägen transporteras farligt gods och att 
risken förknippad med dessa transporter bidrar till planområdets individ- och samhällsrisk. 
Det största riskbidraget utgörs av olyckor som leder till utsläpp av brandfarliga vätskor 
(ADR-klass 3), frätande ämnen (ADR-klass 8) samt övriga farliga ämnen (ADR-klass 9). 

Även intilliggande verksamheter Cejn AB och Trio Perfekta AB påverkar området i och med 
sin hantering av kemikalier, både på själva fastigheten och transporter till och från denna. 

Utifrån erhållen information gällande utformning av planområdet och resultat från 
genomförda beräkningar är bedömningen att riskerna kopplade till farligt gods på väg kan 
accepteras för planerade markanvändning skola, besöksanläggningar och natur. 
Individrisken understiger acceptabel nivå för skola, 10-7 per år, cirka 7 meter från väg 
medan tänkt skola återfinns på mer än 128 meters avstånd. Acceptabel nivå för 
besöksanläggningar, 10-6 per år, överstigs aldrig. Bebyggelsefritt område är inlagt i planen 
så att åtminstone 12 meters avstånd upprätthålls mellan byggnader och väg.

Verksamheterna Cejn AB och Trio Perfekta AB medför inte någon begränsning avseende 
planområdet, inte heller bedöms planområdet medföra begränsning avseende 
verksamheternas frihetsgrader till utveckling till fullt utnyttjat miljötillstånd annat än viss 
begränsning i placering av anläggningsdelar. Bebyggelsefritt område vid Cejn i nuvarande 
plan och bebyggelsefritt område i ny plan medför att 26 meter kommer upprätthållas 
mellan bebyggelse inom Cejns fastighet och besöksanläggningar. Ett avstånd om cirka 61 
meter kommer upprätthållas mellan bebyggelse inom Cejns fastighet och möjlig placering 
skolbyggnad (tänkt placering 81 meter) samt cirka 57 meter mot skolgård.

För att reducera tillskottet av oönskade händelser enligt deterministisk analys och för att 
öka robustheten sett till skadade personer rekommenderas (ej kravställs) följande åtgärder:

 Växlighet mellan väg för transport av farligt gods och planområde utgör åtgärd 
avseende stänk från frätande ämnen. 

 Dike mellan Tosthultsvägen och planområde utgör av Tyréns föreslagen åtgärd för 
att begränsa avåkningssträckan samt kunna hindra brandfarliga vätskor att rinna 
närmare planområdet. 

 Centralt avstängningsbar ventilation i skola och eventuell tillkommande publik 
byggnad inom område besöksanläggning för att begränsa påverkan av brandgaser 
från Cejn AB och Trio Perfekta AB.
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7 BILAGA 1 – BERÄKNINGAR

7.1 INDIVIDRISKBERÄKNINGAR

Figur 9. Schematisk beskrivning av beräkningsprocessen.

Figuren ovan visar en schematisk beskrivning av beräkningsprocessen som använts och 
sambanden som finns mellan ingående delprocesser. 
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Processen beskriven i Figur 9 beräknas (simuleras) 10 000 gånger (iterationer) för att 
säkerställa att all variation har beaktats. För varje iteration väljs vilka indata som skall 
användas för denna specifika beräkning. Konkret innebär det att varje beräkning omfattar 
ett specifikt värde på olycksplats, tidpunkt, atmosfärsförhållanden, vindhastighet, 
utsläppsstorlek och så vidare. Indata som använts avseende väder kommer från 
utredningen som låg till grund för RIKTSAM och kommer från Malmö. Det bör dock beaktas 
att vindriktningen inte tas med i simuleringen, istället är vindriktningen i samtliga fall vald 
så att den är riktad mot planområdet (vilket är konservativt då varje scenario påverkar 
planområdet). Eftersom denna utredning endast beaktar ena sidan om vägen bedöms 
beräkningarna vara konservativa ur denna aspekt. 

För varje iteration beräknas sedan de olika konsekvenserna som kan uppkomma vid utsläpp 
av farligt gods. Information om sannolikheter, riskavstånd och utfall i form av omkomna 
människor lagras. När samtliga iterationer är slutförda kan resultatet i form av individrisk 
redovisas.

7.1.1 BERÄKNING AV SANNOLIKHET FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ VÄG

Förväntat antal farligt gods olyckor på väg beräknas enligt VTI-metoden [16] med 
antaganden och indata redovisade i Tabell 3. Modellen tar hänsyn till hastigheten på vägen. 

Antalet fordon per dygn och andel tung trafik på Tosthultsvägen har erhållits från arbete 
med bullerutredning för planområdet (upprättas av Tyréns Sverige AB). I bullerutredningen 
anges ÅDT för år 2040 och detta har använts som underlag i beräkningarna. 

Antalet transporter med farligt gods har tagits fram utifrån nationell statistik från 
Trafikanalys [17], ett medelvärde av andelen farligt gods för antal lastbilar i yrkesmässig 
trafik ger 1,3% farligt gods.

Tabell 3. Indata till beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år på Tosthultsvägen.

Parameter Värde

Vägsträcka 600 meter (representativ vägsträcka)

ÅDT (år 2040) 1600

ÅDT Tung trafik (år 2040) 148

Hastighetsgräns 70 km/h

Antal transporter med farligt gods per år 683

Olyckskvot 0,65

Andel singelolyckor 0,25

Index för farligt gods-olycka 0,11

Förväntat antal olyckor med farligt gods per år 5,1*10-5

7.1.2 KONSEKVENS AV EN OLYCKA

Farligt gods kan som tidigare presenterats delas in i ADR-klasser. En del av dessa ADR-
klasser utgör normalt inte en fara vid en olycka med transport av farligt gods, eftersom 
konsekvenserna stannar i fordonets närhet. Detta gäller vanligtvis för brandfarliga fasta 
ämnen (ADR -klass 4), oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR -klass 5), 
radioaktiva ämnen (ADR -klass 7) och övriga ämnen (ADR -klass 9), däribland ofta 
miljöfarliga ämnen.

Bland resterande ADR -klasser är det framförallt fyra stycken konsekvenser samt 
kombinationer av dessa som utgör riskkällorna:
 Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar)
 Brand
 Utsläpp av giftig gas
 Utsläpp av frätande vätska 
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Med grund i indelningen av farligt gods i olika ADR -klasser kan man härleda dessa 
konsekvenser till olika ADR -klasser och grupper av ämnen:
 Explosivämnen (ADR -klass 1) kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en blandning 

av strålnings- och tryckskador. 
 Tryckkondenserade gaser (ADR -klass 2) är lagrade under tryck i vätskeform. Vid 

utströmning kommer en del av vätskan att direkt förångas och övergå i gasform. 
Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vid 
utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna jetflamma, UVCE (”unconfined 
vapour cloud explosion”) och BLEVE (”boiling liquid expanding vapor explosion”). Om 
direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. UVCE inträffar om ett 
gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE inträffar efter att 
upphettad vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank 
och exploderar med stor kraft. 

 Brandfarliga vätskor (ADR -klass 3) som strömmar ut, breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika 
fort. Brand kan uppstå både direkt och genom en fördröjning. Antänds en vätskepöl 
uppstår en pölbrand. 

 Giftiga vätskor (ADR -klass 6) (kan även vara vätskor som är både giftiga och 
brandfarliga eller giftiga och frätande) som strömmar ut, breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika 
fort. Avdunstningen ger upphov till ett giftigt gasmoln som driver i väg med vinden.

 Frätande vätskor (ADR -klass 8) som strömmar ut, breder ut sig på marken och bildar 
vätskepölar. Beroende av flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Det är 
dock framförallt i den omedelbara kontakten med ett utsläpp som 
skadekonsekvenserna finns.

Informationen kan sammanfattas enligt Tabell 4. I aktuellt fall är förekomsten av ADR-klass 
3, 8 samt 9 stor medan övriga ADR-klasser utgör liten eller ingen del av fördelningen. 
Eftersom fördelningen kan komma att förändras presenteras information om samtliga ADR-
klasser, men konsekvenser som har prioriterats i riskvärderingen härrör från ADR-klass 3 
och 8. 

Tabell 4. Representativa skadehändelser och skador för olika ADR-klasser. B = brännbart, 
G = giftigt, F = frätande. [18]

ADR -
klass

Ämne Typ av gods Skadehändelse Skada

1 Explosiva ämnen Explosivämne Detonation Tryck

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

UVCE Brännskada och tryck

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

BLEVE Brännskada

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
B

Jetflamma Brännskada

2 Gaser Tryckkondenserad gas, 
G 

Giftmoln Giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B Pölbrand (direkt) Brännskada

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B Pölbrand (fördröjd) Brännskada

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Pölbrand (direkt) Brännskada och 
giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Pölbrand (fördröjd) Brännskada och 
giftigt

3 Brandfarliga 
vätskor

Vätska, B och G Giftmoln Giftigt

6

8

Giftiga ämnen
Frätande ämnen

Vätska, G

Vätska, F

Giftmoln

Stänk från vätska

Giftigt

Frätskada

:f;-: TYRENS 



Uppdrag: 319783 2022-02-16

Beställare: Osby kommun Rapport

O:\MAL\319783\Arbetsarea\_Text\Riskutredning farligt gods och verksamheter, Del av Lönsboda 44-1 samt 52-1 Osby 2022-02-16.docx

27(32)

I Tabell 5 presenteras de ämnen som använts i beräkningarna för att bestämma olika 
konsekvensavstånd. 

Tabell 5. Typämne från olika ADR-klasser. B = brännbart, G = giftigt, F = frätande. [18]

ADR -klass Ämne Typ av gods Typämne

1 Explosiva ämnen och föremål Explosivämne Trotyl

2 Gaser Tryckkondenserad gas, B Gasol

2 Gaser Tryckkondenserad gas, G Svaveldioxid

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B Bensin

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Propylenoxid

6 Giftiga ämnen Vätska, G Dimetylsulfat

8 Frätande ämnen Vätska, F Svavelsyra

Beräkningar av konsekvenserna från dessa representativa scenarier genomfördes i samband 
med att Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen [19] togs fram och fastställdes. För 
var och ett av dessa representativa scenarier genomfördes beräkningar med olika typämnen 
för att komma fram till ett dimensionerande konsekvensavstånd. Beräkningarna 
genomfördes med 10 000 stycken simuleringar, för att variera vindhastigheter, hålstorlekar 
för utsläpp och så vidare. Det dimensionerande avståndet fastställdes som det avstånd som 
understegs i 80 % av fallen. 

Tabell 6. Dimensionerande avstånd för representativa scenarier för olika skadehändelser vid transport av 
farligt gods. B=brännbart, G=giftigt. [18]

ADR -klass Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande avstånd

1 Explosivämne Detonation 110

2 Tryckkondenserad gas, B UVCE 20

2 Tryckkondenserad gas, B BLEVE 320

2 Tryckkondenserad gas, B Jetflamma 25

2 Tryckkondenserad gas, G Giftmoln 150

3 Vätska, B Pölbrand, direkt 30

3 Vätska, B Pölbrand, fördröjd 50

3 Vätska, B, G Pölbrand, direkt 30

3 Vätska, B, G Pölbrand, fördröjd 50

3 och 6 Vätska, B, G Giftmoln 110

Figur 10. Fördelning över dimensionerande avstånd vid varierande parametrar för representativa scenarier 
för olika skadehändelser. Totalt 10 000 simuleringar ligger till grund för redovisningen. [18]
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7.1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERÄKNINGSMODELL

Beräkningsmodellen bakom individriskberäkningarna är framtagen av Tyréns Sverige AB 
(före detta Øresund Safety Advisers AB) i enlighet med beräkningsgång, antaganden och 
resonemang presenterat bland annat i RIKTSAM [18] från Länsstyrelsen i Skåne. 

Följande justeringar av antaganden har utförts:

 Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individrisk

Då frekvensen för en olycka med farligt gods beror på hur stort konsekvensområdet för de 
enskilda klasserna blir, justeras frekvensen. Frekvensen för en olycka beräknas för en 
specifik sträcka förbi programområdet. Denna justeras sedan för respektive klass baserat 
på konsekvensavståndet.

Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel:

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 × 2

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

I beräkningarna beaktas inga höjdskillnader mellan väg och planområdet då planområdet 
till stor del ligger i höjd med vägen. Det finns dock dike och/eller vegetation mellan stor 
del av planområdet och Tosthultsvägen som bedöms kunna förhindra vätskor som 
klassificeras som farligt gods att rinna in mot planområdet. Vid beaktande av dike i 
beräkningarna förväntas en lägre risknivå, men flexibiliteten minskar också då dikena blir 
svåra att ta bort om slutsatserna från riskanalysen är baserade på att dike finns. För att 
vara konservativa så kvantifieras ej den riskreducerande effekten av dike i beräkningarna. 

7.2 SAMHÄLLSRISK

Vid beräkning av samhällsrisk har hänsyn tagits till frekvensen för olycka med farligt gods 
på Tosthultsvägen, hur fördelningen av farligt gods ser ut samt hur bebyggelsen och 
befolkningstätheten i området runt vägen ser ut. Den yta som undersökts är för ett 1 km2 
stort område längs 1 km av vägen. 

Området har delats upp i befintlig bebyggelse och tillkommande bebyggelse och till dessa 
områden har ett antal personer eller en befolkningstäthet kopplats. För den befintliga 
bebyggelsen har befolkningstätheten för tätorten Osby använts (antal boende fördelat på 
tätortens yta). 

Inom den tillkommande bebyggelsen inom planområdet inklusive Cejns fastighet har totalt 
1500 personer antagits uppehålla sig dagtid, 600 personer nattetid. Siffrorna bygger på 
skola för 400 elever plus 70 personer i personal, högsta personantal 200 i simhall, högsta 
personantal 500 i idrottshall, förskola för 200 plus 30 personal samt 100 personer på 
Cejns fastighet. Antal personer nattetid på planområdet har satts högt utifrån möjlighet att 
använda både skollokaler och sim- och idrottshall sent. Antalet personer som tillkommer 
inom planområdet är ett antagande eftersom exakt utformning av planområdet inte är 
bestämd. 

Personantalet är uppdelat på natt respektive dag (tider är angivna för de olika områdena) 
samt hur stor andel som befinner sig inomhus eller utomhus under respektive tid på 
dygnet. Antalet personer som befinner sig i omgivande bostäder har genomgående antagits 
vara lika många under dag och natt, dock har andelen som befinner sig inom- respektive 
utomhus justerats för dag respektive natt (se Tabell 7). För planområdet har en högre grad 
av utomhusvistelse använts dagtid än för bostäder.  
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För att visa robusthet till en trolig befolkningsökning inom Lönsboda har område 5, direkt 
intill Tosthultsvägen, getts ett påslag med viss population. Befolkningstäthet för Osby 
kommun i stort har använts i detta fall. 

7.2.1 INDATA FÖR SAMHÄLLSRISK

I samhällsriskberäkningen avseende transport av farligt gods på väg har geografisk 
indelning, avstånd till olika områden och befolkning enligt Figur 11 använts. Information 
om antal personer samt om de är inne eller ute vid olika tider på dygnet finns i Tabell 7. 
 

Figur 11. Principiell uppdelning av områden längs 1 km Tosthultsvägen i anslutning till planområdet. Skissen 
är inte skalenlig.

Tabell 7. Antal personer för områden i anslutning till Tosthultsvägen som använts i 
samhällsriskberäkningarna. Personantalet anges för natt respektive dag samt för andel som befinner sig 
utomhus respektive inomhus.

Område Tid Antal personer eller 
persontäthet

Andel ute Andel inne

07:00-18:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %1. Befintliga bostäder

18:00-07:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %2. Befintliga bostäder

18:00-07:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 1500 personer 15 % 85 %3. Planområde inkl. 
intilliggande 
tillverkningsindustri

18:00-07:00 600 personer 1 % 99 %

08:00-20:00 0,0014 personer/m2 10 % 90 %
4. Befintliga bostäder

20:00-08:00 0,0014 personer/m2 1 % 99 %

07:00-18:00 22 personer/km2 10 % 90 %5. Obebyggt med visst 
påslag population 18:00-07:00 22 personer/km2 1 % 99 %
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Tabell 8. Andel som antas omkomma för respektive scenario.

Scenario Andel som dör ute Andel som dör inne

Detonation 50% 50%

UVCE 50% 0%

BLEVE 90% 10%

Jetflamma 50% 0%

Giftmoln 90% 10%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Giftmoln 30% 10%

Giftmoln 30% 10%

Frätskada 40% 0%

7.3 RESULTAT

Resultaten av beräkningarna av individrisk och samhällsrisk presenteras i avsnitt 4.2. 

7.4 KÄNSLIGHETSANALYS

För att bedöma hur fördelningen av farligt gods-klasserna på Tosthultsvägen påverkar 
individrisken har en känslighetsanalys genomförts. Två olika beräkningar har genomförts. 

I den första har den nationella fördelningen över farligt gods-klasser använts, framför allt 
för att lägga till gas som saknades för Räddningsverkets statistik. Den nationella 
fördelningen kan ses i Tabell 2. Resultatet av beräkningarna presenteras i Figur 12.

I den andra ökades antalet transporter av farligt gods med 50%, vilket medför 1025 
transporter med farligt gods per år på Tosthultsvägen. I övrigt har inget ändrats jämfört 
med tidigare beräkningar för Tosthultsvägen. Resultatet av beräkningarna presenteras i 
Figur 13. 

Figur 12. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant med nationell fördelning av farligt gods. Resultatet utgör en känslighetsanalys och 
speglar inte dagens förhållande. 
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Figur 13. Individrisk avseende transporter av farligt gods på Tosthultsvägen som funktion av avståndet från 
närmaste vägkant med antagande om en dubblering av transporterna med farligt gods. Resultatet utgör en 
känslighetsanalys och speglar inte dagens förhållande. 

Resultatet från individriskberäkningarna på olika avstånd (från närmaste vägkant från 
planområdet sett) visar att risknivåerna är låga, under ALARP (<10-7 per år) i stort sett vid 
vägkant för den nationella fördelningen och drygt 10 meter från närmaste vägkant vid en 
ökning av antalet transporter farligt gods. Resultatet av känslighetsanalysen vägs in i 
bedömningen. 

Avseende intilliggande verksamheter i form av Cejn AB och Trio Perfekta AB så har inga 
beräkningar genomförts, däremot har aktuella hanterade kemikalier beaktats. Även 
möjligheten till utökad verksamhet på i dagsläget obebyggd del av fastigheten har 
diskuterats.

7.5 OSÄKERHETER

Kring en riskanalys av den här omfattningen, med mängder av information och underlag 
samt därtill beräkningar med antaganden, indata och modeller, finns det såklart en rad 
osäkerheter. Genom kunskap kring osäkerheterna är tanken att skapa en bättre förståelse 
för resultatet, en större robusthet i resultatet och ökad medvetenhet om dess brister. 

Den största osäkerheten i aktuell riskanalys är antalet transporter med farligt gods. Antalet 
transporter är direkt sammankopplat med den förväntade frekvensen för olyckor med 
farligt gods och därmed också den beräknade individrisken. Det finns som sagt ingen 
samlad statistik över det antal transporter med farligt gods som går på vägar i Sverige. Den 
senaste sammanställningen som gjordes var den som Räddningsverket gjorde 2006. I 
bedömningen kemikaliehantering på intilliggande tillverkningsindustri beaktats, men det 
ska noteras att denna troligtvis kommer ändras då verksamheten utvecklas och förändras. 
Antalet transporter och fördelningen mellan farligt gods-klasserna kan komma att 
förändras i framtiden, vilket innebär att även nu rättvisande information kan ändras till 
prognosåret 2040. Eftersom skalan för frekvens är logaritmisk till sin natur innebär t.ex. en 
fördubbling av antalet transporter en mindre förändring av de avstånd som anges till 
acceptabla risknivåer. I detta fall är de antaganden som har gjorts för antal transporter och 
fördelning konservativa sett till vägens storlek och trafikflöde. Dessutom har en 
känslighetsanalys utförts för att se hur tillkommande klass 2 påverkar risknivåerna liksom 
en ökad mängd transporter. 
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Olycksfrekvensen för olyckor med farligt gods är beräknad på en sträcka av 1 km. Beroende 
var på denna sträcka som olyckan inträffar blir avstånd till olika delar av området olika 
långt. I extrempunkterna uppgår avståndet till 1 km. Valet av denna längd på sträckan är 
ett konservativt ställningstagande, med bakgrund av det faktum att merparten av 
skadehändelserna har ett betydligt kortare påverkansavstånd i större delen av fallen och 
därför egentligen inte borde finnas med i individriskresultatet. 

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom 
andra modeller, är i mångt och mycket en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen 
är uppbyggd av en underliggande modell kring olycksfrekvenser och konsekvenser från 
skadehändelser. Genom att basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken 
iterationer, körningar av modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och man kan lindra 
faktumet att det i grund och botten är förenklingar.

Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns 
skäl som talar för att beräkningen av risken är att betrakta som konservativ och att
valda indata innebär en förskjutning mot högre risk. 
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MKN UTREDNING – LÖNSBODA 44:1 

Vattenförekomster som skulle eventuellt kunna påverkas av planerad detaljplan 

redovisas nedan. Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten som vattenmyndigheten fastställer. MKN anger en lägsta nivå för den kvalitet 

olika förekomster ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Normerna beslutas för en 

förvaltningscykel, den senaste beslutades 2017 och den nya förvaltningscykeln 

kommer beslutas i slutet av 2021. Den senaste bedömningen av MKN, som med all 

trolighet kommer fastställas i slutet av året, är ”förslag till nya MKN”. 

SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) 

Vattenförekomsten ligger nedströms SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa 

(Ekeshultsån övre, Tommabodaån). Den är 6 km lång och går igenom två kommuner, 

Osby och Östra Göinge. Utpekade betydande problem inom vattenförekomsten är 

försurning och skulle vara försurad om den inte kalkades (VISS, 2021). 

SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) har måttlig ekologisk 

status och ”Uppnår ej god” kemisk status (VISS, 2021). Den ekologisk statusen är 

baserad på klassningen av kvalitetsfaktorn Fisk som är expertbedömd baserad på 

påverkan av hydromorfologi. Kemisk status är baserad på parameterbedömningarna 

av kvicksilver och bromerade difenyleter som överstiger sina bedömningsgrunder. 

Nuvarande MKN är God ekologisk status 2027, med tidsfrist för konnektivitet, 

morfologiska förändringar samt övergödningar, och God kemiskytvattenstatus, med 

mindre stränga krav för bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Förslag till nya MKN är God ekologisk status 2027 och God 

kemisk ytvattenstatus. MKN för ekologisk status har tidsfrist till 2033 för 

kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd i vattendrag och tidsfrist till 2027 för 

kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivitet. MKN för kemiskytvattenstatus har mindre 

stränga krav utpekat för parametrarna bromerade difenyletrar samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

SE625188-140650 

Grundvattenförekomsten har en area på 0,3 km och är belägen sydväst om 

Lönsboda tätort. SE625188-140650 är en sand- och grusförekomst med mycket god 

uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 

400-2 000 m3/d) (VISS, 2021). Vattenförekomsten ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeåns-SE87000 och helt belägen inom Osby kommun 

(VISS, 2021). 

Kemisk och kvantitativ status är bedömd till god. Klassningarna är baserade på utförd 

påverkansanlys där inga betydande påverkanskällor identifierades. Nuvarande MKN 

är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status. Förslag till MKN för 

grundvattenförekomsten är fortsatt God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ 

status (VISS, 2021). 
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Planområden 

Detaljplanen berör ett område där en ny skola ska etableras. Planområdet är cirka 5 

ha (0,005 km2) består av naturmark och är obebyggt. Enligt den nya detaljplanen 

tillkommer en helt ny bebyggelse och marken inom området kommer anpassas till 

skolverksamhet. Grönområdena och det mindre skogsområdet inom planområdet 

kommer bevaras i största möjligaste mån. Den nya detaljplanen bedöms inte medföra 

någon betydande ökning av trafik utmed Tosthultsvägen. Planområdet är belägget 

inom ett vattenskyddsområde. Enligt planbeskrivningen så kommer dagvattnet 

hanteras med nya brunnar samt påkoppling till befintligt system. Dagvattenledning 

från området rinner ut i en bäck som leds till Gisslabodasjön och vidare till Åbroaån 

och sedan rinner ut i den delen av Tommabodaån/Ekehultsån som ingår i 

vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre), se 

Figur 1. Naturområden inom planområde kommer även bidrar till infiltrationen av 

dagvatten. Det finns även möjlighet att skapa en fördröjningsdamm inom planområdet 

för omhändertagande av vattnet vid höga vattenflöden.  

Figur 1. Karta över Lönsboda och vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån 

övre, Tommabodaån (ljusblå linje) samt SE625188-140650 (lila område). Röd elipse visar det aktuella 

planområdet. Källa: VISS, 2021 
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Bedömning 

Planområdet kommer få en förändring i markanvändning med en helt ny bebyggelse. 

Planförslaget kommer resultera i en minskning av naturmark och en ökad mängd tak- 

och hårdgjorda ytor. Det skulle kunna betyda en ökning av mängd dagvatten ifrån 

området, då infiltrationen som skulle ske genom naturmark nu leds till 

dagvattenledningarna i större utsträckning. Dock kommer så mycket naturmark som 

möjligt inom området bevaras och det skulle infiltrera delar av avrinningen. Den nya 

detaljplanen kommer inte heller resultera in någon större ökad föroreningsmängd då 

skolan i sig inte är en verksamhet som ger upphov till någon förorening. Det förväntas 

ingen ökning av trafik till följd av den nya verksamheten.  

Dagvattnet ifrån området rinner ut i ett biflöde till Tommabodaån/Ekehultsån som 

sedan rinner i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken 

(Ekeshultsån, nedre). Dagvattnet ifrån planområdet rinner uppskattningsvis cirka 12 

km innan dagvattnet når vattenförekomsten. Flödet av dagvatten ifrån området kan 

sättas i relation till storleken av ytvattenförekomstens avrinningsområde. SKRÄBEÅN: 

Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) har två delavrinningsområden och det 

är ”Inloppet i Immeln” (SE624265-140768), på cirka 22 km2 som dagvattnet är 

inkluderat inom. I jämförelse med delavrinningsområdenas storlek så är avrinningen 

ifrån planområdet, vars area på 0,005 km2 respektive, försumbar. De föroreningar 

som finns i dagvattnet förväntas till viss del sedimenteras på vägen till 

vattenförekomsten då den har en längre rinnsträcka i ett biflöde samt en sjö innan det 

når vattenförekomsten. Dessutom kommer föroreningarna att spädas ut när de väl 

når ytvattenförekomsterna.   

Baserat på topografisk karta och uppgifter kring hur dagvattnet leds ifrån området till 

Tommabodaån/Ekehultsån, se Figur 1, så bedöms inte dagvattnet nå 

grundvattenförekomsten SE625188-140650, och därmed inte påverka den.  

Vattenskyddsområde 

Planområdet är belägget inom vattenskyddsområdet Lönsboda och Tommaboda 

(NRV 2014866). Området har en areal på 288,4 ha stort var av 0,2 ha består av 

vatten, se Figur 2. I vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter finns det beskrivning 

om hur verksamheter och produkter m.m. ska hanteras (se punktlista nedan). Den 

planerade verksamhet, en skola, bedöms som tidigare nämnt inte ge upphov till 

någon förorening. Den planerade verksamheten bedöms inte beröra några punkter i 

föreskrifterna. 

Sammanfattad bedömning: 

- Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor: bedöms som ej 

troligt. Vid eventuell användning kommer det inte vara större än 

hushållsbehov.  

- Hantering, lagring och användning av ensilage, växtnäring och kemiska 

bekämpningsmedel: bedöms ej hanteras inom verksamheten 

- Skogsbruk: inget skogsbruk 

- Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten från industri/ 

tankning/drivmedel m.m. samt hantering av avfall: Dagvattnet som kommer 

uppstå vid skolan bedöms inte ha någon större påverkan på 

dagvattenkvalitén eventuella föroreningar i dagvattnet kommer uppstå ifrån 

"'P 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

 Miljötekniska undersökningar – MKN utredning, Osby Kommun  Erica Svensson / Peter Johnsson  

UPPDRAGSNUMMER 

 

DATUM  

10324929 2022-02-16  

 4 (5)  

hårdgjorda ytor (i liknande utsträckning till nuvarande byggnad). Dagvattnet 

kommer i större utsträckning till dagvattenledningar men även fortsätta med 

infiltration genom naturmarken på området. 

- Miljöfarlig verksamhet: ingen miljöfarlig verksamhet 

- Väghållning: upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt bedöms 

inte ske inom planerad verksamhet, inte heller någon deponering av avfall 

eller snö ifrån trafikerade ytor. 

- Transport av farliga gods: bedöms ej ske inom planerad verksamhet 

- Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningarbeten: ingen 

täktverksamhet 

- Energianläggningar och enskilda vattentäkter: ingen energianläggning 

- Fordonstvätt: ingen fordonstvätt 

- Vattenarbetet, vattenbruk: inget vattenarbete eller vattenbruk kommer ske 

inom planerad verksamhet 

 

Figur 2. Vattenskyddsområdet Lönsboda och Tommaboda är markerat med blå färg. Källa: Skyddad natur 

(2022). 

Slutsats 

Baserat på områdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken typ 

av verksamhet som planeras så bedöms den planerad detaljplan ha en försumbar 

påverka på vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken 

(Ekeshultsån, nedre). Den planerade detaljplanen bedöms inte påverka SE625188-

140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 

grundvattenförekomsten. Därmed bedöms den planerade detaljplanen inte riskera 

påverka vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå 

av god ekologisk eller kemisk status. I och med det påverkas inte heller 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 
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Referenser 
Databas 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS), 2021 

Skyddad natur, 2022 

 

Kartunderlag 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS). Vattenkartan, 2021 

Lantmäteriet, Min karta, 2021 
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Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH PAH ASFALT

21W17 2021-09-02 0,00 0,60 1 (mu)grSa Br/or <3 X X

  

21W18 2021-09-03 0,00 0,10 1 (sa)Mu Mbr <3 X X

  0,10 0,50 2 (mu)sigrSa Br <3

  0,50 1,00 3 (mu)sigrSa Br <3

  

21W19 2021-09-03 0,00 0,50 1 (mu)Sa Br <3 X X

  

21W20 2021-09-02 0,00 0,40 1 F/saMu Br <3 X X

  0,40 0,60 2 SaMn Lbr <3 X X

  

21W21 2021-09-02 0,00 0,05 Asfalt Asfaltsprov X

  0,05 0,30 1 F/bärlager Lbr <3 X X

  0,30 1,00 2 SaMn Lbr/gr <3 X X

  1,00 1,10 SaMn
Gr; inget prov 

ramlar av skr

  

21W22 2021-09-02 0,00 0,60 1 F/muSa Br <3 X X

  0,60 1,00 2 T Mbr <3 X X

  1,00 1,50 3 SaMn Gr/Or <3 X X

  

21W23 2021-09-02 0,00 0,30 1 F/muSa Br <3 X X

  0,30 0,70 2 F/sigrSa Lbr/or <3 X X

  0,70 1,00 3 muSa Mbr <3 X X

  1,00 1,50 4 SaMn Grå/ljusgrön <3

  

Antal 13 13 1

Analysurval

Labanalyser
Anteckning PIDPunkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning

Sida 1 av 1

Bilaga 1b

SESR14014
Rektangel



 

 
 

Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 1
Historisk inventering och förslag till provtagningsplan
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UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10324929 2021-07-22  

HISTORISK INVENTERING OCH FÖRSLAG TILL 

PROVTAGNINGSPLAN 

Lönsboda 46:57, Lönsboda 1:291 och del av Lönsboda 46:62 
samt del av Lönsboda 44:1 och del av Lönsboda 52:1 

 

INLEDNING OCH SYFTE 
Osby kommun önskar få utfört miljötekniska markundersökningar på två separata områden inom 

Lönsboda inför detaljplaneändringar. Figur 1 nedan visar respektive områdes placering i Lönsboda, 

Osby kommun.  

- OMRÅDE 1 - Lönsboda 46:57, Lönsboda 1:291 och del av 46:62 – Osby kommun avser 

uppföra nytt äldreboende på dessa fastigheter 

- OMRÅDE 2 - Del av Lönsboda 44:1 – Osby kommun avser uppföra ny skola 

Föreliggande dokument omfattar inledningsvis en historisk inventering på aktuella fastigheter samt 

grannfastigheterna. Syftet med den historiska inventeringen är att erhålla information om 

potentiella föroreningskällor inom de olika områdena. I slutet av detta dokument finns en lista på 

använda informationskällor. 

Baserat på erhållen information har ett förslag på provtagningsplan på rubricerade fastigheter tagits 

fram. Syftet med provtagningsplanerna och följande undersökning är att utreda om det förekommer 

föroreningar samt huruvida de utgör en potentiell risk för planerad markanvändning i ny detaljplan.  

Då det planeras uppföras äldreboende och skola på delar av aktuella områden är det närmast 

Naturvårdsverkets scenario för Känslig Markanvändning (KM) som är aktuellt för områdena.  

 

Figur 1. Visar respektive undersökningsområdes placering i Lönsboda.  
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HISTORISK INVENTERING 
 

OMRÅDE 1 

Lönsboda 46:57, Lönsboda 1:291 och del av Lönsboda 46:62  

Osby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Lönsboda 46:57, 1:291 och den 

södra delen av 46:62 i Lönsboda, Osby kommun för att möjliggöra uppförandet av ett nytt 

äldreboende på fastigheten 46:57.  

 

Figur 2. Visar de tre aktuella fastigheterna som utgör undersökningsområdet inom Område 1.  

   

Figur 3a+b. Visar historiska flygfoton från 1960 respektive 1975 av undersökningsområdet. 
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Figur 4. Utdrag från VISS karta med potentiellt förorenade områden (källa VISS). Grå stjärna visar på ett identifierat sågverk 

utan impregnering. 

Lönsboda 46:57 (tidigare Skogsvaktaren 1) 

Kommunen har nyligen förvärvat fastigheten Lönsboda 46:57. Fastigheten har tidigare varit i privat 

ägo och har historisk bestått av en textilindustri där man bl.a. sydde kläder, 1952-1990. Därefter 

har fastigheten använts som bl.a. festlokal. Enligt erhållen information har ingen industriell 

verksamhet utförts inom fastigheten utan endast tillverkning av kläder.  

Figur 3a+b ovan visar att nuvarande byggnad mer eller mindre har haft samma utseende sedan 

1960-talet.  

Enligt flygfoto så är en liten del av fastigheten asfalterad. Ålder och status på asfalten är okänd. 

Med hänsyn tagen till fastighetens ålder går det ej att utesluta att tjärasfalt kan finnas.  

Baserat på byggnadens ålder är det högst troligt att den tidigare har värmts upp med eldningsolja. 

Byggnadsritningar från kommunen visar inte på var pannrum/eldningsoljecistern kan ha varit 

placerad. I ansökan om byggnadslov från 1953 anges att byggnaden ska värmas upp med 

centralvärme. Figur 5 nedan visar att en cistern är placerad längst med den västra 

fastighetsgränsen och dess storlek uppskattas vara mellan 10-20 m3. 

 

Figur 5. Röd cirkel visar en oljetank placerad på fastigheten Lönsboda 46:57 (källa Google Earth). 
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• Det finns inga kända spill eller olyckor inom fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB 1. 

• Figur 4 visar att fastigheten ej finns registrerad som potentiellt förorenad i Länsstyrelsens 

EBH-register2. 

Lönsboda 1:291 (tidigare Lönsboda 1:5) 

Fastigheten Lönsboda 1:291 är planlagd för industriändamål men har tidvis använts som 

bostadsfastighet och planeras därför ingå i detaljplaneändringen då det inte bedöms lämpligt med 

en industrifastighet intill äldreboende. 

 

Figur 6. Fastigheten Lönsboda 1:291 (källa Google Earth). 

Figur 3a+b ovan indikerar att fastigheten tidigare har använts till uppställning och upplagsplats. 

Enligt information från Länsstyrelsen så är fastigheten registrerad som potentiellt förorenad i EBH-

databasen och fastigheten har erhållit branschklass 4 – mindre sågverk utan 

doppning/impregnering och har inte prioriterats för vidare utredning av Länsstyrelsen. I MIFO-

blanketten från Länsstyrelsen står det att fastigheten användes som lagerplats för virke i mindre 

omfattning mellan 1943-1982.  

• Det finns inga kända spill eller olyckor inom fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB. 

Lönsboda 46:62  

Fastigheten Lönsboda 46:62 ägs av kommunen och är planerad som naturmark enligt gällande 

detaljplan från 1990-09-25. Fastigheten utgör ett skogsparti utan större rekreationsvärde. En bit av 

denna naturmark kan komma att behövas vid etablering av det nya äldreboendet. 

Figur 3a+b visar att fastigheten även tidigare har varit obebyggd skogsmark.  

• Det finns inga kända spill eller olyckor inom fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB. 

• Figur 4 visar att fastigheten ej finns registrerad som potentiellt förorenad i Länsstyrelsens 

EBH-databas. 

 
1 SPIMFAB = Register över undersökta och sanerade bensinstationer. 
2 EBH-stödet = Länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden i Sverige (EBH = 

EfterBeHand-ling) 
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Grannfastigheter 

Område 1 ligger i ett bostadsområde. Kringliggande fastigheter utgörs såväl idag som historiskt av 

bostäder och/eller obebyggda grönområden.  

På fastigheten Lönsboda 1:315 väster om Lönsboda 1:291 finns idag ett ställverk. Enligt erhållen 

information så etablerades ställverket under andra halvan av 1960-talet med utbyggnation utförd 

1973 samt ombyggnation under 2018/2020. Enligt erhållna handlingar framgår att olja har 

hanterats inom fastigheten/transformatorerna. Vid den senare ombyggnationen så påträffades 

kreosotbehandlade stolpar på fyra ställen inom fastigheten. Utförd markundersökning visade på 

förhöjda halter av PAH samt koppar. Schaktsanering utfördes där stolparna hittades 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM användes som mätbara åtgärdsmål då fastigheten är 

belägen inom ett vattenskyddsområde.   

 

OMRÅDE 2 

Del av Lönsboda 44:1 och del av Lönsboda 52:1 

Inom en del av fastigheten Lönsboda 44:1 och Lönsboda 52:1 avser Osby kommun att genomföra 

en detaljplaneändring för att möjliggöra för byggnation av en ny skola. Området består idag av ett 

skogsområde samt befintliga sportanläggningar och parkeringsyta. Figur 6a och b nedan indikerar 

att området även historiskt bestått av skogsmark. 

• Det finns inga kända spill eller olyckor inom denna del av fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB. 

• Figur 7 nedan visar att aktuellt område inte är registrerat som potentiellt förorenat i 

Länsstyrelsens EBH-databas.  

 

Figur 7. Visar det aktuella undersökningsområdet.  



 

6 (17) 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Miljöteknisk markundersökning - Osby  Karin Assarsson/Susanna Renmarker  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10324929 2021-07-22  

 

 

      

Figur 8a+b. Visar historiska foton från 1960 respektive 1975 av undersökningsområdet. 

 

Figur 9. Utdrag från VISS karta med potentiellt förorenade områden (källa VISS). Orange stjärna visar på ett objekt i 

riskklass 2 där det bedrivits ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer. Blå ring visar på bostadshus norr om 

området. 

Sporthallen och skolan sydost om undersökningsområdet finns med på det historiska fotot från 

1975 (figur 6b), förskolan i öster är nybyggt från 2018. Enligt erhållen information utfördes inga 

miljö- eller geotekniska undersökningar i samband med att förskolan byggdes.  

CEJN (Lönsboda 52:45) 

Industribyggnaden i sydväst ägs av företaget CEJN och finns med på de historiska fotona från 

1960 och 1975 (Figur 8a+b). I norr finns skogsmark och ett litet bostadshus. 

Figur 7 visar att fastigheten finns registrerad i Länsstyrelsen EBH-databas över kända och 

potentiella förorenade områden. Fastigheten har erhållit riskklass 2 dvs stor risk för påverkan.  

Sporthall 

Industribyggnad 

Gammal 

skola 

Ny 

förskola 

,, 
I :::. 
I 
I 
I 

----

1nP.\'\ 
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TRIO AB har drivit en armaturfabrik på fastigheten från 1965. Dessförinnan så bedrevs 

gjuteriverksamhet på fastigheten från 1940-talet och gjuterisand antogs finnas kvar inom 

fastigheten.  

2008 övergick produktionen från TRIO Perfekta AB till CEJN AB som tillverkar automatsvarvade 

detaljer, dels för eget behov dels för legokunder. Detaljerna tillverkas främst av mässing och stål, 

men även tillverkning i rostfritt och aluminium har förekommit. De flesta detaljerna efterbehandlas 

genom ytbehandling.  

En mer detaljerad beskrivning av fastighetens/verksamhetens historik går att återfinna i den MIFO 

2 undersökning som utfördes 2009. I den framgår att trikloreten använts och att eventuellt även 

perkloretylen kan ha använts.  

Utförda undersökningar 2009 visar att det finns förhöjda halter av förorenande ämnen i jord av 

metaller (framförallt koppar, zink och bly men även kadmium, söder om befintlig byggnad) och 

tyngre alifater i ett flertal provpunkter både söder och väster om byggnaden. Väster om byggnaden 

påträffades CAH (klorerade alifater i form av trikloreten och dess nedbrytningsprodukter) 

I grundvattnet påträffades CAH samt relativt låga halter av xylen väster om byggnaden. Även 

metaller visade förhöjda halter och då framförallt zink på flera platser där högst halter påträffades 

nordost om byggnaden. 

I rapporten beskrivs inte grundvattenriktningen inom området, vilket innebär att 

spridningsriktningen är okänd. 

Enligt erhållen information från Länsstyrelsen och kommunen har inga ytterligare krav på 

provtagning avseende klorerade lösningsmedel krävts av tillsynsmyndigheterna. Därav saknas 

information om eventuell spridning från CEJNs fastighet till omgivande fastigheter.   

 

POTENTIELLA FÖRORENINGAR 
Tabell 1 nedan listar identifierade miljöstörande verksamheter för respektive fastighet samt 

grannfastigheterna.  

Tabell 1. Sammanfattning av identifierade miljöstörande verksamheter samt potentiella föroreningar för respektive fastighet 

inklusive grannfastigheter. 

Fastighet Potentiellt miljöstörande 

verksamhet 

Potentiella föroreningar 

OMRÅDE 1 

Lönsboda 46:57 Tidigare textilindustri, dock 

endast tillverkning av kläder 

och ingen tyngre industri. 

Impregnering av kläder kan 

inte uteslutas. 

Fyllnadsmassor, tjärasfalt och 

eldningsolja. PFAS 

Lönsboda 1:291 Tidigare förvaring av virke 

(okänt om det varit 

impregnerat). 

Fyllnadsmassor, metaller 

Lönsboda 46:62 - (Naturområde) - 

Grannfastigheter Ställverk sedan 1960-talet där 

olja använts. 

Olja, PCB, metaller, PAH 
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Påträffat kreosotbehandlade 

trästolpar.  

OMRÅDE 2 

Lönsboda 44:1 Naturområde - 

Lönsboda 52:1 Sportområde sedan 1970-talet Fyllnadsmassor och tjärasfalt  

Grannfastigheten Lönsboda 

52:45 

CEJNs historiska verksamhet Klorerade lösningsmedel, 

oljeföroreningar, metaller 

 

Analyser 

Tabell 2 visar vilka ämnen som ingår i de olika förslagna analyspaketen i provtagningsplanen för att 

identifiera de potentiella föroreningarna som identifierats ovan. 

Tabell 2. Sammanfattning av identifierade miljöstörande verksamheter samt potentiella föroreningar för respektive fastighet 

inklusive grannfastigheter. 

Benämning Innehåll 

PAH= PAH16 

 

PAH-L,summa=Acenaften, Acenaftylen, Naftalen 

PAH-M,summa=Antracen, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Pyren 

PAH-H,summa=Benso(a)antracen, Benso(a)pyren, Benso(b)fluoranten, 

Benso(k)fluoranten, Benso(ghi)perylen, Krysen + Trifenylen, 

Dibens(a,h)antracen, Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Oljeförorening BTEX= bensen, toluen, etylbensen, xylener 

Alifater= Alifater >C5-C8, Alifater >C8-C10, Alifater >C10-C12, Alifater 

>C12-C16, Alifater >C16-C35 

Aromater= Aromater >C8-C10, Aromater >C10-C16, Aromater >C16-

C35 

Metaller As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn 

PCB PCB-28 Triklorbifenyl 

PCB-52 Tetraklorbifenyl 

PCB-101 Pentaklorbifenyl 

PCB-118 Pentaklorbifenyl 

PCB-138 Hexaklorbifenyl 

PCB-153 Hexaklorbifenyl 

PCB-180 Heptaklorbifenyl 

CAH Tetrakloreten, trikloreten, dikloreten, mfl. 

PFAS De 11 PFAS ämne som används i livsmedelsverkets riktvärde 
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GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 
Jordarten inom stora delar av Lönsboda består enligt SGU:s kartvisare av morän, i låglänta 

områden finns torv (Figur 10). Jorddjupet vid Område 2 ligger mellan 5 och 10 m (Figur 11), 

motsvarande djup återfinns inom Område 1. Höjdkurvorna visar att båda områdena inte ligger i de 

mest låglänta områdena (Figur 10). 

 

Figur 10. Jordartskarta (SGU kartvisare), blått: morän, brunt: torv. 

 

Figur 11. Jorddjupskarta (SGU kartvisare). 
-
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Förutom grundvattenuttag (med okänt användningsområde) inom CEJNs industritomt (här har 

grundvattenytan påträffats ca 1-2 meter under markytan enligt MIFO 2 undersökningen) består de 

flesta dokumenterade brunnarna intill de berörda områdena av energibrunnar (SGU, brunnskarta, 

Figur 12).  

 

Figur 12. Brunnar (SGU kartvisare). 

Område 1 och de sydligaste delarna av Område 2 ligger inom SMHI delavrinningsområde ”Inloppet 

i Vielången” en övergripande grundvattenriktning inom dessa delar kan antas vara syd eller 

sydvästlig (Figur 13, VISS).  

,. 
I ... ' ., 

Tjät 

Lönsboda ,O,•' 
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Figur 13. Delavrinningsområde (VISS), grundvattendelare visas med bruna linjer och undersökningsområde med röda 

polygoner. 

 

De norra delarna av Område 2 ligger inom SMHIs delavrinningsområde ”Ovan 625487-140652” 

och här kan det övergripande flödet förväntas vara mer nordlig. Båda områdena ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeån som har en otillfredställande ekologisk status. Ån är påverkad 

av försurning och halva sträckan kalkas. Vattenförekomsten är också påverkad av vandringshinder 

som påverkar akvatiska organismer negativt. Ån är delvis rätad och rensad dvs. även morfologi 

och hydrologi är påverkad. Även brunifiering bedöms vara ett betydande problem i 

vattenförekomsten.  

Skräbeån har en god kemisk status förutom med avseende på kvicksilver och PBDE där 

gränsvärdena överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 

kustvatten. Utsläpp av kvicksilver och PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands 

vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. 

Område 1 ligger inom och Område 2 precis intill Vattenskyddsområdet: Lönsboda och Tommaboda 

grundvattentäkt (Figur 14). 

 

Västra Flyboda 

" 
• ~- Östra Flyboda .. 

R,iardal 

O· ... •. . 

,, .. 
Skogsbo 
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Figur 14. Vattenskyddsområdet: Lönsboda och Tommaboda grundvattentäkt.  

Påträffad förorening av CAH inom CEJNs industritomt har framförallt påträffats väster om de 

befintliga industribyggnaderna vilket skulle kunna indikera att spridningsriktningen följer antagen 

grundvattenriktning, denna förorening är dock inte avgränsad. Enligt MIFO 2 undersökningen från 

2009 har 0-provet som ligger norr om industriområdet högst zinkhalter och detta skulle enligt 

slutsatserna troligen bero på urlakning av restprodukter från metallbearbetningen. För att förklara 

de påträffade höga halterna i grundvattnet norr om byggnaden behöver det antingen finnas en ej 

identifierad källa norr om området (där det saknas provtagningspunkter) eller så finns det en 

nordlig grundvattenflödesriktning inom området. Huruvida grundvattenriktningen har kunnat 

bestämmas inom CEJNs industriområde framgår inte av det material som WSP har tagit del av.  

PRELIMINÄR KONCEPTUELL MODELL 
I tabell 3 presenteras en preliminär konceptuell modell för undersökningsområdena. För mer 

information hänvisas till ovanstående områdesbeskrivning. 

Tabell 3 Översiktlig konceptuell modell.  

Potentiella 

föroreningskällor 

Frigörelse-

/spridnings-

mekanismer 

Exponeringsvägar 

(hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Markförorening 

Fyllning 

Grundvatten 

 

Utlakning till och 

spridning med 

grundvatten 

Ytavrinning 

Förångning 

Upptag i växter 

Fri fas 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av damm 

Inandning av ånga 

(Intag av grönsaker) 

 

Barn och vuxna 

som vistas eller 

bor inom området 

Yrkesverksamma 

Besökande 

Markekosystem 

Ytvatten-

ekosystem 

Ytvatten 

Grundvatten 

•• 

0 

-;-7 
t 
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PROVTAGNINGSPLAN 

Förslag och motivering till provpunkternas placering 

I Figur 15 och Figur 16 nedan redovisas en provtagningsplan med förslag till ungefärlig placering 

av provpunkter för respektive område. I bruna punkter tas endast jordprover i blåa punkter tas 

jordprover samt att grundvattenrör installeras. I Tabell 4 och Tabell 5 ges en motivering till de olika 

provpunkternas placering och dess syfte.  

Slutlig placering av provtagningspunkter beror även på framkomlighet för borrbandvagn samt 

mottagning av GPS-signal – vilket är viktigt vid bestämning av grundvattnets flödesriktning. 

OMRÅDE 1 

Tabell 4. Motivering till de olika provpunkternas placering och dess syfte inom Område 1. 

Fastighet Omfattning Parametrar och uppskattad 

omfattning* 

OMRÅDE 1 

Lönsboda 46:57 7 provpunkter i jord 

4 grundvattenrör: 

- 3 rör nedströms antagen 

grundvattenriktning inom fastigheten för 

att bedöma status från ev påverkan från 

verksamheten. 

- 1 rör vid placering av oljetank. 

Jord: metaller (14 st), PAH 

(13 st) och oljekolväten (1 st).  

Grundvatten: metaller (4 st), 

oljekolväten (4 st) och PFAS 

(3 st) 

Asfalt: PAH (2 st) 

Lönsboda 1:291 4 provpunkter i jord 

2 grundvattenrör: nedströms antagen 

grundvattenriktning inom fastigheten och 

uppströms grannfastigheten för att upptäcka 

eventuell påverkan från grannfastigheten till 

väster.  

Jord: metaller (8 st) , PAH (7 

st), dioxin (2 st), PCB (2 st) 

och oljekolväten (1 st)  

Grundvattnet: metaller (2 st) 

och oljekolväten (2 st). 

Lönsboda 46:62 2 provpunkter i jord 

1 grundvattenrör vars främsta syfte är att 

se status på grundvattnet uppströms 

undersökningsområdet samt att bedöma 

grundvattnets riktning inom 

undersökningsområdet.  

Jord: metaller (2 st) och PAH 

(2 st). 

Grundvatten: metaller (1 st) 

och oljekolväten (1st). 

 

* Omfattningen kan behöva ändras beroende på intryck i fält. T.ex. om det finns tecken på förekomst av 

flyktiga ämnen så föreslås att jordprov analyseras för oljekolväten och att ett grundvattenrör installeras på 

aktuell plats.  
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Figur 15. Förslag till provtagning inom Område 1, de bruna prickarna symboliserar provtagning av jord, de blåa prickarna 

symboliserar provtagning av både jord och grundvatten.  

OMRÅDE 2 

Tabell 5. Motivering till de olika provpunkternas placering och dess syfte inom Område 2. 

Fastighet Omfattning Parametrar * 

OMRÅDE 2 

Lönsboda 44:1 Jord 

Ingen misstanke om förorenad mark som 

källa till förorening inom fastigheten.  

Metaller (6 st) och PAH (6 st) 

 

Grundvatten 

6 provpunkter var syfte dels är att erhålla 

information om grundvattnets flödesriktning 

inom undersökningsområdet för att se om 

det finns risk för påverkan från CEJNs 

fastighet sydväst om undersökningsområdet 

och dels ge en uppfattning om 

bergöverytans topografi.**  

Då bergöveryta verkar ligga på ungefär 5-10 

meter under markytan (mumy) inom 

undersökningsområdet föreslås att två 

grundvattenrör installeras vid de 4 södra 

provpunkterna. Vid varje provpunkt 

installeras ett filter i nivå med 

grundvattenytan (ca 1-2 mumy) samt ett i 

nivå med berget.  

4 sydliga provpunkter: 

Ytliga grundvattenrör -  CAH 

(4 st), metaller (4 st) och 

oljekolväten (4 st).  

Djupa grundvattenrör – CAH 

(4 st), metaller (4 st). 

2 nordliga provpunkter – 

endast för att erhålla 

information om grundvattnets 

flödesriktning. Om förorening 

påträffas i de sydliga 

grundvattenrören föreslås 

kompletterande provtagning i 

de nordliga grundvattenrören.  

Lönsboda 52:1 Jord 

6 provpunkter var syfte är att erhålla 

information om fyllnadsmassornas status. 

Metaller (8 st) och PAH (8 st) 
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Grundvatten 

1 provpunkt 

CAH (1 st), metaller (1 st), 

oljekolväten (1 st) 

Asfalt 

1 asfaltsprov för att se om det finns 

tjärasfalt inom området.  

PAH (1 st) 

 

Grannfastigheten 

Lönsboda 52:45 

GRUNDVATTNETS FLÖDE 

För att erhålla mer information grundvattnets 

riktning inom undersökningsområdet vore 

det bra om grundvattennivån i befintliga 

grundvattenrör inom CEJNs industrifastighet 

kunde mätas in samtidigt som övriga 

grundvattenrör inom undersökningsområdet 

provtas. 

Endast för att erhålla 

information om grundvattnets 

flödesriktning och för att få 

information om tidigare 

undersöknings 

provtagningsdjup. 

* Omfattningen kan behöva ändras beroende på intryck i fält. T.ex. om det finns tecken på förekomst av 

flyktiga ämnen så föreslås att jordprov analyseras för oljekolväten och att ett grundvattenrör installeras på 

aktuell plats.  

** CAH som är tyngre än vatten sprids ofta med grundvattenriktningen men fri fas kan även med hjälp av 

gravitation följa tätare lagers (t ex bergöverytor eller lerlager) lutning. 

 

 

Figur 16. Förslag till provtagning inom Område 2, de bruna prickarna symboliserar provtagning av jord, de blåa prickarna 

symboliserar provtagning av både jord och grundvatten 
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Genomförande av undersökning 

Provtagning av jord 

Provtagning föreslås ske med hjälp av skruvborrning inom undersökningsområdena för att inte 

förstöra ytor mer än nödvändigt. Jordprovtagning och uttag av prov för miljöanalys sker ner till cirka 

3-4 mumy eller som minst ner till grundvattenytan eller 0,5 m ner i naturlig jord. Jordprover tas ut 

halvmetervis som samlingsprover i alla nivåer alternativt efter jordlagerföljd. Vid eventuell avvikelse 

i lukt och färg samt rådande förhållanden kan provtagningsnivåer och placering komma att 

anpassas efter lokala förhållanden och ledningsutsättningen.  

Proverna läggs i diffusionstäta påsar och förvaras svalt i kylskåp. Mätning med PID-instrument görs 

på samtliga jordprover för att detektera lättflyktiga kolväten. Ett urval av jordprover skickas till 

ackrediterat laboratorium för analys. 

Provtagning av grundvatten 

I samband med skruvborrningen installeras grundvattenrör. Rörens placering kan komma att 

anpassas efter lokala förhållanden och ledningsutsättning. Installation av grundvattenrörens 

filterdel bestäms i fält, omsättning av rören sker några dagar efter installation varpå provtagning 

sker efter ytterligare några dagar. 

Analysurval för grundvatten bestäms utifrån fältmätningar, och observationer. Vattenprov skickas 

omgående efter provtagning till laboratorium för ackrediterad analys. 

Övrigt 

I de fall röjning av skog/sly/träd är nödvändig innan provtagning säkerställer Osby kommun att 

detta görs. Kommunen kontaktar även Cejn för att informera om att WSP behöver tillgänglighet via 

deras område till område 2 söderifrån. WSP ansvarar för ledningsutsättning med ledningskollen 

och Osby kommun för de interna ledningar som finns inom fastigheten. 

 Provtagningen sker i enlighet med WSP’s kvalitetsinstruktioner och tillämpliga delar av SGF 

 2:2013 och alla provpunkter och grundvattenrör mäts in med GPS i x-, y, och z-led. 

Resultaten utvärderas och redovisas i en miljöteknisk markundersökningsrapport. 

Provtagningsplanen kommuniceras med miljöförvaltningen på Osby kommun innan genomförande 

för att i samråd med tillsynsmyndigheten säkerställa att föreslagen omfattning antas vara tillräcklig. 
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REFERENSER 

Kontaktade myndigheter Datum Utgiven av / Kommentar 

Miljöförvaltningen, Osby Juli 2021 Erhållit information från register för fastigheter inom och i 

anslutning till undersökningsområdena.  

Länsstyrelsen, Skåne län Juli 2021 Information om MIFO-objekt inom eller i anslutning till 

undersökningsområdena.  

Kommunarkivet, Osby Juli 2021 Historiska ritningar och handlingar för aktuella fastigheter 

samt grannfastigheter.  

Räddningstjänsten, Osby Juli 2021 Information angående eventuella spill, olyckor, bränder 

samt förekomst av cisterner inom undersökningsområdena.  

Web-baserade källor Datum Utgiven av / Kommentar 

www.eniro.se Juli 2021 Översiktliga kartor avseende aktuella fastighet 

www.hitta.se Juli 2021 Översiktliga kartor avseende aktuella fastighet 

www.lantmateriet.se Juli 2021 Historiska kartor avseende aktuella fastighet 

www.raa.se Juli 2021 Kartor över fornminnen avseende aktuella fastighet 

www.spbi.se Juli 2021 Rapport över inom SPIMFAB sanerade bensinstationer i 

Sverige 

www.sgu.se Juli 2021 Kartor med information om geologi, brunnar avseende 

aktuella fastighet 

www.viss.lansstyrelsen.se Juli 2021 Karta över potentiellt förorenade områden avseende 

aktuella fastighet samt omkringliggande fastigheter 

Google Earth Pro 7.3.3.7786  Juli 2021 Historiska flygfoton över aktuella fastigheter 

Fysiska dokument Datum Utgiven av / Kommentar 

Lönsboda 52:44 och 52:45  

MIFO Fas 2 undersökning  

09-06-18 WCLM Miljöteknik AB 

Schaktkontroll och 

saneringskontroll inom del av 

fastigheten Lönsboda 1:315 i 

Osby Kommun 

20-03-03 Olida Miljökonsulter 

 

-

-

-

http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.raa.se/
http://www.spbi.se/
http://www.sgu.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/


Miljöteknisk markundersökning - Proj äldreboende Lönsboda

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH ORGNV DIOXIN PCB PAH ASFALT

21W01 2021-09-02 0,00 0,20 1 saMu Mbr <3 X X X

  0,20 0,50 2 (mu)sigrSa Br/or <3

  

21W02 2021-09-02 0,00 0,50 1 mugrSa Br/or <3 X X X

  0,50 0,90 2 SaMn Lbr/gr <3

  

21W03 2021-09-02 0,00 0,30 1 saMu Mbr <3 X X

  0,30 0,60 2 (mu)sigrSa Br <3

  0,60 1,00 3 SaMn Lbr/gr <3

  

21W04 2021-09-02 0,00 0,30 1 F/saMu Mbr;svart med lite olja <3 X X

  0,30 1,00 2 (mu)sigrSa Br/or <3 X X

  1,00 1,10 SaMn LBr/gr; inget prov

  

21W05 2021-09-01 0,00 0,40 1 (mu)Sa Br <3 X X

  0,40 2,50 2 SaMn Gr <3

  

21W06 2021-09-01 0,00 0,50 1 muSa Br <3 X X

  0,50 0,80 2 SaMn Lbr/Gr <3

  0,80 1,00 3 SaMn LBr <3

  1,00 1,70 stSaMn

  

21W07 2021-09-01 0,00 0,20 1 muSa Br <3 X X

  0,20 0,50 2 SaMn Lbr <3

  0,50 1,10 stSaMn
inget prov pga det 

ramlar av skruven

  

21W08 2021-09-01 0,00 0,50 1 (mu)Sa Br, glasburk 40,5 X X

  0,50 1,00 2 sigrSa Lbr 9,6 X X

  1,00 1,20 SaMn Lbr, inget prov

  

21W09 2021-09-01 0,00 0,50 1 F/mugrSa Mbr <3 X X

  0,50 1,10 2 SaMn
Or/lbr; prov mellan 0,5-

1,0
<3 X X

  1,10
inget prov mellan 1,0-

1,1

21W10 2021-09-01 0,00 0,05 Asfalt
Asfaltsprov, svag lukt, 

misstänkt prov
X

  0,05 0,50 1 F/(mu)grstSa Br <3 X X

  0,50 1,00 2 SaMn Lbr/grå <3 X X

  

21W11 2021-09-01 0,00 0,05 Asfalt Asfaltsprov X

  0,05 0,50 1 F/grSa Lbr <3 X X

  0,50 1,00 2 (mu)sigrSa Or <3 X X

  1,00 1,30 3 stSaMn Lbr <3

21W12 2021-09-01 0,00 0,40 1 F/saMu Mbr <3 X X

  0,40 0,80 2 F/(mu)grSa Br <3 X X

  0,80 1,00 3 F/(mu)grSa Lbr/or <3 X X

  1,00 1,50 SaMn Lbr/gr ; inget prov <3 X X

  1,50 2,00 SaMn

  
Asfaltsprov tagits 

bredvid punkt 21W12

X X

21W13 2021-09-01 0,00 0,40 1 F/mugrSa Mbr <3 X X

  0,40 0,65 2 F/(mu)grSa,kol Br/gr <3 X X

  0,65 1,00 3 SaMn Lbr/or <3

  1,00 2,00 4 stSaMn
Gr, prov mellan 1,0-

1,5
<3

  2,00 2,70 stSaMn Gr

  2,70

Analysurval

Labanalyser
Anteckning PIDPunkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning

Sida 1 av 2

1aBilaga 1a

SESR14014
Rektangel



Miljöteknisk markundersökning - Proj äldreboende Lönsboda

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH ORGNV DIOXIN PCB PAH ASFALT

NORR 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

SYD 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

VÄST 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

ÖST 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

Antal 23 23 4 2 4 2

Anteckning PID
Analysurval

Labanalyser
Punkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning

Sida 2 av 2



Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH PAH ASFALT

21W17 2021-09-02 0,00 0,60 1 (mu)grSa Br/or <3 X X

  

21W18 2021-09-03 0,00 0,10 1 (sa)Mu Mbr <3 X X

  0,10 0,50 2 (mu)sigrSa Br <3

  0,50 1,00 3 (mu)sigrSa Br <3

  

21W19 2021-09-03 0,00 0,50 1 (mu)Sa Br <3 X X

  

21W20 2021-09-02 0,00 0,40 1 F/saMu Br <3 X X

  0,40 0,60 2 SaMn Lbr <3 X X

  

21W21 2021-09-02 0,00 0,05 Asfalt Asfaltsprov X

  0,05 0,30 1 F/bärlager Lbr <3 X X

  0,30 1,00 2 SaMn Lbr/gr <3 X X

  1,00 1,10 SaMn
Gr; inget prov 

ramlar av skr

  

21W22 2021-09-02 0,00 0,60 1 F/muSa Br <3 X X

  0,60 1,00 2 T Mbr <3 X X

  1,00 1,50 3 SaMn Gr/Or <3 X X

  

21W23 2021-09-02 0,00 0,30 1 F/muSa Br <3 X X

  0,30 0,70 2 F/sigrSa Lbr/or <3 X X

  0,70 1,00 3 muSa Mbr <3 X X

  1,00 1,50 4 SaMn Grå/ljusgrön <3

  

Antal 13 13 1

Analysurval

Labanalyser
Anteckning PIDPunkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning

Sida 1 av 1



Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2b

Fältnoteringar och analysurval, grundvatten

WSP Environmental

Uppdrag: Miljötekniska markundersökningar, Osby kommun

Beställare: Osby Kommun

Plats: Lönsboda 44:1, Lönsboda 52:1

Installation 2021-09-10

Datum: 2021-09-14

Provpunkt Nord Öst Z-RÖK RÖK Rörlängd Filterlängd Rörtyp GV-yta GV-yta GV-yta GV-yta GV-yta GV-yta Omsättingsvolym Tillrinning Anteckningar

X/Lat Y/Long m ö h m ö my m m m u rök m ö h m u rök m ö h m u my m ö h L s/cm M10+HG-H ORGNV CAH

21W14 6253726,338 200834,373 137,54 0,92 7,00 2,00 50 PEH 2,63 135,82 2,68 135,77 1,76 136,69 15 mkt bra x x x

21W15 6253726,97 200859,109 138,89 0,50 3,00 2,00 50 PEH 2,3 137,09 1,67 137,72 1,17 138,22 7 mkt bra x x x

Antal 2 2 2

ANALYSER

Labanalyser

RÖRINFORMATION PROVTAGNING (2021-09-14 )OMSÄTTNING (2021-09-14)OMSÄTTNING (2021-09-10)

Sida 1 av 1



Miljöteknisk markundersökning

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2c. Fältnoteringar kompletterande 

grundvattenundersökning december 2021 inom område 1 och 2 

x y

Z        

Ö.k Rör

Z     

M.y 

 rök - markyta 

(installation) 

rök - 

rörbott

en  Rörbotten 

rök - markyta 

(211216) 

 Rök - gv-yta - 

211216 

 GV-yta - 

211216 

omsatt 

211216 Kommentar 211216

rök - 

markyta 

(211220) 

 Rök - gv-

yta - 

211220

 GV-yta - 

211220 

Kommentarer 

211220

m ö h m ö h  m  m  möh  m  m  möh liter  m  m  möh

Område 1 

Junesco

21W05 457663,908 6250897,04 138,48 138,1 0,38    2,81 135,67 - 0,38 2,66 135,82

21W12 457734,672 6250869,83 138,85 138,4 0,43  3,02 135,83 - 0,4 2,9 135,95

21W101 457759,6 6250929,08 139,66 139,2 0,44 4,91 134,75 0,53 3,85 135,81 8

Ljusbrunt till klart. 

Siltigt. Ingen lukt. 0,5 3,64 136,02

21W102 457756,457 6250910,08 139,23 138,8 0,48 4,03 135,2 0,55 3,43 135,8 2

Ljusbrunt till klarare 

färg. Siltigt. Ingen 

lukt. 0,5 3,18 136,06

Område 2 

Örkenedskolan

21W14 458238,996 6251126,13 137,58 136,6 0,94 1,25 136,33 - 0,91 1,35 136,23

 B/ något 

skadat rör

21W15 458262,983 6251126,61 136,56 136,1 0,47 0,45 136,11 - 0,44 0,51 136,05

21W103 458406,785 6251183,79 137,44 137,5 -0,03 3,12 134,32 -0,03 0,56 136,88 15,5

Ljusbrunt. Siltigt. 

Ingen lukt. -0,04 0,93 136,51

A/ Silt i 

21W03

21W104 458370,533 6251119,68 137,07 136,2 0,86 3,7 133,37 0,86 1,07 136 6

Mörkbrunt som 

omsattes till brunt. 

Mörkfärgad silt. 

Ingen lukt. 0,82 1,2 135,87

m u= meter under

ök rör=rök= överkant rör

my=markyta

möh= meter över havet

gv=grundvatten



Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 3a 

Resultatsammanställning, jord

Högsta halt  <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM KM** MKM**

Rapportnummer 21416661 21416664 21416665 21416666 21416667 21416669 21416670 21416671 21416677 21416678 21416722 21416723 21416724

Provfakta   

Provtagningsdag 2021-09-02 2021-09-03 2021-09-03 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02   

Provtagare A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten   

Provets märkning 21W17 21W18 21W19 21W20 21W20 21W21 21W21 21W22 21W22 21W22 21W23 21W23 21W23   

Provtagningsdjup m 0-0,6 0-0,1 0-0,5 0-0,4 0,4-0,6 0,05-0,3 0,3-1,0 0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 0-0,3 0,3-0,7 0,7-1,0   

Fysikaliska/kemiska egenskaper   

Torrsubstans % 85,2 75,4 86,4 91,7 92,2 93,5 93,9 90,2 66,4 88,6 89,9 90,4 85,8   

Metaller i fast material bestämda med ICP/AES   

Arsenik, As mg/kg TS <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10 25

Barium, Ba mg/kg TS 13 26 12 32 22 21 25 24 16 19 26 21 23 200 300

Bly, Pb mg/kg TS 7,4 22 7,8 8,5 2,9 4,1 2,9 3,9 23 3,1 6,4 3,4 8,9 50 400

Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,8 12

Kobolt, Co mg/kg TS 1,6 1,1 1,5 2,6 2,2 3,7 3,8 2,7 0,8 1,1 3,1 2,8 2,9 15 35

Koppar, Cu mg/kg TS 2,4 4,8 4,9 8,5 2,3 7,3 6,9 5 16 <2 7,5 4,7 5,6 80 200

Krom, Cr mg/kg TS 2,7 3,9 9,1 5,7 5,6 8,3 6,7 4,5 2,2 3,8 5,7 5,7 3,3 80 150

Nickel, Ni mg/kg TS 1,2 1,6 2,5 3,4 2,5 4,4 5,7 3,1 1,9 2,5 4,2 2,9 2 40 120

Vanadin, V mg/kg TS 17 15 11 14 16 12 13 11 7,9 8,5 14 15 20 100 200

Zink, Zn mg/kg TS 20 18 16 24 16 26 28 21 8,8 14 26 20 37 250 500

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar   

PAH-L,summa mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 3 15

PAH-M,summa mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 3,5 20

PAH-H,summa mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 0,09 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 1 10

PAH,summa cancerogena mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - -

PAH,summa övriga mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - -

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

Sida 1 av 1



Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 3b

Resultatsammanställning, grundvatten

Provnummer 177-2021-09160117 177-2021-09160118 177-2021-12210391 177-2021-12210393
Livsmedels-

verket**
,b

Provtagningsdag 2021-09-09 2021-09-10 2021-12-20 2021-12-20

Bakgrunds-

halter 

opåverkat, 

ytliga 

jordgrund-

vatten

1: mycket låg 

halt, 

ingen el 

obetydlig 

påverkan

2: låg halt,

måttlig påverkan

3: måttlig 

halt, 

påtaglig 

påverkan

4: hög halt, 

starkt 

påverkat

5: mycket 

hög halt, 

stark 

påverkat

Dricksvatten, 

otjänligt
Dricksvatten

Ångor i 

byggnader
Bevattning

Miljörisker i 

Ytvatten

Miljörisker i 

Våtmarker

Provets märkning 21W14 21W15 21W103 21W104

Ämne Enhet Område 2 Område 2 Område 2 Område 2

Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 >1 1 0,5 50 400 500 1000

Toluen µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 - - - - - - - 40 7000 600 500 2000

Etylbensen µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 - - - - - - - 30 6000 400 500 700

Xylener µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 - - - - - - - 250 3000 4000 500 1000

TEX, summa µg/l < 2 < 2 < 2 < 2

Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 - - - - - - - 100 3000 1500 300 1500

Alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 <20 <20 - - - - - - - 100 100 1500 150 1000

Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 - - - - - - - 100 25 1200 300 1000

Alifater >C5-C12 µg/l <30 <30 <30 <30

Alifater >C12-C16 µg/l <20 <20 <20 <20 - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C16-C35 µg/l <50 <50 58 <50 - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C12-C35 µg/l <50 <50 68 <50

Aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 <10 <10 - - - - - - - 70 800 1000 500 150

Aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 <10 <10 - - - - - - - 10 10000 100 120 15

Aromater >C16-C35 µg/l <5 <5 <5 <5 - - - - - - - 2 25000 70 5 15

Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp > C10 Utgår Utgår Ospec Utgår

Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 0,023 < 0,020 - - - - - - - - - - - -
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - - - - - -
Naftalen µg/l 0,023 < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - - - - - - - - - - -

Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 0,019 < 0,010 - - - - - - - - - - - -

Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 0,019 < 0,010 - - - - - - - - - - - -

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - 10 2000 80 120 40

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - 2 10 10 5 15

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - 0,05 300 6 0,5 3

Arsenik, As, filt µg/l 0,027 0,06 3,2 0,75 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 - - - - -

Barium, Ba, filt µg/l 8,2 14 45 32 - - - - - - - - - - - -

Bly, Pb, filt µg/l < 0,010 < 0,010 0,18 0,98 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 10 5 - 30 50 500

Kadmium, Cd, filt µg/l 0,006 0,026 0,017 0,11 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 5 - - - - -

Kobolt, Co, filt µg/l 0,31 0,93 8,5 3,9 0,06 - - - - - - - - - - -

Koppar, Cu, filt µg/l 0,23 0,33 0,57 7,4 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 2000 - - - - -

Krom, Cr, filt µg/l < 0,050 < 0,050 1,6 1,1 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 50 - - - - -

Kvicksilver, Hg, filt µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,00038 0,005 0,01 0,05 1 >1 1 - - - - -

Nickel, Ni, filt µg/l 1 3 17 12 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 20 - - - - -

Vanadin, V, filt µg/l 0,27 0,24 6 6,6 0,22 - - - - - - - - - - -

Zink, Zn, filt µg/l 1,5 12 4,7 12 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 - - - - - -

Diklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

Triklormetan µg/l 0,15 0,56 < 0,10 < 0,10 - <1 1-20 20-50 50-100 >100 - - - - - -

Tetraklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

Trikloreten µg/l < 0,10 0,27 < 0,10 < 0,10 - - - - - - 10 - - - - -

Tetrakloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - 10 - - - - -

1,1-Dikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

1,2-Dikloretan µg/l < 0,10
a

< 0,10
a

< 0,10
a

< 0,10
a - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 >3 3 - - - - -

1,1,1-Trikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

1,1,2-Trikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

cis-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

trans-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

1,1-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

Vinylklorid µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

*SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.

**Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30.

***SPI, 2011: SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

****SGI 2015: Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21

a
 Laboratoriets detektionsgräns överskrider jämförvärdet

b
 Jämförvärdet för Trikloreten och Tetrakloreten avser summa Trikloreten + Tetrakloreten 

SGU,  2013* SPI, 2011***
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Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan
Osby Kommun
Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 4a
Analysrapporter, jord

  

 

 

WSP Environmental 
Laholmsvägen 10 

302 66 Halmstad 

Tel: 035-22 17 00 

Fax: 035-22 17 01 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wspgroup.se 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W17
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.2 %±8.52
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 13 mg/kg TS±2.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 7.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.6 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 2.4 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 2.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 1.2 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 17 mg/kg TS±2.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 20 mg/kg TS±3.0
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 21416661

Sida  1 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W17
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-17             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3879 1689 5489 3935

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416661

Sida  2 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W18
Provtagningsdjup :  0-0.1 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 75.4 %±7.54
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 22 mg/kg TS±3.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.1 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 4.8 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 3.9 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 1.6 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 15 mg/kg TS±2.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 18 mg/kg TS±2.7
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten 0.030 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 21416664

Sida  1 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W18
Provtagningsdjup :  0-0.1 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3579 1689 5980 3233

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416664

Sida  2 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W19
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.4 %±8.64
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 12 mg/kg TS±1.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 7.8 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.5 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 4.9 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 9.1 mg/kg TS±1.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.5 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 11 mg/kg TS±1.7
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 21416665

Sida  1 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W19
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3479 1681 5480 3031

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416665

Sida  2 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 91.7 %±9.17
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 32 mg/kg TS±4.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 8.5 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.6 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 8.5 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 3.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 24 mg/kg TS±3.6
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten 0.059 mg/kg TS±0.018
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren 0.054 mg/kg TS±0.016
Beräknad PAH-M,summa 0.11 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten 0.052 mg/kg TS±0.016
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen 0.038 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa 0.090 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 21416666

Sida  1 (2)SG$ 
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3379 1684 5684 3432

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416666

Sida  2 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.2 %±9.22
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 22 mg/kg TS±3.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 2.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.2 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 2.3 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.6 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.5 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3271 1682 5987 3631

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416667

Sida  2 (2)SG$ 
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.05-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.5 %±9.35
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 21 mg/kg TS±3.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 4.1 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 3.7 mg/kg TS±0.56
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 7.3 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 8.3 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 4.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 12 mg/kg TS±1.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.05-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3072 1680 5781 3233

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416669

Sida  2 (2)SG$ 
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.3-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.9 %±9.39
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 25 mg/kg TS±3.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 2.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 3.8 mg/kg TS±0.57
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 6.9 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 6.7 mg/kg TS±1.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 5.7 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 13 mg/kg TS±2.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 28 mg/kg TS±4.2
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.3-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2971 6588 5181 3136

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416670
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.2 %±9.02
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 24 mg/kg TS±3.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 3.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.7 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 5.0 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 4.5 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 3.1 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 11 mg/kg TS±1.7
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 21 mg/kg TS±3.2
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2871 6885 5282 3033

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416671
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0.6-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 66.4 %±6.64
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 23 mg/kg TS±3.5
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 0.80 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 2.2 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 1.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 7.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 8.8 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0.6-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2271 6389 5983 3533

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.6 %±8.86
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 19 mg/kg TS±2.9
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 3.1 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.1 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu <2 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 3.8 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.5 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 8.5 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 14 mg/kg TS±2.1
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2171 6985 5481 3933

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416678
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.9 %±8.99
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 6.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 3.1 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 7.5 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 4.2 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7771 8353 1686 3326

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.3-0.7 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.4 %±9.04
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 21 mg/kg TS±3.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 3.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.8 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 4.7 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 15 mg/kg TS±2.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 20 mg/kg TS±3.0
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.3-0.7 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7677 8955 1689 3229

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.7-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.8 %±8.58
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 23 mg/kg TS±3.5
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 8.9 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.9 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 5.6 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 3.3 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.0 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 20 mg/kg TS±3.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 37 mg/kg TS±5.6
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 21416724
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.7-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7577 8054 1687 3723

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416724

Sida  2 (2)SG$ 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-183232-01

EUSELI2-00925236
Í%SQbÂ!!$="Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10324929

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Ulf Hempel

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-09160117Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

9

Ulf Hempel

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-09-15

Utskriftsdatum: 2021-10-04

2021-09-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.023Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro 1ns Ackrcd. nr 1125 
Provning 

1S0/IEC 17025 



AR-21-SL-183232-01
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EUSELI2-00925236

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000027Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0082Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000060Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00031Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00027Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l0.15Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Fagersten  (andreas.fagersten@wsp.com)

Susanna Renmarker  (susanna.renmarker@wsp.com)

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10324929

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Ulf Hempel

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-09160118Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

9

Ulf Hempel

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-09-15

Utskriftsdatum: 2021-10-04

2021-09-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W15

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro 1ns Ackrcd. nr 1125 
Provning 

1S0/IEC 17025 
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µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000060Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000026Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00093Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00033Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0030Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00024Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l0.56Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l0.27Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Fagersten  (andreas.fagersten@wsp.com)

Susanna Renmarker  (susanna.renmarker@wsp.com)

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210391Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2022-01-05

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W103

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l0.058Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l0.068Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l0.023Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Provning 
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l0.019Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.019Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.0032Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.045Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00018Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000017Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0085Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0016Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.017Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0060Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0047Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-251473-01

EUSELI2-00963372
Í%SQbÂ!/TV{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210392Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2021-12-23

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W103

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-002091-01

EUSELI2-00963372
Í%SQbÂ!0Ä=3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210393Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2022-01-05

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W104

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 112.'J 
Provning 

1SO/IEC 17025 



AR-22-SL-002091-01

Í%SQbÂ!0Ä=3Î

EUSELI2-00963372

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00075Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.032Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00098Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0039Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0074Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0011Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.012Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0066Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-251470-01

EUSELI2-00963372
Í%SQbÂ!/TS`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210394Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2021-12-23

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W104

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 112.'J 
Provning 

1SO/IEC 17025 



 
 
 

 
 

Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan
Osby Kommun
Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 4c
Analysrapporter, asfalt
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302 66 Halmstad 

Tel: 035-22 17 00 
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www.wspgroup.se 
 

 
 
 
ANALYSRAPPORTER, ASFALT

 

'''I> 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Asfalt

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Asfalt

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Acenaften <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Acenaftylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Naftalen <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-L,summa <1 mg/kg
GC-MS, egen metod Antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fenantren 1.3 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoranten <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-M,summa <1.5 mg/kg
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg±1.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-H,summa <2.5 mg/kg
Beräknad PAH,summa cancerogena <2 mg/kg
Beräknad PAH,summa övriga <3 mg/kg
Beräknad PAH,summa 16 st <5 mg/kg

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4279 8162 5582 3332

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416657

Sida  1 (1)SG$ 
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21W14
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21W17

21W18
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21W103

21W104

Teckenförklaring
Undersökningsområde

Provpunkter
D Skruvborr

H Skruvborr, grundvattenrör

(A3)

ANSVARIGDATUM

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV

2022-01-12 S. Renmarker

P. Martell10324929

SKALA BETECKNING

KOORDINATSYSTEM

Höjd: RH2000
Plan: SWEREF99 13 30

N1011:1 500
0 25 50 75 100

meter

N

UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022

Område 2, MMU Lönsboda 
Osby kommun, 10324929 
Del av Lönsboda 44:1 och del 
av Lönsboda 52:1
WSP Earth & Environment 
Avdelningen Förorenade områden 
www.wsp.com

Miljöteknisk markundersökning 
Provpunkter jord och grundvatten

D 
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(136,88)

(136,00)(136,33) (136,11)

Teckenförklaring
Undersökningsområde

Grundvattenrör

(A3)

Miljöteknisk markundersökning
Inmätta grundvattennivåer
16 december 2021

ANSVARIGDATUM

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV

2022-01-12 S. Renmarker

P. Martell10324929

SKALA BETECKNING

KOORDINATSYSTEM

Höjd: RH2000
Plan: SWEREF99 13 30

N1021:1 500
0 25 50 75 100

meter

N

(XXX,XX) Grundvattennivåer, meter
över havet

UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022
UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022

Område 2, MMU Lönsboda 
Osby kommun, 10324929 
Del av Lönsboda 44:1 och del 
av Lönsboda 52:1
WSP Earth & Environment 
Avdelningen Förorenade områden 
www.wsp.com

D 
• 
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(136,51)

(135,87)(136,23) (136,05)

Teckenförklaring
Undersökningsområde

Grundvattenrör

(A3)

ANSVARIGDATUM

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV

2022-01-12 S. Renmarker

P. Martell10324929

SKALA BETECKNING

KOORDINATSYSTEM

Höjd: RH2000
Plan: SWEREF99 13 30

N1031:1 500
0 25 50 75 100

meter

N

(XXX,XX) Grundvattennivåer, meter
över havet

UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022
UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022

Miljöteknisk markundersökning
Inmätta grundvattennivåer
20 december 2021

Område 2, MMU Lönsboda 
Osby kommun, 10324929 
Del av Lönsboda 44:1 och del 
av Lönsboda 52:1
WSP Earth & Environment 
Avdelningen Förorenade områden 
www.wsp.com

D 
• 
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135,81

135,80

136,88

136,00

135,66

135,83

136,33
136,11

Teckenförklaring
Undersökningsområden

Grundvattennivåer

(A3)

ANSVARIGDATUM

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV

2022-01-12 S. Renmarker

P. Martell10324929

SKALA BETECKNING

KOORDINATSYSTEM

Höjd: RH2000
Plan: SWEREF99 13 30

N1041:3 000
0 50 100 150 200

meter

N

UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022

Område 2, MMU Lönsboda 
Osby kommun, 10324929 
Del av Lönsboda 44:1 och del 
av Lönsboda 52:1
WSP Earth & Environment 
Avdelningen Förorenade områden 
www.wsp.com

Miljöteknisk markundersökning 
Inmätta grundvattennivåer
16 december 2021 (område 1&2)
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• 



136,02

136,05

136,51

135,87

135,82

135,95

136,23
136,05

Teckenförklaring
Undersökningsområden

Grundvattennivåer

(A3)

ANSVARIGDATUM

UPPDRAGSNUMMER RITAD AV

2022-01-12 S. Renmarker

P. Martell10324929

SKALA BETECKNING

KOORDINATSYSTEM

Höjd: RH2000
Plan: SWEREF99 13 30

1:3 000
0 50 100 150 200

meter

N

N105

UNDERLAG
Lantmäteriet, 2022

Område 2, MMU Lönsboda 
Osby kommun, 10324929 
Del av Lönsboda 44:1 och del 
av Lönsboda 52:1
WSP Earth & Environment 
Avdelningen Förorenade områden 
www.wsp.com

Miljöteknisk markundersökning 
Inmätta grundvattennivåer
20 december 2021 (område 1&2)
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-18  

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.  

Sammanfattning av ärendet 

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. 
Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige  
2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken 
bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur 
enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark tas med i förslag 
till detaljplan för att täcka utrymmesbehovet nu omen även för framtiden. Ytterligare en 
fastighet, Lönsboda 1:291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 
1976-06-04 anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även 
Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte ut eller 
nämner planområdet. 
 
En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt 
är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten men en bestämmelse i 
detaljplanen läggs in för att ta säkerställa att samtliga föroreningar tas bort enligt 
Länsstyrelsen yttrande från granskningen. En bestämmelse om dagvattenhantering har 
även kompletterats sedan granskningen. 
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Tyréns Sverige AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Malmö 2021-11-24

Sara Jarmakowski Svanbom Osby kommun
Kettil Svensson

PM-TRAFIKBULLER LÖNSBODA 46:57, OSBY KOMMUN

1.1 BAKGRUND

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Osby kommun att utreda bullerpåverkan av vägtrafik
inför bostadsbyggnation på fastigheten Lönsboda 46:57 i Osby kommun.

Figur 1. Karta över aktuell fastighet.

1.2 RIKTVÄRDEN

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk författningssamling, förordning
2015:16). I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid
bostadsbyggnader från spårtrafik, vägar och flygplatser.

I och med riksdagsbeslut uppdaterades förordningens 3 § från och med den 2017-07-01 till
5 dB högre värden än i ursprungsformuleringen. Ändringen gäller dock för alla nya bygglov
och planer sedan januari 2015. Riktvärdena som redovisas i nedanstående tabell avser
frifältsvärden, dvs. en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad.

=i:.-= TYRENS 
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https://tyrens-my.sharepoint.com/personal/sara_jarmakowskisvanbom_tyrens_se/Documents/Desktop/PM Lönsboda.docx

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader enligt
trafikbullerförordningen.

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq [dBA]

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad som inte bör överskridas
Dock om bostaden <35 m2

60a)

65
-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid
en uteplats, om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en
ljuddämpad sida

55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.
b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00.

1.3 VÄGTRAFIKFLÖDEN

Fastigheten påverkas av trafik från Tommahultsvägen. Senaste mätningen på aktuell väg
gjorde 2013. Då uppgick ÅDT till 50 och andel tungt trafik 10 %. En uppskattning om att
trafik dubblerats sedan dess har gjorts. Andel tung trafik kan antas vara samma. Hastigheten
på vägen är 70 km/h.

1.4 BEDÖMNING

En bedömning av akustiker har gjorts att grundriktvärdet Leq 60 dBA i
trafikbullerförordningen inte överskrids på hela fastigheten på grund av de mycket låga
trafikflödena. Ur bullersynpunkt kan bostäderna planeras fritt.

Riktvärdet Leq 55 dBA och Lmax 70 dBA för uteplats uppfylls också på hela fastigheten utan
åtgärder.

Med vänlig hälsning

Tyréns Sverige AB

Sara Jarmakowski Svanbom
Akustiker

Sara.JarmakowskiSvanbom@tyrens.se
010-452 32 14
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PM Geoteknik – Lönsboda 46:57 och 44:1 

Uppdrag 

WSP har på uppdrag av Osby kommun utfört en geoteknisk bedömning av 

två områden som ligger i Lönsboda i samband med upprättande av ny 

detaljplan. 

Syftet med denna PM är att översiktligt beskriva de geotekniska 

förhållandena med hänsyn till aktuella objekt baserat på resultaten från de 

markmiljötekniska undersökningarna som utförts på respektive område 1. I 

övrigt baseras även de geotekniska bedömningarna på en MUR (Markteknisk 

undersökningsrapport) Geoteknik och Miljöteknik Lönsboda 44:1, upprättad 

av Tyréns, daterad 2018-06-08 samt kartunderlag från SGU (2021) i form av 

jordartskarta, jorddjupskarta och brunnsarkivet. 

Detaljplanen berör uppförande av ett nytt äldreboende inom fastigheten 

Lönsboda 46:57 samt uppförande av en skola inom fastigheten Lönsboda 

44:1. Fastigheterna återfinns inom den norra delen av Lönsboda, ca 1 km 

ifrån varandra. Lönsboda 46:57 är markerat med blått och Lönsboda 44:1 

med rött i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Karta över de aktuella fastigheterna för detaljplaneändringen. Källa Eniro.se (2020).  

 
1 MMU -Miljötekniska undersökningar för Lönsboda 46:57 mfl samt Lönsboda 44:1 mfl – under 

aktuellt uppdragsnummer 10324929, daterad 2021-10-22 (preliminärt). 
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Aktuella fastigheter – Befintligheter och planering 

Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 (fd 

Juniscofastigheten)  

Osby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Lönsboda 

46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 i Lönsboda, Osby kommun för att 

möjliggöra upprättandet av ett nytt äldreboende på fastigheten 46:57, se 

Figur 2. 

Figur 2. Karta över de aktuella fastigheterna för detaljplaneändringen. Källa Tjänsteskrivelse 

Osby kommun, 2020-11-02. 

Strax norr om Lönsboda 46:57 återfinns Lönsboda 46:62 som ägs av Osby 

kommun. Fastigheten är planerad som naturmark enligt gällande detaljplan 

daterad 1990-09-25 och utgör ett skogsparti utan större rekreationsvärde. En 

bit av denna naturmark kan komma att behöva nyttjas vid planeringen av det 

nya äldreboendet. Fastigheten Lönsboda 1:291 är planlagd för 

industriändamål men används idag som bostadsfastighet och planeras därför 

ingå i detaljplaneändringen då det inte bedöms lämpligt med en 

industrifastighet intill äldreboende.  

Fastigheterna Lönsboda 46:58 och 46:59 utgörs av oexploaterade 

skogsområden som planeras bli utemiljö till äldreboendet.  

Kommunen har nyligen förvärvat fastigheten Lönsboda 46:57. Fastigheten 

har tidigare varit i privat ägo och har historisk bestått av en textilindustri där 

man bl.a. sydde kläder, 1952-1990. Därefter har fastigheten använts som 

bl.a. festlokal. Fastigheten har en area om 9762 m2. 

Del av Lönsboda 44:1 

Inom en del av fastigheten Lönsboda 44:1 i Lönsboda avser Osby kommun 

att genomföra en detaljplaneändring för att möjliggöra för byggnation av en ny 

skola, se Figur 3. Området omfattar ca 31 500 m2 och består idag av 

46:62 

1:291

 46:57

 46:58

 

46:59
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skogsområde och har utifrån historiska flygfoto från 1955-1967 även historiskt 

bestått av skogsmark.  

 
Figur 3. Ortofoto med avgränsning av detaljplaneområdet. Källa Osby kommun. 

Sydväst om aktuellt område finns en industrifastighet med en armaturfabrik 

som legat på platsen sedan 1965. Trikloretylen, kloreten och eventuellt 

perkloretylen har tidigare använts i verksamheten för avfettning. Vid en MIFO 

fas 1 som genomförts av Länsstyrelsen framgår att fastigheten placerats i 

riskklass 2. En miljöteknisk markundersökning har också utförts på 

fastigheten och förekomst av förorening i jord och grundvatten har 

konstaterats. Länsstyrelsen har därefter förelagt verksamheten att bl.a. ta 

fram ett kontrollprogram för grundvatten.   

Underlag 

Följande underlag har nyttjats för geotekniska bedömningar och 

rekommendationer. Härnäst redovisas kartunderlag för en översikt. Därefter 

redovisas resultat baserat på de utförda undersökningarna.  

Kartunderlag 

I Figur 4 redovisas historiskt flygfoto avseende markanvändning år 1955 – 

1967 till vänster i figuren, år 2014 – 2017 till höger i figuren.  
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Figur 4. Kartunderlag från Eniro.se / Lantmäteriet (hämtat maj 2020). Bilden till vänster visar 

historiska flygbilder (tagna 1955 – 1967), bilden till höger visar moderna satellitbilder (2014 – 

2017). Aktuella områden är ungefärligt markerade med röda rektanglar. 

Underlag från SGU  

I Figur 5 redovisas SGUs jordartskarta avseende förväntade ytjordarter inom 

området. Lönsboda är beläget i ett landskap som geologiskt kan beskrivas 

som ett moränlandskap. I området omkring Lönsboda påvisas moränkullar.  

 

Figur 5. Kartunderlag över jordarter i Lönsboda, från SGU.se (2021). Aktuella områden är 

ungefärligt markerade med röda rektanglar.  

Inom aktuella fastigheter kan jorddjupet enligt SGU förväntas vara ca 3 – 10 

m, se Figur 6. 
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Figur 6. Kartunderlag jorddjup från SGU.se (2021). Aktuella områden är ungefärligt markerade 

med röda rektanglar. 

Enligt berggrundskartan förväntas berggrunden bestå av en intrusiv bergart i 

form av granit.   

Enligt SGUs brunnsarkiv bedöms grundvattenytan förekomma vid ca 1,5 – 7 

m under befintlig markyta.  

Norr om Osby finns en mätstation ”Osby 3” där grundvattennivån har 

kartlagts under ungefär ett års tid (SGU, 2021). Se Figur 7 för lokalisering och 

Figur 8 för grundvattennivåer. 

 

Figur 7. Kartunderlag, mätstation Osby 3, med avseende på grundvatten från SGU.se (2021). 
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Figur 8. Diagram över grundvattennivåer i meter under markyta för station Osby 3, från SGU.se 

(2021). 

Markmiljötekniska undersökningar  

WSP har utfört markmiljötekniska undersökningar inom aktuellt uppdrag och 

fältprotokoll redovisas i Bilaga 1a+b. Resultat beskrivs nedan endast ur ett 

geotekniskt perspektiv. Det har även installerats grundvattenrör inom båda 

undersökningsområdena. 

Geotekniska och geologiska förutsättningar 

Lönsboda 46:57 (fd Juniscofastigheten)  

Jordprovtagningar har utförts i totalt 13 undersökningspunkter och 2 

grundvattenrör för att utröna möjligheterna till upprättande av äldreboende 

inom aktuell fastighet.  

Påträffad jordlagerföljd består överst av ett 0,2 – 1,0 m mäktigt lager av 

fyllning främst bestående av sandig mulljord, mullhaltig sand alternativt 

mullhaltig grusig sand, ställvis med sten och silt och tecken på föroreningar 

(olja, till 0,3 m djup och kol, 0,4 – 0,7 m djup). Asfalt påträffades i ytan vid två 

undersökningspunkter. Under förekommande fyllning påvisas sandmorän ner 

till undersökt djup på 0,9 – 2,5 m djup under markytan.  

Installerade grundvattenrör visar på en grundvattenyta vid ca 3,3 – 3,5 m 

under markytan, uppmätt i september 2021. 

 

 

Nivå i meter under markyta för station Osby_3 

Diagrammet v·s.ar grundvattennivå i meter under rr,ar1cytar,, 
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Del av Lönsboda 44:1 

Jordprovtagningar har utförts i totalt 7 undersökningspunkter och 2 

grundvattenrör har installerats för att utröna möjligheterna till upprättande av 

skola inom aktuell fastighet.  

Påträffad jordlagerföljd består överst av ett 0,1 – 1,0 m mäktigt lager av 

fyllning främst bestående av sandig mulljord, mullhaltig sand, mullhaltig 

grusig sand alternativt siltig grusig sand. Asfalt påträffades i ytan vid en 

undersökningspunkt. I en undersökningspunkt, söder om befintlig byggnad 

Örkenedskolan, har det under mullhaltig sand påträffats torv från 0,6 – 1,0 m 

djup under markytan. Under det varierande mullhaltiga eller grusiga 

sandlagret påvisas sandmorän ner till undersökt djup på 0,6 – 1,5 m under 

markytan.  

Installerade grundvattenrör visar på en grundvattenyta vid ca 1,6 – 1,8 m 

under markytan, uppmätt i september 2021. 

Enligt Tyréns MUR (2018) påvisas i östra delen av fastigheten Lönsboda 44:1 

en jordprofil som generellt utgörs av ett ytligt torvskikt om ca 0,1 m, som 

underlagras av humusjord med uppmätta mäktigheter upp till ca 1 m, följt av 

morän, främst sandmorän, ned till undersökt djup på max 1,5 m. Tyréns har 

även gjort en markradonmätning med uppmätta halter mellan ca 8,7 och 34,3 

kBq/m3, motsvarandes normalradonmark. 

Utförda undersökningar av Tyréns från MUR bekräftar väl den påvisade 

jordprofilen enligt WSPs miljötekniska undersökning.  

Undersökningarna bekräftat även SGUs kartunderlag.  

Bedömning  
Om ovan beskrivna jordlagerföljd förekommer inom aktuellt område; dvs 

varierande sandiga lager som underlagras av trolig grov sandmorän, är 

förutsättningarna för grundläggning goda. Det förutsätter utskiftning av 

organisk jord och befintliga fyllnadsmassor och att grundläggningen utförs på 

naturligt lagrad jord fri från organiskt innehåll. 

Lokala variationer kan förväntas.  

Detaljerade undersökningar behöver utföras inför detaljprojekteringsskede 

inför dimensionering av grundläggning.  

Risker och osäkerheter 

Identifierade risker och osäkerheter inför byggnation är i nuläget: 

- Sonderingar saknas för att erhålla hållfasthets- och 

deformationsegenskaper med avseende på geoteknik inför projektering.  

- Nu installerade grundvattenrör påvisar grundvattennivåer mellan 3,3 och 

3,5 m djup för området kring Lönsboda 46:57, respektive 1,6 och 1,8 m 

"'P 
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djup för Lönsboda 44:1. Observera att nu noterad grundvattenyta endast 

ska ses som en momentan indikation på grundvattenytans läge. 

Dessutom fluktuerar grundvattenytan beroende på säsongs- och 

nederbördsförhållanden och kan ligga både högre och lägre än nu 

uppmätta grundvattennivåer.  

- Vid detaljprojektering måste förekommande markradonhalt undersökas. 

Radonhalten påverkar grundläggningen med avseende på om den ska 

utföras traditionellt, radonskyddad eller radonsäker, motsvarandes låg-, 

normal- eller högradonmark.  

- Jord med dominerande organiskt innehåll har påvisats som djupast ned 

till 1,0 m djup under markytan. 

- Förekommande sandmorän bedöms svårschaktad. 

Rekommendationer 

För att säkerställa underlaget för kommande dimensioneringar och 

grundläggningsutförande, exempelvis i samband med ett projekteringsskede 

för projektet, krävs kompletterande geotekniska undersökningar i direkt läge 

för planerade anläggningar. Syftet är att ge tydliga rekommendationer samt 

framtagande av deformations- och hållfasthetsparametrar.  

Där organisk jord och kol uppträder nära markytan skall det grävas ut, 

preliminärt ca 0,2 – 1,0 under markytan, innan grundläggningsarbeten och 

hanteras preliminärt som förenade massor. Även fyllningen kan behövas 

skiftas ut, beroende på miljötekniken.  

Det rekommenderas att installerade grundvattenrör mäts månadsvis under ett 

års tid, för att kartlägga säsongsvariationerna. I södra Sverige är 

grundvattennivåerna vanligtvis som högst under mars-april.  

 

Bilaga 1a – Fältprotokoll Miljöteknisk Markundersökning Lönsboda 46:57 mfl 

Bilaga 1b – Fältprotokoll Miljöteknisk Markundersökning Lönsboda 44:1 mfl 

 

 

 

WSP Sverige AB, 2021-10-22 

Casandra Hajny   Granskad av: Jon Svensson 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Osby Kommun gjort en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på rubricerade fastigheter i Lönsboda, Osby Kommun (härefter 

benämns dessa fastigheter som ”Undersökningsområdet”).  

Undersökningen ska ge en översiktlig bild över eventuell föroreningssituation inför 

framtagande av en ny detaljplan.  

Det planeras uppföras ett ålderdomshem med permanentboende på större delen av 

undersökningsområdet samt detaljhandel i västra delarna av aktuellt område.   

Syftet med undersökningen är att utreda om det förekommer föroreningar i mark eller 

grundvatten inom undersökningsområdet. 

1.2 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment: 

❑ Historisk inventering 

❑ Upprättande av provtagnings- och analysplan 

❑ Fältarbete 

o Jordprovtagning utfört genom skruvborrning med borrbandvagn i 13 

provpunkter 

o Kompletterande skruvborrning i fyra provpunkter för avgränsning av 

21W08 i fält 

o Kompletterande provtagning av ytlig jord genom grävning med spade och 

uttag av fyra samlingsprov längs befintlig byggnad på Lönsboda 46:57 

o Två grundvattenrör installerade och uttag av grundvattenprov  

o Asfaltsprover uttagna i tre provpunkter 

❑ Fält- och laboratorieanalyser. 

❑ Framtagande av föreliggande resultatrapport. 

1.3 BEGRÄNSNINGAR 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter 

eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som 

inte analyserats. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 

Området som är aktuellt för den nya detaljplanen är belägen i de västra delarna av 

Lönsboda, se Figur 1. Området ligger i anslutning till ett bostadsområde i öst och syd samt 

ett obebyggt skogsområde i norr. Väster om området finns ett ställverk.  

 

Figur 1. Översiktlig lokalisering, aktuellt område markerat i rött (Källa: Lantmäteriet, 2021). 

2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den områdesbeskrivning som ges i Bilaga 1 sammanfattas här. 

Enligt SGU är den dominerande jordarten inom fastigheten morän med ett skattat jorddjup 

på 5-10 m inom aktuellt område.  

Enligt SGUs grundvattenkarta består de flesta dokumenterade brunnarna intill 

undersökningsområdet av energibrunnar. Närmaste brunn för dricksvattenuttag finns 

belägen ca 440 m nordöst om området. 

Undersökningsområdet ligger inom SMHI delavrinningsområde ”Inloppet i Vielången” en 

övergripande grundvattenriktning inom undersökningsområdet kan antas vara syd eller 

sydvästlig. Huvudavrinningsområdet för området är Skräbeån som har en otillfredsställande 

ekologisk status. 

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Undersökningsområdet ligger inom vattenskyddsområdet ”Lönsboda och Tommaboda 

grundvattentäkt”. 

Fastigheten är inte belägen inom område av riksintresse eller annat särskilt skyddsvärt 

område. Närmaste skyddade område är Nedraryds naturreservat som ligger ca 5 km väster 

om området (Naturvårdsverket, 2021).  
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2.4 HISTORIK 

Den historiska verksamheten beskrivs i detalj i ”Historisk inventering och förslag till 

provtagningsplan”, se Bilaga 1. Följande verksamheter har bedrivits på fastigheterna inom 

undersökningsområdet:  

❑ Lönsboda 46:57 (tidigare Skogsvaktaren 1) - Textilindustri där man har sytt kläder 

(finns ej med i EBH-stödet). 

❑ Lönsboda 1:291 (tidigare Lönsboda 1:5) - Mindre sågverk utan 

doppning/impregnering (MIFO BKL4). 

❑ Lönsboda 46:58 / 46:59 / 46:62 - Oexploaterade skogsområden.  

2.5 NUVARANDE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

På Lönsboda 46:57 finns idag den gamla byggnaden från 1950-talet som användes som 

textilindustri. Idag används denna byggnad som festlokal. Byggnaden planeras att rivas för 

möjliggörande av byggnation av ett äldreboende. 

Lönsboda 1:291 är en privat fastighet med ett antal mindre skjul som till stora delar står 

oanvänd. Verksamheten på denna fastighet planeras ej att ändras men ingår i 

detaljplaneändringen då fastigheten idag är registrerad som industrifastighet och det 

bedöms inte lämpligt med en industrifastighet intill ett äldreboende. 

Fastigheterna Lönsboda 46:58 / 46:59 / 46:62 utgörs av oexploaterade skogsområden som 

planeras bli utemiljö till äldreboendet.  

2.6 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR  

Inför upprättande av Historisk inventering och förslag till provtagningsplan har det inte 

framkommit någon information gällande tidigare undersökningar inom 

undersökningsområdet.  

Parallellt med att denna undersökning utfördes provkörde Skåne Blekinge Vattentjänst 

(SBVTI) en grundvattenbrunn som finns på fastigheten Lönsboda 46:57. I samband med 

provpumpning så provtogs vattnet av SBVTI, erhållna analysrapporter visar på förhöjda 

halter av trikloreten (700 µg/l). Brunnen är 100 m djup, pumpen sitter på 35 m.  

3 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

3.1 AVVIKELSER FRÅN PROVTAGNINGSPLANEN 

Baserat på de historiska verksamheterna på aktuella och omgivande fastigheter togs en 

provtagningsplan fram och kommunicerades till Osby Kommun, se Bilaga 1. Nedan 

redovisas tillägg och avvikelser från framtagen provtagningsplan.   

3.1.1 Tillägg 

Vid den inledande jordprovtagningen påträffades förhöjda PID-halter i punkt 21W08 –

skruvborrning genomfördes i fyra punkter i anslutning till 21W08 för att avgränsa flyktiga 

kolväten i fält, se ritning N102.  

Som tillägg till den framtagna provtagningsplanen har grundvattnet i installerade 

grundvattenrör även provtagits och analyserats med avseende på klorerade lösningsmedel 

då trikloreten påträffades befintlig grundvattenbrunn inom Lönsboda 46:57.  
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Kompletterande riktad jordprovtagning genomfördes genom uttag av fyra samlingsprover i 

ytlig jord (0,0-0,1 m) längs byggnadens fasad på Lönsboda 46:57 då det kunde finnas risk 

för PCB-förorening i mark sett till byggnadens ålder (PCB-fogar), se ritning N301. 

3.1.2 Avvikelser 

Förekomst av stenig morän försvårade markprovtagning och installation av grundvattenrör. 

Antalet grundvattenrör som kunde installeras under avsatt tid i fält reducerades därför till 

två istället för de planerade fem. 

3.2 GENOMFÖRANDE 

Undersökningen har utförts av WSP. Jordprovtagning, installation och omsättning av 

grundvattenrör och uttag av asfaltsprov utfördes den 1 - 2 september 2021 av Edgar 

Rodriguez och Andreas Fägersten samt 10 och 30 september 2021 av Ulf Hempel och 

Anne-Marie Armfelt. Grundvattenprovtagning utfördes den 14 och 22 september 2021 av 

Ulf Hempel, WSP, samt 30 september 2021 av Andreas Fägersten, WSP.  

Provtagning genomfördes i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner, SGF:s fälthandbok, 

rapport 2:2013, samt instruktioner från anlitat laboratorium. Provpunkternas placering 

mättes in den 14 september med GPS i samband med jordprovtagning. Uttagna 

samlingsprover från provtagning den 30 september 2021 har inte mätts in. Fältmätning med 

PID-instrument utfördes på samtliga jordprover med undantag för de ytliga prov som uttogs 

den 30 september 2021 för analys på PCB. 

Provpunkternas läge redovisas i ritning N101- N201. Ungefärlig yta för samlingsprover 

redovisas i ritning N301. 

Dokumentation av fältarbete och analysurval presenteras i Bilaga 2a och 2b.  

3.2.1 Jord 

Den första provtagningsomgången utfördes 1-2 september 2021 genom skruvborrning 

med borrbandvagn i 13 provpunkter, proven benämns 21W01-21W13. Jordprover uttogs 

ur provpunkter efter jordlagerföljd eller halvmetersvis som samlingsprover ner till varierade 

djup mellan ca 0,5-2,5 m u my (meter under markytan). Proverna placerades i 

diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på transport till laboratoriet. 

Kompletterande skruvborrning utfördes den 10 september 2021 för avgränsning av 

flyktiga kolväten i fält kring provpunkt 21W08. Skruvborrning med borrbandvagn 

genomfördes i fyra punkter, punkterna benämns 21W08:1-21W08:4. Borrpunkterna 

placerades mellan 20cm-2 m från 21W08 i vardera väderstreck. Jordprover uttogs 

halvmetersvis som samlingsprover ner 1 m u my. Proverna analyserades direkt i fält med 

PID-instrument. Inga av dessa prover skickades till laboratorium för analys. 

Provtagning för PCB i jord vid den befintliga byggnaden på Lönsboda 46:57 utfördes den 

30 september 2021. Totalt uttogs fyra samlingsprov längs byggnadens fasad bestående 

av ytlig jord (0,0-0,1 m u my), proven benämns Norr, Öst, Syd och Väst. Proverna 

placerades i diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i väntan på transport till 

laboratoriet. Ingen analys i fält genomfördes på dessa prover. 

Ett urval av de jordprov som uttogs vid provtagningstillfället den 1-2 september 2021 

skickades till SGS Analytics Sweden AB för analys. Prover uttagna den 30 september 

2021 skickades till Eurofins Environment Testing Sweden AB för analys. Detta urval 

baserades på anvisningar i provtagningsplan samt observationer och mätningar i fält och 

redovisas i Bilaga 2a.  
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3.2.2 Grundvatten 

Grundvattenrör installerades i punkterna 21W05 och 21W12 den 1-2 september 2021 i 

samband med jordprovtagning. Den 10 september 2021 omsattes båda grundvattenrören 

och den 14 september 2021 uttogs grundvattenprov i 21W05 med peristaltisk pump. 

Tillrinningen i rör 21W12 var för dålig för att prov skulle kunna uttas den 14 september så 

prov uttogs istället den 22 september 2021. Kompletterande provtagning i båda 

grundvattenrör utfördes den 30 september för analys med avseende på klorerade 

lösningsmedel.  

Proverna placerades i provtagningskärl och förvarades svalt och mörkt i väntan på 

transport till laboratoriet. Samtliga uttagna grundvattenprov skickades in Eurofins 

Environment Testing Sweden AB för analys med undantag för prov från 21W12 den 22 

september 2021, detta skickades till SGS Analytics Sweden AB för analys. 

3.2.3 Asfalt 

Asfaltsprover uttogs i tre punkter (21W10-21W12) den 1 september 2021 i samband med 

jordprovtagning. Proven placerades i diffusionstäta påsar och förvarades svalt och mörkt i 

väntan på transport till laboratorium. Utav de 3 uttagna asfaltsprov så skickades två prov 

till SGS Analytics Sweden AB för analys. 

4 JÄMFÖRVÄRDEN 

4.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark, KM (Känslig Markanvändning) och MKM (Mindre Känslig 

Markanvändning) (Naturvårdsverket, 2009, Naturvårdsverket, 2016). Halter över 

riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men 

behöver inte göra det.  

4.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; 

Svenska Petroleum Institutets (SPI) riktvärden för bensinstationer (SPI, 2011), Sveriges 

Geologiska Undersöknings (SGU) bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) 

Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001) samt Statens 

Geotekniska Instituts (SGI) Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark 

och grundvatten (SGI, 2015). 

4.3 ASFALT 

Resultat från asfalt har jämförts med Vägverkets vägledning från 2004 (Vägverket, 2004). 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från utförd undersökning.  

• Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2a och Bilaga 

2b. 

• Resultatsammanställning för jord presenteras i Bilaga 3a tillsammans med de 

jämförvärden som anges i kapitel 4.1.  

• Resultatsammanställning för grundvatten redovisas i Bilaga 3b. Endast de 

parametrar med halter över rapporteringsgränsen eller med tillämpbart jämförvärde 

i handlingar som anges i kapitel 4.2 redovisas i bilagan.  

• Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 4a, Bilaga 4b och Bilaga 4c. 

• Provpunkternas inmätta lägen vid provtagning framgår av ritning N101 och N201. 

• Provtagna ytor för samlingsprov uttagna för PCB-analys framgår i ritning N301.  

5.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Det översta jordlagret (0-0,5 m u my) i västra delen av undersökningsområdet består av 

sand och mullhaltig jord med underliggande sandig morän. inom det västra området 

påträffades fyllnadsmassor endast i ytliga massor (0-0,3 m u my) i en punkt (21W04). 

I de östra delarna av undersökningsområdet utgörs de översta jordlagret generellt av 

fyllnadsmassor bestående av sand, grus och mull. Fyllnadsmassornas mäktighet varierar 

mellan 0,45-1 m. De ytliga fyllnadsmassorna underlagras av naturlig sandig morän.  

Vid fältmätning med PID-instrument noterades halter på 40 ppm noterades i 21W08 i ytligt 

jordprov och 9,6 ppm i prov på underliggande massor. Inga halter över instrumentets 

felmarginal noterades i jord från intilliggande borrpunkter (21W08:1-21W08:4) vid den 

kompletterande skruvborrningen den 10 september 2021. I övrigt noterades inga PID-halter 

över instrumentets felmarginal (< 3 ppm).  

Grundvattenytan låg mellan 3,2–3,5 m u my (135,56-135,81 m ö h) vid provtagning den 14 

september 2021. 

5.2 LABORATORIEANALYSER 

5.2.1 Jord 

Av totalt 36 uttagna jordprover har: 

• 23 analyserats med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). 

• 23 analyserats med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 

• 4 har analyserats med avseende på organiska ämnen (BTEX, fraktionerade 

alifatiska och aromatiska kolväten). 

• 4 har analyserats för PCB. 

• 2 har analyserats med avseende på dioxin. 

5.2.2 Grundvatten 

Båda de uttagna grundvattenproverna från undersökningsområdet har analyserats för 

följande: 

• Metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn). Analyserna har utförts på filtrerade 

prover, filtrering utfördes på laboratorium.  
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• Organiska ämnen (BTEX, PAH samt fraktionerade alifatiska och aromatiska 

ämnen).  

• Perfluorerade ämnen (PFAS). 

• Klorerade lösningsmedel. 

5.2.3 Asfalt 

Asfaltsproven 21W10 och 21W11 har analyserats med avseende på PAH.  

5.3 RESULTAT 

5.3.1 Jord 

Utifrån analysresultat från laboratoriet kan följande noteras:   

❑ Halter av tunga PAH (PAH-H) överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde 

för MKM noteras i ett prov (21W03, 0,0-0,3 m u my). Prov på underliggande 

massor visar på halter av PAH-H underskridande KM. 

❑ Halter av barium noteras överskridande generella riktvärdet för MKM i ett prov 

(21W12, 0,4-0,8 m u my). Prov på underliggande massor visar på halter av barium 

underskridande KM. 

❑ Halter av PCB överskridande generella riktvärden för MKM noterades i tre av fyra 

prov (SYD, VÄST, och ÖST).  

❑ Halter av metaller överskridande generella riktvärden för KM noteras i två prov 

(21W04, 0,0-0,3 m u my, As, Cd, V; 21W12, 0,4-0,8 m u my, Pb, Zn). Prov på 

underliggande massor visar på halter underskridande KM. 

❑ Halter av alifater (>C12-C35) noterades i ett prov (21W08, 0,0-0,5 m u my) 

överskridande generella riktvärden för KM. Prov på underliggande massor visar på 

halter av alifater underskridande KM. 

❑ Halter av medeltunga PAH (PAH-M) noteras överskridande KM i samma punkt som 

PAH-H över MKM påträffades (21W03, 0,0-0,3 m u my). Prov på underliggande 

massor visar på halter av PAH-M underskridande KM. 

Övriga prover underskrider generella riktvärden för KM med avseende på analyserade 

ämnen. 

5.3.2 Grundvatten 

Utifrån analysresultaten från laboratoriet kan följande noteras för grundvatten:   

❑ I 21W12 påträffas nickel och zink i halter motsvarande SGU klass 3: måttlig halt, 

påtaglig påverkan. 

❑ I 21W12 påträffas arsenik, bly och koppar i halter motsvarande SGU klass 1: 

mycket låg halt, ingen eller obetydlig påverkan. 

❑ Halter av PFOS noteras i båda prov i halter 2,2 respektive 20 ng/l vilket ligger 

under SGI:s riktvärde för grundvatten (45 ng/l).  

❑ Inga halter av klorerade lösningsmedel överskridande laboratoriets 

rapporteringsgräns (0,10 µg/l) noterades i det ytliga jordgrundvattnet i de 

undersökta grundvattenrören. Den djupare grundvattenbrunnen som provtogs 

parallellt (berggrundvatten) visade dock på höga halter av trikloreten. 

❑ Samtliga metallhalter ligger under Livsmedelsverkets dricksvattenkriterier.  
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5.3.3 Asfalt 

Samtliga halter i båda uttagna prov underskred laboratoriets rapporteringsgräns. Utifrån 

analysresultaten bedöms det inte föreligga någon risk för tjärhaltig asfalt inom 

undersökningsområdet. 

6 FÖRORENINGSSITUATION 

Provtagning av mark och grundvatten har genomförts på rubricerade fastigheter i 

Lönsboda, Osby kommun, med syfte att utreda om det förekommer föroreningar inom 

undersökningsområdet i mark eller grundvatten.  

Generellt förekommer låga halter av de undersökta ämnena i jord ställvis med halter över 

använda riktvärden i ytlig jord (0-0,8 m u my).  

• Skruvprovtagningen visar på föroreningshalter i 4 av 13 provpunkter, varav två 

punkter överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM (21W03, PAH-

H; 21W12, barium) och ytterligare två punkter överskrider generella riktvärden för 

KM (21W04, metaller; 21W08, alifater).  

• Tre av de föroreningshalter som överskred riktvärdena var i ytlig jord. Det var 

endast i punkt 21W12 (den punkt med mäktigast fyllnadsmassor ner till 1 m under 

markytan) som de förhöjda halterna inte var ytliga (0,4-0,8 m under markytan). 

• Vidare så har det vid den kompletterande undersökningen av ytlig jord intill 

byggnaderna den 30 september 2021 påträffats halter av PCB överskridande 

generella riktvärden för MKM i tre punkter (SYD, VÄST, ÖST).   

Det har påträffats något förhöjda halter av metaller och PFAS i grundvatten, dock inte över 

aktuella dricksvattenkriterier. Förhöjda halter har påträffats av trikloreten vid en parallell 

undersökning av djupare berggrundvatten. 

7 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 

7.1 JORD 

Vid en riskbedömning av ett förorenat område behöver man identifiera planerad 

markanvändning och övergripande åtgärdsmål för att kunna bedöma huruvida eventuella 

föroreningar utgör en oacceptabel risk eller ej. Vid en markanvändningar som avviker från 

de generella scenarierna som Naturvårdsverket föreslagit, finns även möjlighet att göra 

platsspecifika anpassningar för de förutsättningar som kommer att råda inom området, 

detta kan omfatta t ex grundvattenuttag, vistelsetider för barn/ vuxna eller hur stor andel av 

frukt och grönt intaget som kan förväntas odlas inom området. Då planen och 

markanvändningen inte är helt fastställd jämförs halterna i detta fall med de generella 

riktvärdena för både KM och MKM 

Naturvårdsverket skriver i sin rapport 5976 från 2009: 

Vid en förenklad riskbedömning jämförs uppmätta halter på området med generella eller 

platsspecifika riktvärden för förorenad mark. Riktvärden i efterbehandlingssammanhang 

anger den föroreningshalt i marken under vilken risken för negativa effekter på människor, 

miljö eller naturresurser normalt är acceptabel. Överskridande av riktvärdena medför dock 

inte nödvändigtvis att negativa effekter uppträder. De generella riktvärdena för förorenad 

mark är inte juridiskt bindande värden. Naturvårdsverkets generella riktvärden är 

beräknade för vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige. De anger en nivå 
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som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden, dock inte 

samtliga. För fall där Naturvårdsverkets generella riktvärden inte är lämpliga att använda 

kan platsspecifika riktvärden tas fram. Då tar man hänsyn till de förhållanden som råder vid 

det aktuella området. 

Vidare skriver Naturvårdsverket: 

Den halt som bäst representerar risksituationen i kontakt- och spridningsmedier utan att 

risken underskattas. Valet av representativ halt är objektspecifikt och ett statistiskt mått bör 

väljas. 

7.1.1 Metaller och PAH 

I rapporten NV5977 beskrivs olika statistiska mått som kan användas för att skatta de 

representativa halterna. Olika statistiska mått presenteras för jordanalyserna i Tabell 1, 

som representativ halt har UCLM beräknats med programmet ProUCL, de halter som är 

under rapporteringsgränsen har konservativt antagits vara lika med rapporteringsgränsen i 

beräkningen. De enstaka halter som överskrider riktvärdena visas i Figur 2 och i Bilaga 3. 

Tabell 1. Statistisk sammanställning av metallhalter och PAH halter i jord (mg/kg TS) från de 23 jordanalyserna 
tillsammans med de generella riktvärdena för jord. Representativ halt har beräknats som UCLM med hjälp a 
ProUCL 5.1. 

 
Medel-
värde 

Median UCLM- 
representativ 

halt 

UCLM utan 
outlier 

KM MKM 

Arsenik, As 2,9 2,5 3,7  10 25 

Barium, Ba 75 27 233 54 200 300 

Bly, Pb 17 13 22  50 400 

Kadmium, Cd 0,24 0,2 0,33  0,8 12 

Kobolt, Co 2,4 2,3 2,6  15 35 

Koppar, Cu 10 6,3 13  80 200 

Krom, Cr 6,5 6,1 7,6  80 150 

Nickel, Ni 3,9 3 4,9  40 120 

Vanadin, V 22 14 49  100 200 

Zink, Zn 44 35 54  250 500 

PAH-L 0,11 0,030 0,47  3 15 

PAH-M 0,44 0,050 2,0  3,5 20 

PAH-H 1,2 0,080 5,9 0,23 1 10 

 

En oönskad konsekvens av att lämna enstaka höga halter kvar i marken för vissa ämnen är 

att ett enda exponeringstillfälle kan orsaka en dos till en individ som motsvarar det tolerabla 

dagliga intaget för en mycket lång tidsperiod. Därför jämförs halter för akuttoxicitet eller 

korttidsriktvärden istället med maxhalter för dessa ämnen i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av maxhalter i jord (mg/kg TS) jämfört med Naturvårdsverkets halter för akuttoxicitet 
eller korttidsriktvärde för de ämnen där enstaka exponeringar kan utgöra en oacceptabel risk. 

 
Max Akuttox Korttidsriktvärde 

Arsenik, As 12 100  

Bly, Pb 67  600 

Kadmium, Cd 1,2  250 

PAH-H 25  300 
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Figur 2. Ritning som visar i vilka punkter det påträffats halter över det generella riktvärdet för MKM (orange punkt) 
och KM (gul punkt) i jord. Grundvattenrören har markerats med lila ring. Skattad övergripande grundvattenriktning 
visas med blå pil. 

Generellt är halterna inom området relativt låga, med undantag av enstaka punktkällor. De 

halter av barium (21W12) och PAH-H (21W03) över MKM ger stort genomslag vid 

beräkningen av representativa halter.  

För barium är det delriktvärdet för markmiljö som överskrids i en punkt. Delriktvärdena för 

hälsa eller spridning överskrids inte. 

För PAH-H är det delriktvärdet för hälsa som överskrids. För hälsa är det intag av växter 

som är styrande. Även delriktvärdena för markmiljö och spridning överskrids. 

Halterna av barium i en enstaka punkt kan lokalt utgöra ett problem för markmiljön, men för 

området som helhet bedöms denna risk som begränsad. 

För PAH-H halterna i punkt 21W03 inom fastigheten Lönsboda 1:291, kan man inte 

utesluta att en markanvändning där området skall användas för bostäder där odling 

möjliggörs inom detta område skulle kunna utgöra en hälsorisk.  

För markmiljön är det liksom för barium främst frågan om en lokal påverkan på 

markekosystemet.  

Halterna i jord av PAH-H (5,9 mg/kg TS) i jämförelse med de generella riktvärdena för 

spridning (5,3 mg/kg TS) visar att det skulle kunna föreligga en risk för spridning till 

grundvattnet. Dock brukar lösligheten av PAH-H och då framförallt åldrad sådan 

överskattas av de generella antagandena som görs vid framtagandet av de generella 

riktvärdena. Dessutom har inga halter av PAH över rapporteringsgränsen noterats i 

grundvattnet. 

Sammantaget kan man inte utesluta att de föroreningar som påträffats i punkterna 21W12 

och 21W03 kan utgöra en oacceptabel hälsorisk beroende på planerad markanvändning. 

Vid en ändrad markanvändning till bostäder med möjlighet till odling bör den påträffade 

föroreningen i 21W03 av PAH-H avgränsas och vid behov även åtgärdas.  

As, Cd, V 

PAH-H, PAH-M 

Alifater C12-C35 

Ba, Pb, Zn 
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De potentiella riskerna för markmiljö och spridning till grundvattnet bedöms som små. En 

avgränsning för att se hur omfattande föroreningen är skulle ge en möjlighet att bedöma 

eventuellt behov av åtgärd i de aktuella punkterna. 

7.1.2 PCB 

Vid den kompletterande undersökningen den 30 september 2021 påträffats halter av PCB 

överskridande generella riktvärden för MKM i tre punkter (SYD, VÄST, ÖST). Detta är 

sannolikt halter som är lokalt förhöjda intill huset och dess PCB-fogar och som inte kan 

betraktas som representativa för hela området. Halterna överstiger de generella riktvärdena 

för hälsa, miljö och spridning på en KM nivå. Då detta bedöms vara en avgränsad 

förorening som dessutom ligger i massor där schakt kan bli aktuellt, föreslås en åtgärd vid 

rivning/markarbete där föroreningen i jord avgränsas och transporteras bort. 

7.1.3 Alifater 

Halter av alifater påträffades i en punkt (21W08 i skogsdungen inom Lönsboda 46:58) över 

det generella riktvärdet för KM. Halterna överskrider de för skydd av markmiljö på en KM-

nivå, inga delriktvärden för vare sig för hälsa eller spridning överskrids. Denna förorening 

har avgränsats med PID-mätningar (som indikerar flyktiga föroreningar) och har en mycket 

begränsad utbredning och bedöms därför inte utgöra en oacceptabel risk. 

7.2 GRUNDVATTEN 

Halter av PFAS har påträffats i de båda grundvattenrör som installerats av WSP på 

fastigheten, detta är ämnen som ofta påträffas i både grund- och ytvatten med många olika 

källor (brandskum är en av de vanligaste, men ämnena används även för impregnering och 

andra typer av ytbehandlingar). Halterna av PFAS som påträffats underskrider nuvarande 

dricksvattenkriterier samt SGI:s förslag till riktvärde för PFOS. Riktvärdet för PFOS styrs av 

skyddet av grundvatten som en naturresurs och grundvattenuttag sker i närområdet. Källan 

till påträffade halter av PFAS är inte känd. 

Inga övriga ämnen över dricksvattenkriterier har påträffats i det undersökta grundvattnet. 

7.3 OSÄKERHETER 

Parallellt med WSPs undersökning har en grundvattenbrunn inom undersökningsområdet 

renspumpats och undersökts. Detaljer kring hur detta vatten hanterats och provtagits 

saknas. Källan till de höga halterna av trikloreten som påträffats i detta vatten är i dagsläget 

inte identifierad och huruvida det är ett spill som skett inom eller utanför 

undersökningsområdet är inte säkerställd. De två grundvattenrör som undersökts inom det 

aktuella undersökningsområdet indikerar inga halter av trikloreten. Denna typ av förorening 

kan dock spridas långväga i relativt smala plymer eller som fri fas längs tätare 

jordlager/berg. För att säkerställa att det inte finns någon oacceptabel spridning i det ytliga 

grundvattnet som kan påverka inomhusmiljön bör källan till föroreningen identifieras och 

spridningen avgränsas. 

Då marken har varit svårtillgänglig vid undersökningen har endast ett begränsat antal 

grundvattenrör installerats, det har därför inte varit möjligt att undersöka vare sig 

grundvattenriktning eller spridning av förekommande föroreningar i önskvärd omfattning. 

Dock kan noteras att grundvattennivåerna vid Lönsboda 44:1 är högre än inom Lönsboda 

46:57 vilket indikerar en syd till västlig grundvattenriktning. 
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8 SAMMANFATTNING 

Sammantaget kan man inte utesluta att de föroreningar som påträffats i punkterna 21W12 

och 21W03 kan utgöra en oacceptabel hälsorisk beroende på planerad markanvändning. 

Vid en ändrad markanvändning till bostäder med möjlighet till odling bör den påträffade 

föroreningen i 21W03 av PAH-H avgränsas och vid behov även åtgärdas.  

De potentiella riskerna för markmiljö och spridning till grundvattnet bedöms som små. En 

avgränsning för att se hur omfattande föroreningen är skulle ge en möjlighet att bedöma 

eventuellt behov av åtgärd i framförallt 21W03. 

PCB förekommer i massor intill nuvarande byggnad inom Lönsboda 46:57 där schakt kan 

bli aktuellt, därför föreslås en åtgärd vid rivning/markarbete där PCB-föroreningen i jord 

avgränsas och transporteras bort. 

Osäkerheter föreligger angående en förorening av trikloreten i djupare grundvatten. WSPs 

föreliggande undersökning visar inte på några halter över rapporteringsgränserna i ytligt 

grundvatten. Dock är antalet undersökningspunkter inom området för få för att helt utesluta 

en ytlig föroreningsförekomst av trikloreten i grundvatten med tanke på att varken källa eller 

spridning är identifierad.  

9 ÖVRIGT 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under 

uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för 

andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Denna provtagning har genomförts ur syfte att identifiera potentiella föroreningar inom 

området. Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns 

förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen 

och föreningar som inte analyserats. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks 

en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att rapporten delges den lokala 

tillsynsmyndigheten. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en 

anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt §28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbetena startar. 



 
 

 
10324929 •  MMU Lönsboda 46:57 mfl, Osby Kommun  | 13   

REFERENSER 

Livsmedelsverket, 2001. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVSF 2001:30. 

Naturvårdsverket, 2009. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 

Naturvårdsverket, 2016. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Tabell 

publicerad juni 2016 på www.naturvardsverket.se. 

Naturvårdsverket, 2021. Skyddad Natur. Besökt 2021-10-13. 

SGI, 2015. Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. 

SGI Publikation 21. 

SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. 

SPI, 2011. SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar. 

VISS, 2021. Vatteninformationssystem Sverige, Vattenkartan. Besökt 2021-10-13. 

Vägverket, 2004. Hantering av tjärhaltiga beläggningar, Vägverket. Publikation 2004:90 

  

http://www.naturvardsverket.se/


 
 

 
10324929 •  MMU Lönsboda 46:57 mfl, Osby Kommun  | 14   

 
 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Miljötekniska undersökningar – MKN utredning, Osby Kommun Erica Svensson / Peter Johnsson  

UPPDRAGSNUMMER 

 

DATUM  

10324929 2021-10-22  

 1 (3)  

MKN UTREDNING, LÖNSBODA 46:45 

Vattenförekomster som skulle eventuellt kunna påverkas av planerad detaljplan 

redovisas nedan. Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten som vattenmyndigheten fastställer. MKN anger en lägsta nivå för den kvalitet 

olika förekomster ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Normerna beslutas för en 

förvaltningscykel, den senaste beslutades 2017 och den nya förvaltningscykeln 

kommer beslutas i slutet av 2021. Den senaste bedömningen av MKN, som med all 

trolighet kommer fastställas i slutet av året, är ”förslag till nya MKN”. 

SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) 

Vattendraget rinner väster om Lönsboda. Vattenförekomsten är 26 km långt och går 

igenom tre kommuner, Osby, Älmhult och Östra Göinge. Utpekade betydande 

problem inom vattenförekomsten är försurning och brunifiering (VISS, 2021). 

SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) har 

otillfredsställande ekologisk status och ”Uppnår ej god” kemisk status (VISS, 2021). 

Den ekologisk statusen är baserad på klassningen av kvalitetsfaktorn försurning, som 

har måttlig status. De hydromorfologiska parametrar är även klassade till sämre än 

god med status som varierar mellan otillfredsställande och dålig. Kemisk status är 

baserad på parameterbedömningarna av kvicksilver och bromerade difenyleter som 

överstiger sina bedömningsgrunder. Dessa parametrars bedömningsgrunder 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster på grund av stor 

atmosfärisk deposition (VISS, 2021). 

Nuvarande MKN är God ekologisk status 2027, med tidsfrist för konnektivitet, 

morfologiska förändringar samt övergödningar, och God kemiskytvattenstatus, med 

mindre stränga krav för bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Förslag till nya MKN är God ekologisk status 2027 och God 

kemisk ytvattenstatus. MKN för ekologisk status har tidsfrist till 2027 för 

kvalitetsfaktorerna fisk, försurning och samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

MKN för kemiskytvattenstatus har mindre stränga krav utpekat för parametrarna 

bromerade difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

SE625188-140650 

Grundvattenförekomsten har en area på 0,3 km och är belägen sydväst om 

Lönsboda tätort. SE625188-140650 är en sand- och grusförekomst med mycket god 

uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 

400-2 000 m3/d) (VISS, 2021). Vattenförekomsten ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeåns-SE87000 och helt belägen inom Osby kommun 

(VISS, 2021). 

Kemisk och kvantitativ status är bedömd till god. Klassningarna är baserade på utförd 

påverkansanlys där inga betydande påverkanskällor identifierades. Nuvarande MKN 

är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status. Förslag till MKN för 

grundvattenförekomsten är fortsatt God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ 

status (VISS, 2021). 
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Planområden 

Detaljplanen berör område där ett äldreboende ska byggas. Planområdet är cirka 2 

ha (0,002 km2) och utgörs idag av en äldre servicebyggnad, stora delar hårdgjorda 

ytor, samt naturmark. Den nuvarande huvudbyggnaden på planområdet kommer 

rivas för att ersättas med äldreboendet. Vegetation som finns inom området, består 

till största del öppna gräsytor, planeras bevaras. Den nya detaljplanen kommer 

medföra i en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen. Enligt planbeskrivningen så 

kommer dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling till befintligt system, 

vars ledningar rinner ut i Flybodabäcken, och sedan rinner ut i den delen av 

Tommabodaån/Ekehultsån som ingår i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-

Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre). Dagvattnet rinner ut i vattenförekomsten i 

närheten av samhället Tranebacken, se Figur 1. 

Figur 1. Karta över Lönsboda och vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: SKRÄBEÅN: Immeln-

Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) (ljusblå linje) samt SE625188-140650 (lila område). Röd elipse 

visar det aktuella planområdet. Källa: VISS, 2021 
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Bedömning 

Enligt planbeskrivningen för planområdet så planeras inte någon stor förändring av 

markanvändning eftersom stora delar redan är hårdgjorda, vilket betyder att det blir 

lika eller en mycket liten ökning av dagvattenflödet. Den nya detaljplanen kommer 

inte heller resultera in någon större ökad föroreningsmängd då äldreboendet i sig inte 

är en verksamhet som ger upphov till någon förorening. Dock kan den nya 

detaljplanen resultera i en liten ökning av trafik till området som skulle kunna betyda i 

en liten förändring i föroreningsmängd i dagvattnet jämfört med nuläget. 

Dagvatten rinner ut i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa 

(Ekeshultsån övre) via ett biflöde. Dagvattnet ifrån planområdet rinner 

uppskattningsvis cirka 4 km innan det når vattenförekomsten. Flödet av dagvatten 

ifrån områdena kan sättas i relation till storleken av ytvattenförekomstens 

avrinningsområde. SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, 

Tommabodaån) har tre delavrinningsområdet. Dagvattnet från planområde är 

inkluderat i ”Inloppet i Vielången” (SE624920-140695), på cirka 19 km2. I jämförelse 

med delavrinningsområdenas storlek så är avrinningen ifrån planområde, vars area 

på 0,002 km2 försumbar. De föroreningar som finns i dagvattnet förväntas till viss del 

sedimenteras på vägen till vattenförekomsten då den har en längre rinnsträcka i ett 

biflöden innan de når vattenförekomsten. Dessutom kommer föroreningarna att 

spädas ut när de väl når ytvattenförekomsterna.   

Baserat på topografisk karta och uppgifter kring hur dagvattnet leds ifrån planområdet 

till Tommabodaån/Ekehultsån, se Figur 1, så bedöms inte dagvattnet nå 

grundvattenförekomsten SE625188-140650, och därmed inte påverka den.  

Slutsats 

Baserat på planområdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken 

typ av verksamhet som planeras så bedöms den planerad detaljplan ha en försumbar 

påverka på vattenförekomsten. Den planerade detaljplanen bedöms inte påverka 

SE625188-140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 

grundvattenförekomsten. SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, 

Tommabodaån). Därmed bedöms den planerade detaljplanen inte riskera påverka 

vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå av god 

ekologisk eller kemisk status. I och med det påverkas inte heller 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 
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Kartunderlag 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS). Vattenkartan, 2021 

Lantmäteriet, Min karta, 2021 
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Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 samt del av  
Lönsboda 46:62. 

SBN/2020:246

Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

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

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagandehandlingrvl OSBY 

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

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning 
Miljöteknisk rapport 
Geoteknisk rapport 
MKN-vattenrapport 
Buller-PM 

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

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

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

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

Lönsboda 46:57 m.fl

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft
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SAMMANFATTNING
Ett nytt äldreboende behöver byggas i Lönsboda 
Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör knappt 2 hektar. 
Gällande planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella framtida 
utbyggnader men även för utemiljö, parkering och liknande.   
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Lönsboda tätort.

INLEDNING

Bakgrund
Under höster 2020 har möjligheterna att bygga ett äldreboende på fastigheten 
Lönsboda 46:57 utvärderats. En lokaliseringsprövning har gjorts som kom fram 
till att den aktuella fastigheten är lämpligast, bland annat utifrån möjligheten till 
framtida utbyggnader. Fastigheten har därefter köpts in av kommunen som  
tidigare var privatägd. Beslut om planuppdrag togs 2020-11-11. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak 
Lönsboda 46:57. Därför behövs en ny detaljplan med bostäder och vård för att 
möjliggöra en sådan verksamhet inom planområdet. Ytterligare fastigheter runt 
Lönsboda 46:57 planläggs också för utrymmesbehov. På 1:291 tas befintlig 
industribestämmelse bort och ersätts med bostadsbestämmelse för att unvika 
industri nära det nya äldreboendet. 

Planfakta
Planområdet ligger i den nordvästliga delen av Lönsboda och utgörs av en äldre 
servicebyggnad och naturmark. Totalt omfattas fem fastigheter varav den norra 
fastigheten planläggs i viss utsträckning för att säkerställa att utrymmesbehovet 
uppfylls. Området avgränsas i söder av Tommahultsvägen, i norr av planlagd 
naturmark och i öster av två avstyckade villatomter som är obebyggda och 
fortfarande i kommunens ägo. I väster ligger en privat fastighet som till stora 
delar står oanvänd med ett antal mindre skjul. Byggnaden på huvudfastigheten 
kommer att rivas för att ge plats till det nya äldreboendet. Planområdet bedöms 
ha god potential genom skogsområdet som ligger precis norr om fastigheten 
som bidrar till en god utemiljö för äldreboendet. I detaljplanen läggs prickmark 
mot Tommahultsvägen för att hålla ett lämpligt avstånd till trafiken enligt 
Trafikverkets synpunkter. Prickmark läggs även mot ställverket i väster för att 
hålla ett byggnadsfritt avstånd. Minst 4,5 meter till tomtgräns hålls till privatägda 
fastigheter i öster. På 1:291 läggs prickmark mot kommunens fastighet. Gällande 
infarter finns detta redan till 46:57 även om de kan behöva justeras.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det. 
Detaljplaneförslaget  bedöms dock inte avvika från översiktsplanen. 
Planförslaget drivs med utökat planförfarande. 

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl



4              Planbeskrivning för dp XXXXXX

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

 
Gällande stadsplan för Lönsboda 46:57. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött.

 
Gällande stadsplan för Lönsboda 46:62. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött.
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Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande. 
Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget.  
 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd.

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

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
I och kring planområdet växer en del träd, i huvudsak ek och björk. Fastigheterna 
är relativt öppna och den lägre vegetationen består främst av öppna gräsytor.  
 
 

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl

Gällande stadsplan för del av Lönsboda 1:291. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött.
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En bedömning har gjorts av kommunekologen om en naturvärdesinventering 
har varit nödvändig att ta fram, vilket inte varit fallet eftersom stora delar av 
planområdet redan är ianspråkstaget. 
En MKN-utredning för vatten är framtagen för att analysera eventuell 
påverkan och säkerställa att ingen eventuell negativ påverkan sker för MKN 
vatten. Slutsatsen dras att baserat på planområdets storlek i relation till 
avrinningsområdets storlek samt vilken typ av verksamhet som planeras 
så bedöms den planerad detaljplanen ha en försumbar påverka på MKN 
vatten. Vidare görs analysen att den planerade detaljplanen inte påverka 
SE625188-140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 
grundvattenförekomsten. Det är Skräbeån: Immeln-Farlångenbäcken 
(Ekeshultsån, nedre) som är aktuell vattenförekomst, kopplat till planområdet, 
med en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, vilket inte 
försämras genom förslag till detaljplan enligt MKN-rapporten. Därmed kommer 
den planerade detaljplanen inte riskera påverka vattenförekomsternas miljöstatus 
eller riskera äventyra möjligheten att uppnå en god ekologisk eller kemisk status.  
De gällande stadsplanerna anger i huvudsak industriändamål, vilket medför 
förutsättningar för större negativ påverkan på MKN-vatten utifrån dagsläget. 
Eftersom industriändamålet avses ändras bidrar detta även till att minska 
förutsättningar för att området kan påverka MKN-vatten negativt.
    
Vissa åtgärder och verksamheter regleras och kräver tillstånd eller anmälan 
enligt Lönsboda och Tommaboda vattenskyddsföreskrifter. Vid borrning av 
exempelvis bergvärme kommer tillstånd sökas och i övrigt vad föreskrifterna 
kräver. PLanförslaget bedöms inte påverka vattenskyddsområdet negativt. I övrigt 
är vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar förekommer inom 
planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig vattenföring som kan 
orsaka översvämning. En höjdmodellering i 3D är framtagen och som visar att 
planområdet inte innefattar några lågpunkter eller svackområden.  

Höjdmodellering som visar planområdets höjdförhållanden. 

Länsstyrelsens egna lågpunktskartering visar på att planområdet inte 
översvämningsdrabbat eller omfattar lågpunkter. Komplettering görs i 
detaljplanen genom att ett område för öppen dagvattenhantering placeras in. 
Denna yta får inte hårdgöras utan marklov. Området är utlagt som prickmark i 
detaljplanen. Ytan för dagvattenhanteringen löper i huvudsak längs planområdets 
södra och västra gräns och utgör ett antal tusen kvadratmeter sammanlagt. 
Storleken har bedömts så ansenlig att den kan omhänderta tillräckligt med vatten. 

del av Lönsboda 46:57 m.fl

-----
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Lågpunktskartering hämtad från Länsstyrelsens hemsida. 

Geotekniska förhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torvområden eller blöta 
områden ligger i direkt närhet. 

  

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

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Historik och befintlig bebyggelse
I dagsläget finns ett antal byggnader inom planområdet, i huvudsak byggnaden 
på 46:57. Denna byggnaden har mestadel använts som klädesverkstad, enbart 
för syning, men också som festlokal. Övriga byggnader används bland annat för 
upplag av ved. Utanför planområdet finns mestadels bebyggelsen i söder och öster 
i form av villafastigheter.  
 
Själva industribyggnaden på 46:57 uppfördes på 1950-talet och avspeglar den 
textilindustri som funnits på orten. Länsstyrelsens regionala kulturmiljö nämner 
Junex (Junesco) fabriker i Skånes Fagerhult och Lönsboda som exempel på några 
av de idag nedlagda tekoindustrierna i Skåne. Tekoindustrin i Skåne har varit en 
värdefull del av regionens industrihistoria, men representeras numera av några 
småföretag med specialiserad produktion. Som en viktig del i textilindustrin 
fanns en stor andel kvinnliga arbetare vilket är en stor och betydelsefull del i den 
kulturhistoriska berättelsen. 

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

Utdrag från kommunens GIS-system (RAÄ fornsök) visar att inga fornlämningar,  
riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet (röd markering).

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER)

Gator och trafik
Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning utmed 
Tommahultsvägen och framför allt in till den huvudsakliga fastigheten som 
planområdet utgör. Infarter finns redan från Tommahultsvägen som kan användas 
för den nya byggnaden och fungerar väl. Ny parkering löses inom planområdet. 
Trottoarer finns på båda sidor om Tommahultsvägen för gående.  

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Eventuella cykelgarage löses också inom planområdet. Belastningen bedöms öka 
med runt 40-50 fordon per dygn från redan mycket låga nivåer enligt Trafikverkets  
ÅDT-räkning. Det finns totalt 9 kategorier av trafikbelastning och 
Tommahultsvägen tillhör den lägsta av dess kategorier, 250 fordon eller 
lägre per dygn. Verksamhet har bedrivits tidigare i byggnaden och därför kan 
trafikbelastningen inte ses öka i större bemärkelse. Större delen av fastigheterna 
som planförslaget omfattar är redan ianspråkstagna. Trafik till området har däför 
funnits innan men ändra mestadels bara karaktär.    

Utdrag från Trafikverkets kartor med trafikbelastningen markerad, ÅDT.  
Tommahultsvägensvägen är gråmarkerad och tillhör den lägsta kategorin.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatuvy över Tommahultsvägen som är en liten och lågt trafikerad väg med huvudsakligen 
bostäder utmed vägen.

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
äldreboende, samtidigt som planområdets kvalitéer gällande grönytor ska bevaras 
och användas så effektivt som möjligt. 
 
Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el et cetera. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp VA dras in från befintligt system till 
det nya äldreboendet. Dagvattnet hanteras med nya brunnar och påkoppling till 
befintligt system. Vissa delar av planområdet är redan hårdgjort. Framför allt 
46:57 där en större del är hårdgjort och där det nya äldreboendet avses byggas. 
Någon särskild åtgärd inför nybygget bedöms inte behövas. Enligt Länsstyrelsens 
lågpunktskartering är planområdet inte föremål för vattenansamlingar eller utgör 
en svacka/lågpunkt.  
Av stor vikt är att den nya byggnaden förses med en god klimatanläggning som 
ger möjlighet att styra inomhustemperaturen efter önskemål. En modern byggnad 
ska kunna ge samma temperatur inomhus oavsett vinter eller en varm sommardag.  

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen 
så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 

Hälsa och säkerhet 
Utifrån ljudmiljön vid planområdet bedöms gällande bullerriktlinjer hållas. 
Tyréns har på uppdrag av kommunen varit på plats och bedömt att det inte  
föreligger någon bullerproblematik. Enligt Trafikverkets mätningar gällande ÅDT 
(årsdygnstrafik), ligger Tommahultsvägen på den lägsta skalan som Trafikverket 
använder för ÅDT på totaltrafiken (se avsnittet Gator och trafik).  
Byggrätten placeras 8 meter in från fastighetsgränsen, vilket är där stenmuren  
löper längs trottoaren. Det är bland annat mot bakgrund av dessa siffror, Tyréns 
analys och avståndet till järnvägen som bedömningen görs att ingen  
bulleråtgärd krävs.  
En miljöteknisk undersökning har genomförts med provtagning av jord samt  
vatten genom grundvattenrör. Efter att den miljötekniska rapporten  
färdigställdes har ytterligare två grundvattenrör installerats i området för att öka 
säkerheten i resultaten. Vissa borrpunkter kan enligt rapporten komma att behöva 
åtgärdas ur miljöteknisk synpunkt. Därför kompletteras detaljplanen med en 
bestämmelse om att sanering ska ske enligt Naturvårdsverkets riktvärden ner till 
KM, känslig markanvändning.   
Gällande magnetfält har kommunen samtalat med E.ON om avstånd och eventuell 
strålning. En beräkning för ställverket har gjorts utifrån strålning (mikrotesla).  
Beräkningen visar att elektricitetens påverkan minskar kraftigt några meter från 
källan. Dock finns inga fastställda avstånd att obligatoriskt förhålla sig till.  

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Utifrån magnetfältspolicyn som Svenska kraftnät förhåller sig till om  
0,4 mikrotesla, är avståndet till planområdet lämpligt. Redan efter 10 meter från 
källan (ledningens mitt) är nivån under 0,4 mikrotesla. Från närmsta ledning till 
planområdesgränsen (närmsta fastighetsgräns inom planområdet) är det cirka 20 
meter. Därmed bedöms att lämpligt avstånd hålls.

   

Karta över ställverket i förhållande till ledning och fastighetsgränsen för 46:57.

 
Digram över mikroteslanivån för ställverket i relation till avstånd.

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är  i huvudsak kommunägd.  
Lönsboda 1:291 är dock privatägd. 

Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i 
en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas.  
En äldre tomtindelning finns för Lönsboda 46:57 (tomtindelning för kvarteret 
Skogvaktaren, 11-LÖN-122/52) som berörs av förslag till detaljplan. 
Hela denna tomtindelning avses upphävas genom förslag till ny detaljplan.

 

Tomtindelning för kvarteret Skogvaktaren som upphävs genom förslag till detaljplan.

Planbeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR

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

Tidplan
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2022.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
 
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Planområdet ägs av Osby kommun med undantag för Lönsboda 1:291. 
Kommunen är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark för den del 
kommunen äger av planområdet. Kommunen är huvudman för allmänna platser 
(gator, park- och naturmark et cetera). Kommunen är huvudman för VA-
verksamheten. Driften sköts av VA-bolaget SBVT. 

Avtal
Inga avtal avses upprättas.

Fastighetsbildning
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar.
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att 
skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning. Eventuellt önskas förändringar i 
fastighetsbildningen göras och då ansöker kommunen om detta till Lantmäteriet. 
 
Ledningsrätt
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon annans 
fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. 
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver 
skapas inom planområdet i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättande av detaljplanen bekostas av kommunen. Respektive markägare 
står för alla kostander för exploateringen, exempelvis  anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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TEKNISKA FRÅGOR

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

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-02-17

Mathias Karlsson                Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef            Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för del av Lönsboda 46:57 m.fl
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             2022-01-15 
 

 

 

 
 

 

 

Förslag till detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 

46:59 samt del av Lönsboda 46:62. 

 
Lönsboda, Osby kommun, Skåne län   
 

 

Förslag till ändring av detaljplan har varit på granskning under perioden 2022-01-19 – 

2022-02-08 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-18. 
 

Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. 

Under granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens 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 

kommunhuset, Västra Storgatan 35. 

 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

 Länsstyrelsen, 2022-02-08     synpunkter 

 Lantmäterimyndigheten, 2022-02-08  synpunkter 

 Trafikverket, 2022-02-01    synpunkter 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

              Miljö- och byggnämnden, 2022-01-27  synpunkter 

Fjärrvärme i Osby AB, 2022-01-20   ingen erinran 

E.ON, 2022-02-08     synpunkter 

Räddningstjänsten, 2022-01-25    synpunkter 

GlobalConnect, 2022-02-07    synpunkter 

  

 

 

   

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 

bygglagen. 

 
Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten 
I den för planförslaget framtagna MKN-utredningen redovisas att planförslaget innebär att  

miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. En förutsättning för utredningen är att andelen  

hårdgjord yta inte ökar mer än marginellt. För att säkerställa att andelen hårdgjord yta inte ökar 

behövs en reglering som innebär att kommunen bestämmer i detaljplanen att det krävs marklov 

för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Om planen inte säkerställer att 

flödet begränsas från planområdet kan Länsstyrelsen med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för 

vatten komma att överpröva planen enligt 11 kap. PBL. 

Kommunen behöver redovisa om planområdet eller angränsande områden kan hantera ett regn 

med en återkomsttid på 100 år inklusive klimatfaktor. Eftersom planförslaget avser att ta höjd för 

magasinering av vatten vid ett skyfall behöver i så fall ytor reserveras för hanteringen. För att  

säkerställa att åtgärder genomförs behöver hanteringen ske på allmän platsmark inom  

planområdet. Enligt planbeskrivningen läggs en bestämmelse om LOD in på plankartan.  

Länsstyrelsen anser att denna planbestämmelse är en nullitet då den inte går att koppla till 

genomförande. Planområdet ligger inom vattenskyddsområde. I samrådsyttrandet efterlyste  

Länsstyrelsen en redovisning av planförslagets påverkan på vattenskyddsområdet samt vilka  

föreskrifter som gäller och hur planförslaget förhåller sig till dessa. Länsstyrelsen kan av  

granskningshandlingarna inte utläsa att detta har kompletterats tillfredsställande, och efterlyser 

därför fortsatt en redovisning av detta. Planförslaget behöver ta höjd för om planen är förenlig 

med vattenskyddsföreskrifterna och om eventuella behov av försiktighetsmått är förenliga med 

planen. Om skyddsföreskrifterna inte kan följas kan planens genomförande begränsas. 

 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram i samband med planarbetet och i  

planbeskrivningen framgår att ”Inget har framkommit av provtagningarna som kräver någon  

åtgärd eller sanering”. Av den miljötekniska markundersökningen framgår dock att PCB uppmätts 

i halter över MKM (mindre känslig markanvändning) i tre av fyra samlingsprov. Länsstyrelsen 

anser att det är olämpligt att inom planområdet ha ytliga jordlager med halter av PCB över MKM, 

då dessa massor potentiellt kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. 

 

Länsstyrelsen anser därför att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats  

tillfredsställande. Det ska av planhandlingarna framgå vilka markföroreningar som är aktuella 

inom området och vilka efterbehandlingsåtgärder som krävs för att göra marken lämplig för  

ändamålet, vilket saknas. 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.  

Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att avhjälpandeåtgärder genomförs innan 

planen antas eller genom villkorat bygglov enligt 4 kap. 14 § PBL. 

 
Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det här 

skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och för-

tydligande redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvänd-

ning. 
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Kommentar: Kompletteringar görs i planhandlingarna gällande MKN-vatten.  

I förslag till detaljplan utökas prickmarken längs den västra sidan av Lönsboda 46:57. 

Denna prickmarksyta tillsammans med remsan med prickmark längs den södra gränsen och 

till viss del i norr läggs in som fördröjningyta för öppen dagvatten. Dessa ytor får inte heller 

hårdgöras utan marklov i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. 

Förtydligande görs även av vattenskyddsområdet och dess vattenskyddsföreskrifter i 

förhållande till planförslaget. Tillägg görs i plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

Tillägg görs i plan- och genomförandebeskrivningen som förtydligar de miljötekniska 

förutsättningarna inom detaljplaneområdet utifrån den miljötekniska undersökningen. 

En bestämmelse om att marken ska saneras ner till KM, känslig markanvändning läggs till i 

detaljplanen.      

  

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-01-19) har följande noterats:  

 

Plankarta  

Genomförandetid saknas på plankartan. Genomförandetid är inte en planbestämmelse, men 

bör redovisas bland planbestämmelserna under rubriken ”Genomförandetid” med samma ru-

briknivå som till exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark ” vilket Bover-

ket föreslår i det allmänna rådet, avsnitt 2.1.  

 

Grundkarta saknar följande:  

Teckenförklaring till grundkartan  

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grund-

kartan. Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd.  

 

Genomförandefrågor  

Det förefaller som att användningen D för vård. kan komma att anses vara kvartersmark för 

annat än enskilt bebyggande (allmän kvartersmark). När det förekommer allmän kvartersmark 

i en plan bör kommunen i planbeskrivningen redovisa att det aktuella området bedöms vara 

allmän kvartersmark. Under konsekvenser bör en redovisning göras av att kommunen har rätt, 

respektive på anmodan av fastighetens ägare är skyldig, att lösa in området enligt 6 kap 13 § 

PBL respektive 14 kap 14 § PBL. Dessutom bör det redovisas hur kommunens rätt / skyldig-

het påverkas vid bygglov till förmån för enskild enligt 9 kap 32 § PBL. 

 

Kommentar: Tillägg görs av genomförandetiden.  

Till antagandet kommer det finnas en separat grundkarta med förteckning som förtydligande. 

Bedömningen är att det blir för detaljerat och otydligt om alla grundkartans tecken ska redo-

visas på detaljplanen. Komplettering görs av information gällande grundkarta såsom koordi-

natsystem m.m.  
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Trafikverket meddelar i yttrande 2022-02-01 följande: 

 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för äldreboende inom planområdet. 

 

Vägar  

Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 2129 (Tommahultsvägen) söder om  

planområdet. Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är önskvärt om 12 meter men vid 

en lägre ÅDT och begränsad hastighet kan det godtas mindre avstånd som i detta fall om  

föreslaget 8 meter, vilket bedöms vara godtagbart, om även Länsstyrelsen anser det rimligt. 

Dock gäller alltid som minst säkerhetszonens avstånd vilket här tillgodoses. Eftergivliga  

anordningar är önskvärt men stenmurens placering sedan tidigare i tätort med låg hastighet får 

anses utgöra naturlig gräns till fastigheten. Av planbeskrivningen framgår att det blir en  

begränsad beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Trafikverket bedömer att det inte 

påverkar det statliga vägnätet i den utsträckning att några åtgärder krävs utifrån att nuvarande 

anslutningar används. 

 

Buller 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. Utifrån bullerberäkningar utgör det inget 

hinder för planområdet och hålls inom uppsatta riktvärden. Trafikverket har inget ytterligare 

att erinra i granskningsskedet. 

 

Kommentar: En kortare bullerrapport har tagits fram av Tyréns som visar att inga 

bulleråtgärder behöver vidtas.    

 

  

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2022-01-27 följande: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ny detaljplan för Lönsboda 46:57 m.fl. 

för granskning. Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ett äldreboende i fyra- fem 

våningar.  

Ny detaljplan innebär att industriändamålet ersätts med bostads- och vårdändamål. Även en 

mindre del av naturområdet samt två befintliga villatomter införlivas i kvartersmarken.   

Miljö- och byggnämnden anser att det bör tydliggöras att det i enstaka punkter har påträffats 

föroreningar som kan utgöra en oacceptabel hälsorisk och som bör avgränsas samt åtgärdas. 

Önskvärt är även att det framkommer att miljökontroll ska utföras i samband med schaktning 

för att säkerställa en korrekt masshantering. 

I planbeskrivningen saknas motivering till varför lokalt omhändertagande av dagvatten (b1) 

och högsta nockhöjd (h1) inte ska gälla inom Lönsboda 1:291.  

Det framgår inte heller vad som ska hända med den befintliga gemensamhetsanläggningen 

Ga:1 som upptar del av Lönsboda 46:57.   

 

Kommentar: En planbestämmelse läggs in i detaljplanen om att sanering ner till KM, känslig 

markanvändning ska göras.  
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Komplettering görs av dagvattenhanteringen enligt tidigare planmötet. LOD-bestämmelsen 

tas bort. Prickmarken utökas och används för dagvattenhantering vilket bedöms räcka till 

hela området. När det gäller gemensamhetsanläggningen släcks denna ut vilket förtydligas i 

plan- och genomförandebeskrivningen.   

 

Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2022-01-20 följande: 

 

Inga synpunkter från Fjärrvärme i Osby AB. 

 

Kommentar: Noterat  

 

E.ON meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende. Vi hänvisar huvudsakligen till vårat yttrande i förhandsbeskedet, daterat till 2020-03-

31, vänligen se bifogat. 

 

Kommentar: Inga ytterligare åtgärder bedöms behövas i planhandlingarna. Ledningar går in 

till de kommunala fastigheterna men kan behöva flyttas vid nybyggnationen.   

 

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2022-01-25 följande: 

 
Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheterna  

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

Räddningstjänsten har inget att erinra gällande det framtagna detaljplaneförslaget.  
 

Bakgrund  

Den 19 januari 2022 inkom samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun med en remiss 

till räddningstjänsten i detaljplaneärendet med diarienummer SBN/2020:246 gällande  

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

Räddningstjänsten har skrivit yttrandet utifrån räddningstjänstens förmåga i Osby kommun 

enligt beslutat handlingsprogram samt de bestämmelser som anges i Länsstyrelsen i Skåne 

läns Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering (RIKTSAM) 2007:06.  

Yttrandet är skrivet som stöd för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen 

enligt Plan- och bygglag (2010:900). 

 
Kommentar: Noterat.  
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Global Connect meddelar i yttrande 2022-02-07 följande: 

 

Vi har inget aktivt inom berört område, men möjlighet att ansluta. 

 

Kommentar: Noterat 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnad i Osby, 2022-2-17 

 

 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Miljötekniska undersöknignar, Osby Kommun Erica Svensson / Peter Johnsson  

UPPDRAGSNUMMER 

 

DATUM  

10324929 2022-02-16  

 1 (5)  

MKN UTREDNING, LÖNSBODA 46:45 

Vattenförekomster som skulle eventuellt kunna påverkas av planerad detaljplan 

redovisas nedan. Vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för 

vatten som vattenmyndigheten fastställer. MKN anger en lägsta nivå för den kvalitet 

olika förekomster ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Normerna beslutas för en 

förvaltningscykel, den senaste beslutades 2017 och den nya förvaltningscykeln 

kommer beslutas i slutet av 2021. Den senaste bedömningen av MKN, som med all 

trolighet kommer fastställas i slutet av året, är ”förslag till nya MKN”. 

SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) 

Vattendraget rinner väster om Lönsboda. Vattenförekomsten är 26 km långt och går 

igenom tre kommuner, Osby, Älmhult och Östra Göinge. Utpekade betydande 

problem inom vattenförekomsten är försurning och brunifiering (VISS, 2021). 

SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) har 

otillfredsställande ekologisk status och ”Uppnår ej god” kemisk status (VISS, 2021). 

Den ekologisk statusen är baserad på klassningen av kvalitetsfaktorn försurning, som 

har måttlig status. De hydromorfologiska parametrar är även klassade till sämre än 

god med status som varierar mellan otillfredsställande och dålig. Kemisk status är 

baserad på parameterbedömningarna av kvicksilver och bromerade difenyleter som 

överstiger sina bedömningsgrunder. Dessa parametrars bedömningsgrunder 

överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster på grund av stor 

atmosfärisk deposition (VISS, 2021). 

Nuvarande MKN är God ekologisk status 2027, med tidsfrist för konnektivitet, 

morfologiska förändringar samt övergödningar, och God kemiskytvattenstatus, med 

mindre stränga krav för bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Förslag till nya MKN är God ekologisk status 2027 och God 

kemisk ytvattenstatus. MKN för ekologisk status har tidsfrist till 2027 för 

kvalitetsfaktorerna fisk, försurning och samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

MKN för kemiskytvattenstatus har mindre stränga krav utpekat för parametrarna 

bromerade difenyletrar samt kvicksilver och kvicksilverföreningar (VISS, 2021). 

SE625188-140650 

Grundvattenförekomsten har en area på 0,3 km och är belägen sydväst om 

Lönsboda tätort. SE625188-140650 är en sand- och grusförekomst med mycket god 

uttagsmöjligheter i bästa del av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25 l/s (ca 

400-2 000 m3/d) (VISS, 2021). Vattenförekomsten ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeåns-SE87000 och helt belägen inom Osby kommun 

(VISS, 2021). 

Kemisk och kvantitativ status är bedömd till god. Klassningarna är baserade på utförd 

påverkansanlys där inga betydande påverkanskällor identifierades. Nuvarande MKN 

är God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ status. Förslag till MKN för 

grundvattenförekomsten är fortsatt God kemisk grundvattenstatus och God kvantitativ 

status (VISS, 2021). 
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Planområden 

Detaljplanen berör område där ett äldreboende ska byggas. Planområdet är cirka 2 

ha (0,002 km2) och utgörs idag av en äldre servicebyggnad, stora delar hårdgjorda 

ytor, samt naturmark. Den nuvarande huvudbyggnaden på planområdet kommer 

rivas för att ersättas med äldreboendet. Vegetation som finns inom området, består 

till största del öppna gräsytor, planeras bevaras. Den nya detaljplanen kommer 

medföra i en viss trafikökning utmed Tosthultsvägen. Planområdet är belägget inom 

ett vattenskyddsområde. Enligt planbeskrivningen så kommer dagvattnet hanteras 

med nya brunnar och påkoppling till befintligt system, vars ledningar rinner ut i 

Flybodabäcken, och sedan rinner ut i den delen av Tommabodaån/Ekehultsån som 

ingår i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, 

nedre). Dagvattnet rinner ut i vattenförekomsten i närheten av samhället 

Tranebacken, se Figur 1. 

Figur 1. Karta över Lönsboda och vattenförekomsterna SKRÄBEÅN: SKRÄBEÅN: Immeln-

Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) (ljusblå linje) samt SE625188-140650 (lila område). Röd elipse 

visar det aktuella planområdet. Källa: VISS, 2021 
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Bedömning 

Enligt planbeskrivningen för planområdet så planeras inte någon stor förändring av 

markanvändning eftersom stora delar redan är hårdgjorda, vilket betyder att det blir 

lika eller en mycket liten ökning av dagvattenflödet. Den nya detaljplanen kommer 

inte heller resultera in någon större ökad föroreningsmängd då äldreboendet i sig inte 

är en verksamhet som ger upphov till någon förorening. Dock kan den nya 

detaljplanen resultera i en liten ökning av trafik till området som skulle kunna betyda i 

en liten förändring i föroreningsmängd i dagvattnet jämfört med nuläget. 

Dagvatten rinner ut i vattenförekomsten SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa 

(Ekeshultsån övre) via ett biflöde. Dagvattnet ifrån planområdet rinner 

uppskattningsvis cirka 4 km innan det når vattenförekomsten. Flödet av dagvatten 

ifrån områdena kan sättas i relation till storleken av ytvattenförekomstens 

avrinningsområde. SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, 

Tommabodaån) har tre delavrinningsområdet. Dagvattnet från planområde är 

inkluderat i ”Inloppet i Vielången” (SE624920-140695), på cirka 19 km2. I jämförelse 

med delavrinningsområdenas storlek så är avrinningen ifrån planområde, vars area 

på 0,002 km2 försumbar. De föroreningar som finns i dagvattnet förväntas till viss del 

sedimenteras på vägen till vattenförekomsten då den har en längre rinnsträcka i ett 

biflöde innan de når vattenförekomsten. Dessutom kommer föroreningarna att spädas 

ut när de väl når ytvattenförekomsterna.   

Baserat på topografisk karta och uppgifter kring hur dagvattnet leds ifrån planområdet 

till Tommabodaån/Ekehultsån, se Figur 1, så bedöms inte dagvattnet nå 

grundvattenförekomsten SE625188-140650, och därmed inte påverka den.  

Vattenskyddsområde 

Planområdet är belägget inom vattenskyddsområdet Lönsboda och Tommaboda 

(NRV 2014866). Området har en areal på 288,4 ha stort var av 0,2 ha består av 

vatten, se Figur 2. I vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter finns det beskrivning 

om hur verksamheter och produkter m.m. ska hanteras (se punktlista nedan). Den 

planerade verksamhet, ett äldreboende, bedöms som tidigare nämnt inte ge upphov 

till någon förorening. Den planerade verksamheten bedöms inte beröra några punkter 

i föreskrifterna. 

Sammanfattad bedömning: 

- Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor: bedöms som ej 

troligt. Vid eventuell användning kommer det inte vara större än 

hushållsbehov.  

- Hantering, lagring och användning av ensilage, växtnäring och kemiska 

bekämpningsmedel: bedöms ej hanteras inom verksamheten 

- Skogsbruk: inget skogsbruk 

- Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten från industri/ 

tankning/drivmedel m.m. samt hantering av avfall: Dagvattnet som kommer 

uppstå vid äldreboendet bedöms inte ha någon större påverkan på 

dagvattenkvalitén eventuella föroreningar i dagvattnet kommer uppstå ifrån 

hårdgjorda ytor (i liknande utsträckning till nuvarande byggnad). Dagvattnet 

planeras kopplas på befintligt dagvattensystem samt nya brunnar. 

- Miljöfarlig verksamhet: ingen miljöfarlig verksamhet 
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- Väghållning: upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt bedöms 

inte ske inom planerad verksamhet, inte heller någon deponering av avfall 

eller snö ifrån trafikerade ytor. 

- Transport av farliga gods: bedöms ej ske inom planerad verksamhet 

- Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningarbeten: ingen 

täktverksamhet 

- Energianläggningar och enskilda vattentäkter: ingen energianläggning 

- Fordonstvätt: ingen fordonstvätt 

- Vattenarbetet, vattenbruk: inget vattenarbete eller vattenbruk kommer ske 

inom planerad verksamhet 

 

Figur 2. Vattenskyddsområdet Lönsboda och Tommaboda är markerat med blå färg. Källa: Skyddad natur 

(2022). 

Slutsats 

Baserat på planområdets storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken 

typ av verksamhet som planeras så bedöms den planerad detaljplan ha en försumbar 

påverka på vattenförekomsten. Den planerade detaljplanen bedöms inte påverka 

SE625188-140650 eftersom dagvattnet rinnsträcka inte kommer i kontakt 

grundvattenförekomsten. SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, 

Tommabodaån). Därmed bedöms den planerade detaljplanen inte riskera påverka 

vattenförekomsternas miljöstatus eller riskera äventyra möjligheten att uppnå av god 

ekologisk eller kemisk status. I och med det påverkas inte heller 

vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer. 
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Referenser 
Databas 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS), 2021 

Skyddad natur, 2022 

 

Kartunderlag 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS). Vattenkartan, 2021 

Lantmäteriet, Min karta, 2021 
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HISTORISK INVENTERING OCH FÖRSLAG TILL 

PROVTAGNINGSPLAN 

Lönsboda 46:57, Lönsboda 1:291 och del av Lönsboda 46:62 
samt del av Lönsboda 44:1 och del av Lönsboda 52:1 

 

INLEDNING OCH SYFTE 
Osby kommun önskar få utfört miljötekniska markundersökningar på två separata områden inom 

Lönsboda inför detaljplaneändringar. Figur 1 nedan visar respektive områdes placering i Lönsboda, 

Osby kommun.  

- OMRÅDE 1 - Lönsboda 46:57, Lönsboda 1:291 och del av 46:62 – Osby kommun avser 

uppföra nytt äldreboende på dessa fastigheter 

- OMRÅDE 2 - Del av Lönsboda 44:1 – Osby kommun avser uppföra ny skola 

Föreliggande dokument omfattar inledningsvis en historisk inventering på aktuella fastigheter samt 

grannfastigheterna. Syftet med den historiska inventeringen är att erhålla information om 

potentiella föroreningskällor inom de olika områdena. I slutet av detta dokument finns en lista på 

använda informationskällor. 

Baserat på erhållen information har ett förslag på provtagningsplan på rubricerade fastigheter tagits 

fram. Syftet med provtagningsplanerna och följande undersökning är att utreda om det förekommer 

föroreningar samt huruvida de utgör en potentiell risk för planerad markanvändning i ny detaljplan.  

Då det planeras uppföras äldreboende och skola på delar av aktuella områden är det närmast 

Naturvårdsverkets scenario för Känslig Markanvändning (KM) som är aktuellt för områdena.  

 

Figur 1. Visar respektive undersökningsområdes placering i Lönsboda.  
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HISTORISK INVENTERING 
 

OMRÅDE 1 

Lönsboda 46:57, Lönsboda 1:291 och del av Lönsboda 46:62  

Osby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Lönsboda 46:57, 1:291 och den 

södra delen av 46:62 i Lönsboda, Osby kommun för att möjliggöra uppförandet av ett nytt 

äldreboende på fastigheten 46:57.  

 

Figur 2. Visar de tre aktuella fastigheterna som utgör undersökningsområdet inom Område 1.  

   

Figur 3a+b. Visar historiska flygfoton från 1960 respektive 1975 av undersökningsområdet. 
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Figur 4. Utdrag från VISS karta med potentiellt förorenade områden (källa VISS). Grå stjärna visar på ett identifierat sågverk 

utan impregnering. 

Lönsboda 46:57 (tidigare Skogsvaktaren 1) 

Kommunen har nyligen förvärvat fastigheten Lönsboda 46:57. Fastigheten har tidigare varit i privat 

ägo och har historisk bestått av en textilindustri där man bl.a. sydde kläder, 1952-1990. Därefter 

har fastigheten använts som bl.a. festlokal. Enligt erhållen information har ingen industriell 

verksamhet utförts inom fastigheten utan endast tillverkning av kläder.  

Figur 3a+b ovan visar att nuvarande byggnad mer eller mindre har haft samma utseende sedan 

1960-talet.  

Enligt flygfoto så är en liten del av fastigheten asfalterad. Ålder och status på asfalten är okänd. 

Med hänsyn tagen till fastighetens ålder går det ej att utesluta att tjärasfalt kan finnas.  

Baserat på byggnadens ålder är det högst troligt att den tidigare har värmts upp med eldningsolja. 

Byggnadsritningar från kommunen visar inte på var pannrum/eldningsoljecistern kan ha varit 

placerad. I ansökan om byggnadslov från 1953 anges att byggnaden ska värmas upp med 

centralvärme. Figur 5 nedan visar att en cistern är placerad längst med den västra 

fastighetsgränsen och dess storlek uppskattas vara mellan 10-20 m3. 

 

Figur 5. Röd cirkel visar en oljetank placerad på fastigheten Lönsboda 46:57 (källa Google Earth). 
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• Det finns inga kända spill eller olyckor inom fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB 1. 

• Figur 4 visar att fastigheten ej finns registrerad som potentiellt förorenad i Länsstyrelsens 

EBH-register2. 

Lönsboda 1:291 (tidigare Lönsboda 1:5) 

Fastigheten Lönsboda 1:291 är planlagd för industriändamål men har tidvis använts som 

bostadsfastighet och planeras därför ingå i detaljplaneändringen då det inte bedöms lämpligt med 

en industrifastighet intill äldreboende. 

 

Figur 6. Fastigheten Lönsboda 1:291 (källa Google Earth). 

Figur 3a+b ovan indikerar att fastigheten tidigare har använts till uppställning och upplagsplats. 

Enligt information från Länsstyrelsen så är fastigheten registrerad som potentiellt förorenad i EBH-

databasen och fastigheten har erhållit branschklass 4 – mindre sågverk utan 

doppning/impregnering och har inte prioriterats för vidare utredning av Länsstyrelsen. I MIFO-

blanketten från Länsstyrelsen står det att fastigheten användes som lagerplats för virke i mindre 

omfattning mellan 1943-1982.  

• Det finns inga kända spill eller olyckor inom fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB. 

Lönsboda 46:62  

Fastigheten Lönsboda 46:62 ägs av kommunen och är planerad som naturmark enligt gällande 

detaljplan från 1990-09-25. Fastigheten utgör ett skogsparti utan större rekreationsvärde. En bit av 

denna naturmark kan komma att behövas vid etablering av det nya äldreboendet. 

Figur 3a+b visar att fastigheten även tidigare har varit obebyggd skogsmark.  

• Det finns inga kända spill eller olyckor inom fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB. 

• Figur 4 visar att fastigheten ej finns registrerad som potentiellt förorenad i Länsstyrelsens 

EBH-databas. 

 
1 SPIMFAB = Register över undersökta och sanerade bensinstationer. 
2 EBH-stödet = Länsstyrelsens databas över potentiellt eller konstaterade förorenade områden i Sverige (EBH = 

EfterBeHand-ling) 
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Grannfastigheter 

Område 1 ligger i ett bostadsområde. Kringliggande fastigheter utgörs såväl idag som historiskt av 

bostäder och/eller obebyggda grönområden.  

På fastigheten Lönsboda 1:315 väster om Lönsboda 1:291 finns idag ett ställverk. Enligt erhållen 

information så etablerades ställverket under andra halvan av 1960-talet med utbyggnation utförd 

1973 samt ombyggnation under 2018/2020. Enligt erhållna handlingar framgår att olja har 

hanterats inom fastigheten/transformatorerna. Vid den senare ombyggnationen så påträffades 

kreosotbehandlade stolpar på fyra ställen inom fastigheten. Utförd markundersökning visade på 

förhöjda halter av PAH samt koppar. Schaktsanering utfördes där stolparna hittades 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM användes som mätbara åtgärdsmål då fastigheten är 

belägen inom ett vattenskyddsområde.   

 

OMRÅDE 2 

Del av Lönsboda 44:1 och del av Lönsboda 52:1 

Inom en del av fastigheten Lönsboda 44:1 och Lönsboda 52:1 avser Osby kommun att genomföra 

en detaljplaneändring för att möjliggöra för byggnation av en ny skola. Området består idag av ett 

skogsområde samt befintliga sportanläggningar och parkeringsyta. Figur 6a och b nedan indikerar 

att området även historiskt bestått av skogsmark. 

• Det finns inga kända spill eller olyckor inom denna del av fastigheten.  

• Fastigheten finns ej registrerad i SPIMFAB. 

• Figur 7 nedan visar att aktuellt område inte är registrerat som potentiellt förorenat i 

Länsstyrelsens EBH-databas.  

 

Figur 7. Visar det aktuella undersökningsområdet.  
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Figur 8a+b. Visar historiska foton från 1960 respektive 1975 av undersökningsområdet. 

 

Figur 9. Utdrag från VISS karta med potentiellt förorenade områden (källa VISS). Orange stjärna visar på ett objekt i 

riskklass 2 där det bedrivits ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer. Blå ring visar på bostadshus norr om 

området. 

Sporthallen och skolan sydost om undersökningsområdet finns med på det historiska fotot från 

1975 (figur 6b), förskolan i öster är nybyggt från 2018. Enligt erhållen information utfördes inga 

miljö- eller geotekniska undersökningar i samband med att förskolan byggdes.  

CEJN (Lönsboda 52:45) 

Industribyggnaden i sydväst ägs av företaget CEJN och finns med på de historiska fotona från 

1960 och 1975 (Figur 8a+b). I norr finns skogsmark och ett litet bostadshus. 

Figur 7 visar att fastigheten finns registrerad i Länsstyrelsen EBH-databas över kända och 

potentiella förorenade områden. Fastigheten har erhållit riskklass 2 dvs stor risk för påverkan.  
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TRIO AB har drivit en armaturfabrik på fastigheten från 1965. Dessförinnan så bedrevs 

gjuteriverksamhet på fastigheten från 1940-talet och gjuterisand antogs finnas kvar inom 

fastigheten.  

2008 övergick produktionen från TRIO Perfekta AB till CEJN AB som tillverkar automatsvarvade 

detaljer, dels för eget behov dels för legokunder. Detaljerna tillverkas främst av mässing och stål, 

men även tillverkning i rostfritt och aluminium har förekommit. De flesta detaljerna efterbehandlas 

genom ytbehandling.  

En mer detaljerad beskrivning av fastighetens/verksamhetens historik går att återfinna i den MIFO 

2 undersökning som utfördes 2009. I den framgår att trikloreten använts och att eventuellt även 

perkloretylen kan ha använts.  

Utförda undersökningar 2009 visar att det finns förhöjda halter av förorenande ämnen i jord av 

metaller (framförallt koppar, zink och bly men även kadmium, söder om befintlig byggnad) och 

tyngre alifater i ett flertal provpunkter både söder och väster om byggnaden. Väster om byggnaden 

påträffades CAH (klorerade alifater i form av trikloreten och dess nedbrytningsprodukter) 

I grundvattnet påträffades CAH samt relativt låga halter av xylen väster om byggnaden. Även 

metaller visade förhöjda halter och då framförallt zink på flera platser där högst halter påträffades 

nordost om byggnaden. 

I rapporten beskrivs inte grundvattenriktningen inom området, vilket innebär att 

spridningsriktningen är okänd. 

Enligt erhållen information från Länsstyrelsen och kommunen har inga ytterligare krav på 

provtagning avseende klorerade lösningsmedel krävts av tillsynsmyndigheterna. Därav saknas 

information om eventuell spridning från CEJNs fastighet till omgivande fastigheter.   

 

POTENTIELLA FÖRORENINGAR 
Tabell 1 nedan listar identifierade miljöstörande verksamheter för respektive fastighet samt 

grannfastigheterna.  

Tabell 1. Sammanfattning av identifierade miljöstörande verksamheter samt potentiella föroreningar för respektive fastighet 

inklusive grannfastigheter. 

Fastighet Potentiellt miljöstörande 

verksamhet 

Potentiella föroreningar 

OMRÅDE 1 

Lönsboda 46:57 Tidigare textilindustri, dock 

endast tillverkning av kläder 

och ingen tyngre industri. 

Impregnering av kläder kan 

inte uteslutas. 

Fyllnadsmassor, tjärasfalt och 

eldningsolja. PFAS 

Lönsboda 1:291 Tidigare förvaring av virke 

(okänt om det varit 

impregnerat). 

Fyllnadsmassor, metaller 

Lönsboda 46:62 - (Naturområde) - 

Grannfastigheter Ställverk sedan 1960-talet där 

olja använts. 

Olja, PCB, metaller, PAH 
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Påträffat kreosotbehandlade 

trästolpar.  

OMRÅDE 2 

Lönsboda 44:1 Naturområde - 

Lönsboda 52:1 Sportområde sedan 1970-talet Fyllnadsmassor och tjärasfalt  

Grannfastigheten Lönsboda 

52:45 

CEJNs historiska verksamhet Klorerade lösningsmedel, 

oljeföroreningar, metaller 

 

Analyser 

Tabell 2 visar vilka ämnen som ingår i de olika förslagna analyspaketen i provtagningsplanen för att 

identifiera de potentiella föroreningarna som identifierats ovan. 

Tabell 2. Sammanfattning av identifierade miljöstörande verksamheter samt potentiella föroreningar för respektive fastighet 

inklusive grannfastigheter. 

Benämning Innehåll 

PAH= PAH16 

 

PAH-L,summa=Acenaften, Acenaftylen, Naftalen 

PAH-M,summa=Antracen, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Pyren 

PAH-H,summa=Benso(a)antracen, Benso(a)pyren, Benso(b)fluoranten, 

Benso(k)fluoranten, Benso(ghi)perylen, Krysen + Trifenylen, 

Dibens(a,h)antracen, Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Oljeförorening BTEX= bensen, toluen, etylbensen, xylener 

Alifater= Alifater >C5-C8, Alifater >C8-C10, Alifater >C10-C12, Alifater 

>C12-C16, Alifater >C16-C35 

Aromater= Aromater >C8-C10, Aromater >C10-C16, Aromater >C16-

C35 

Metaller As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn 

PCB PCB-28 Triklorbifenyl 

PCB-52 Tetraklorbifenyl 

PCB-101 Pentaklorbifenyl 

PCB-118 Pentaklorbifenyl 

PCB-138 Hexaklorbifenyl 

PCB-153 Hexaklorbifenyl 

PCB-180 Heptaklorbifenyl 

CAH Tetrakloreten, trikloreten, dikloreten, mfl. 

PFAS De 11 PFAS ämne som används i livsmedelsverkets riktvärde 
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GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 
Jordarten inom stora delar av Lönsboda består enligt SGU:s kartvisare av morän, i låglänta 

områden finns torv (Figur 10). Jorddjupet vid Område 2 ligger mellan 5 och 10 m (Figur 11), 

motsvarande djup återfinns inom Område 1. Höjdkurvorna visar att båda områdena inte ligger i de 

mest låglänta områdena (Figur 10). 

 

Figur 10. Jordartskarta (SGU kartvisare), blått: morän, brunt: torv. 

 

Figur 11. Jorddjupskarta (SGU kartvisare). 
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Förutom grundvattenuttag (med okänt användningsområde) inom CEJNs industritomt (här har 

grundvattenytan påträffats ca 1-2 meter under markytan enligt MIFO 2 undersökningen) består de 

flesta dokumenterade brunnarna intill de berörda områdena av energibrunnar (SGU, brunnskarta, 

Figur 12).  

 

Figur 12. Brunnar (SGU kartvisare). 

Område 1 och de sydligaste delarna av Område 2 ligger inom SMHI delavrinningsområde ”Inloppet 

i Vielången” en övergripande grundvattenriktning inom dessa delar kan antas vara syd eller 

sydvästlig (Figur 13, VISS).  

,. 
I ... ' ., 

Tjät 

Lönsboda ,O,•' 
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Figur 13. Delavrinningsområde (VISS), grundvattendelare visas med bruna linjer och undersökningsområde med röda 

polygoner. 

 

De norra delarna av Område 2 ligger inom SMHIs delavrinningsområde ”Ovan 625487-140652” 

och här kan det övergripande flödet förväntas vara mer nordlig. Båda områdena ligger inom 

huvudavrinningsområdet Skräbeån som har en otillfredställande ekologisk status. Ån är påverkad 

av försurning och halva sträckan kalkas. Vattenförekomsten är också påverkad av vandringshinder 

som påverkar akvatiska organismer negativt. Ån är delvis rätad och rensad dvs. även morfologi 

och hydrologi är påverkad. Även brunifiering bedöms vara ett betydande problem i 

vattenförekomsten.  

Skräbeån har en god kemisk status förutom med avseende på kvicksilver och PBDE där 

gränsvärdena överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och 

kustvatten. Utsläpp av kvicksilver och PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands 

vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. 

Område 1 ligger inom och Område 2 precis intill Vattenskyddsområdet: Lönsboda och Tommaboda 

grundvattentäkt (Figur 14). 
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Figur 14. Vattenskyddsområdet: Lönsboda och Tommaboda grundvattentäkt.  

Påträffad förorening av CAH inom CEJNs industritomt har framförallt påträffats väster om de 

befintliga industribyggnaderna vilket skulle kunna indikera att spridningsriktningen följer antagen 

grundvattenriktning, denna förorening är dock inte avgränsad. Enligt MIFO 2 undersökningen från 

2009 har 0-provet som ligger norr om industriområdet högst zinkhalter och detta skulle enligt 

slutsatserna troligen bero på urlakning av restprodukter från metallbearbetningen. För att förklara 

de påträffade höga halterna i grundvattnet norr om byggnaden behöver det antingen finnas en ej 

identifierad källa norr om området (där det saknas provtagningspunkter) eller så finns det en 

nordlig grundvattenflödesriktning inom området. Huruvida grundvattenriktningen har kunnat 

bestämmas inom CEJNs industriområde framgår inte av det material som WSP har tagit del av.  

PRELIMINÄR KONCEPTUELL MODELL 
I tabell 3 presenteras en preliminär konceptuell modell för undersökningsområdena. För mer 

information hänvisas till ovanstående områdesbeskrivning. 

Tabell 3 Översiktlig konceptuell modell.  

Potentiella 

föroreningskällor 

Frigörelse-

/spridnings-

mekanismer 

Exponeringsvägar 

(hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Markförorening 

Fyllning 

Grundvatten 

 

Utlakning till och 

spridning med 

grundvatten 

Ytavrinning 

Förångning 

Upptag i växter 

Fri fas 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av damm 

Inandning av ånga 

(Intag av grönsaker) 

 

Barn och vuxna 

som vistas eller 

bor inom området 

Yrkesverksamma 

Besökande 

Markekosystem 

Ytvatten-

ekosystem 

Ytvatten 

Grundvatten 

•• 

0 

-;-7 
t 
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PROVTAGNINGSPLAN 

Förslag och motivering till provpunkternas placering 

I Figur 15 och Figur 16 nedan redovisas en provtagningsplan med förslag till ungefärlig placering 

av provpunkter för respektive område. I bruna punkter tas endast jordprover i blåa punkter tas 

jordprover samt att grundvattenrör installeras. I Tabell 4 och Tabell 5 ges en motivering till de olika 

provpunkternas placering och dess syfte.  

Slutlig placering av provtagningspunkter beror även på framkomlighet för borrbandvagn samt 

mottagning av GPS-signal – vilket är viktigt vid bestämning av grundvattnets flödesriktning. 

OMRÅDE 1 

Tabell 4. Motivering till de olika provpunkternas placering och dess syfte inom Område 1. 

Fastighet Omfattning Parametrar och uppskattad 

omfattning* 

OMRÅDE 1 

Lönsboda 46:57 7 provpunkter i jord 

4 grundvattenrör: 

- 3 rör nedströms antagen 

grundvattenriktning inom fastigheten för 

att bedöma status från ev påverkan från 

verksamheten. 

- 1 rör vid placering av oljetank. 

Jord: metaller (14 st), PAH 

(13 st) och oljekolväten (1 st).  

Grundvatten: metaller (4 st), 

oljekolväten (4 st) och PFAS 

(3 st) 

Asfalt: PAH (2 st) 

Lönsboda 1:291 4 provpunkter i jord 

2 grundvattenrör: nedströms antagen 

grundvattenriktning inom fastigheten och 

uppströms grannfastigheten för att upptäcka 

eventuell påverkan från grannfastigheten till 

väster.  

Jord: metaller (8 st) , PAH (7 

st), dioxin (2 st), PCB (2 st) 

och oljekolväten (1 st)  

Grundvattnet: metaller (2 st) 

och oljekolväten (2 st). 

Lönsboda 46:62 2 provpunkter i jord 

1 grundvattenrör vars främsta syfte är att 

se status på grundvattnet uppströms 

undersökningsområdet samt att bedöma 

grundvattnets riktning inom 

undersökningsområdet.  

Jord: metaller (2 st) och PAH 

(2 st). 

Grundvatten: metaller (1 st) 

och oljekolväten (1st). 

 

* Omfattningen kan behöva ändras beroende på intryck i fält. T.ex. om det finns tecken på förekomst av 

flyktiga ämnen så föreslås att jordprov analyseras för oljekolväten och att ett grundvattenrör installeras på 

aktuell plats.  
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Figur 15. Förslag till provtagning inom Område 1, de bruna prickarna symboliserar provtagning av jord, de blåa prickarna 

symboliserar provtagning av både jord och grundvatten.  

OMRÅDE 2 

Tabell 5. Motivering till de olika provpunkternas placering och dess syfte inom Område 2. 

Fastighet Omfattning Parametrar * 

OMRÅDE 2 

Lönsboda 44:1 Jord 

Ingen misstanke om förorenad mark som 

källa till förorening inom fastigheten.  

Metaller (6 st) och PAH (6 st) 

 

Grundvatten 

6 provpunkter var syfte dels är att erhålla 

information om grundvattnets flödesriktning 

inom undersökningsområdet för att se om 

det finns risk för påverkan från CEJNs 

fastighet sydväst om undersökningsområdet 

och dels ge en uppfattning om 

bergöverytans topografi.**  

Då bergöveryta verkar ligga på ungefär 5-10 

meter under markytan (mumy) inom 

undersökningsområdet föreslås att två 

grundvattenrör installeras vid de 4 södra 

provpunkterna. Vid varje provpunkt 

installeras ett filter i nivå med 

grundvattenytan (ca 1-2 mumy) samt ett i 

nivå med berget.  

4 sydliga provpunkter: 

Ytliga grundvattenrör -  CAH 

(4 st), metaller (4 st) och 

oljekolväten (4 st).  

Djupa grundvattenrör – CAH 

(4 st), metaller (4 st). 

2 nordliga provpunkter – 

endast för att erhålla 

information om grundvattnets 

flödesriktning. Om förorening 

påträffas i de sydliga 

grundvattenrören föreslås 

kompletterande provtagning i 

de nordliga grundvattenrören.  

Lönsboda 52:1 Jord 

6 provpunkter var syfte är att erhålla 

information om fyllnadsmassornas status. 

Metaller (8 st) och PAH (8 st) 
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Grundvatten 

1 provpunkt 

CAH (1 st), metaller (1 st), 

oljekolväten (1 st) 

Asfalt 

1 asfaltsprov för att se om det finns 

tjärasfalt inom området.  

PAH (1 st) 

 

Grannfastigheten 

Lönsboda 52:45 

GRUNDVATTNETS FLÖDE 

För att erhålla mer information grundvattnets 

riktning inom undersökningsområdet vore 

det bra om grundvattennivån i befintliga 

grundvattenrör inom CEJNs industrifastighet 

kunde mätas in samtidigt som övriga 

grundvattenrör inom undersökningsområdet 

provtas. 

Endast för att erhålla 

information om grundvattnets 

flödesriktning och för att få 

information om tidigare 

undersöknings 

provtagningsdjup. 

* Omfattningen kan behöva ändras beroende på intryck i fält. T.ex. om det finns tecken på förekomst av 

flyktiga ämnen så föreslås att jordprov analyseras för oljekolväten och att ett grundvattenrör installeras på 

aktuell plats.  

** CAH som är tyngre än vatten sprids ofta med grundvattenriktningen men fri fas kan även med hjälp av 

gravitation följa tätare lagers (t ex bergöverytor eller lerlager) lutning. 

 

 

Figur 16. Förslag till provtagning inom Område 2, de bruna prickarna symboliserar provtagning av jord, de blåa prickarna 

symboliserar provtagning av både jord och grundvatten 
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Genomförande av undersökning 

Provtagning av jord 

Provtagning föreslås ske med hjälp av skruvborrning inom undersökningsområdena för att inte 

förstöra ytor mer än nödvändigt. Jordprovtagning och uttag av prov för miljöanalys sker ner till cirka 

3-4 mumy eller som minst ner till grundvattenytan eller 0,5 m ner i naturlig jord. Jordprover tas ut 

halvmetervis som samlingsprover i alla nivåer alternativt efter jordlagerföljd. Vid eventuell avvikelse 

i lukt och färg samt rådande förhållanden kan provtagningsnivåer och placering komma att 

anpassas efter lokala förhållanden och ledningsutsättningen.  

Proverna läggs i diffusionstäta påsar och förvaras svalt i kylskåp. Mätning med PID-instrument görs 

på samtliga jordprover för att detektera lättflyktiga kolväten. Ett urval av jordprover skickas till 

ackrediterat laboratorium för analys. 

Provtagning av grundvatten 

I samband med skruvborrningen installeras grundvattenrör. Rörens placering kan komma att 

anpassas efter lokala förhållanden och ledningsutsättning. Installation av grundvattenrörens 

filterdel bestäms i fält, omsättning av rören sker några dagar efter installation varpå provtagning 

sker efter ytterligare några dagar. 

Analysurval för grundvatten bestäms utifrån fältmätningar, och observationer. Vattenprov skickas 

omgående efter provtagning till laboratorium för ackrediterad analys. 

Övrigt 

I de fall röjning av skog/sly/träd är nödvändig innan provtagning säkerställer Osby kommun att 

detta görs. Kommunen kontaktar även Cejn för att informera om att WSP behöver tillgänglighet via 

deras område till område 2 söderifrån. WSP ansvarar för ledningsutsättning med ledningskollen 

och Osby kommun för de interna ledningar som finns inom fastigheten. 

 Provtagningen sker i enlighet med WSP’s kvalitetsinstruktioner och tillämpliga delar av SGF 

 2:2013 och alla provpunkter och grundvattenrör mäts in med GPS i x-, y, och z-led. 

Resultaten utvärderas och redovisas i en miljöteknisk markundersökningsrapport. 

Provtagningsplanen kommuniceras med miljöförvaltningen på Osby kommun innan genomförande 

för att i samråd med tillsynsmyndigheten säkerställa att föreslagen omfattning antas vara tillräcklig. 
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REFERENSER 

Kontaktade myndigheter Datum Utgiven av / Kommentar 

Miljöförvaltningen, Osby Juli 2021 Erhållit information från register för fastigheter inom och i 

anslutning till undersökningsområdena.  

Länsstyrelsen, Skåne län Juli 2021 Information om MIFO-objekt inom eller i anslutning till 

undersökningsområdena.  

Kommunarkivet, Osby Juli 2021 Historiska ritningar och handlingar för aktuella fastigheter 

samt grannfastigheter.  

Räddningstjänsten, Osby Juli 2021 Information angående eventuella spill, olyckor, bränder 

samt förekomst av cisterner inom undersökningsområdena.  

Web-baserade källor Datum Utgiven av / Kommentar 

www.eniro.se Juli 2021 Översiktliga kartor avseende aktuella fastighet 

www.hitta.se Juli 2021 Översiktliga kartor avseende aktuella fastighet 

www.lantmateriet.se Juli 2021 Historiska kartor avseende aktuella fastighet 

www.raa.se Juli 2021 Kartor över fornminnen avseende aktuella fastighet 

www.spbi.se Juli 2021 Rapport över inom SPIMFAB sanerade bensinstationer i 

Sverige 

www.sgu.se Juli 2021 Kartor med information om geologi, brunnar avseende 

aktuella fastighet 

www.viss.lansstyrelsen.se Juli 2021 Karta över potentiellt förorenade områden avseende 

aktuella fastighet samt omkringliggande fastigheter 

Google Earth Pro 7.3.3.7786  Juli 2021 Historiska flygfoton över aktuella fastigheter 

Fysiska dokument Datum Utgiven av / Kommentar 

Lönsboda 52:44 och 52:45  

MIFO Fas 2 undersökning  

09-06-18 WCLM Miljöteknik AB 

Schaktkontroll och 

saneringskontroll inom del av 

fastigheten Lönsboda 1:315 i 

Osby Kommun 

20-03-03 Olida Miljökonsulter 

 

-

-

-

http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.raa.se/
http://www.spbi.se/
http://www.sgu.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH ORGNV DIOXIN PCB PAH ASFALT

21W01 2021-09-02 0,00 0,20 1 saMu Mbr <3 X X X

  0,20 0,50 2 (mu)sigrSa Br/or <3

  

21W02 2021-09-02 0,00 0,50 1 mugrSa Br/or <3 X X X

  0,50 0,90 2 SaMn Lbr/gr <3

  

21W03 2021-09-02 0,00 0,30 1 saMu Mbr <3 X X

  0,30 0,60 2 (mu)sigrSa Br <3

  0,60 1,00 3 SaMn Lbr/gr <3

  

21W04 2021-09-02 0,00 0,30 1 F/saMu Mbr;svart med lite olja <3 X X

  0,30 1,00 2 (mu)sigrSa Br/or <3 X X

  1,00 1,10 SaMn LBr/gr; inget prov

  

21W05 2021-09-01 0,00 0,40 1 (mu)Sa Br <3 X X

  0,40 2,50 2 SaMn Gr <3

  

21W06 2021-09-01 0,00 0,50 1 muSa Br <3 X X

  0,50 0,80 2 SaMn Lbr/Gr <3

  0,80 1,00 3 SaMn LBr <3

  1,00 1,70 stSaMn

  

21W07 2021-09-01 0,00 0,20 1 muSa Br <3 X X

  0,20 0,50 2 SaMn Lbr <3

  0,50 1,10 stSaMn
inget prov pga det 

ramlar av skruven

  

21W08 2021-09-01 0,00 0,50 1 (mu)Sa Br, glasburk 40,5 X X

  0,50 1,00 2 sigrSa Lbr 9,6 X X

  1,00 1,20 SaMn Lbr, inget prov

  

21W09 2021-09-01 0,00 0,50 1 F/mugrSa Mbr <3 X X

  0,50 1,10 2 SaMn
Or/lbr; prov mellan 0,5-

1,0
<3 X X

  1,10
inget prov mellan 1,0-

1,1

21W10 2021-09-01 0,00 0,05 Asfalt
Asfaltsprov, svag lukt, 

misstänkt prov
X

  0,05 0,50 1 F/(mu)grstSa Br <3 X X

  0,50 1,00 2 SaMn Lbr/grå <3 X X

  

21W11 2021-09-01 0,00 0,05 Asfalt Asfaltsprov X

  0,05 0,50 1 F/grSa Lbr <3 X X

  0,50 1,00 2 (mu)sigrSa Or <3 X X

  1,00 1,30 3 stSaMn Lbr <3

21W12 2021-09-01 0,00 0,40 1 F/saMu Mbr <3 X X

  0,40 0,80 2 F/(mu)grSa Br <3 X X

  0,80 1,00 3 F/(mu)grSa Lbr/or <3 X X

  1,00 1,50 SaMn Lbr/gr ; inget prov <3 X X

  1,50 2,00 SaMn

  
Asfaltsprov tagits 

bredvid punkt 21W12

X X

21W13 2021-09-01 0,00 0,40 1 F/mugrSa Mbr <3 X X

  0,40 0,65 2 F/(mu)grSa,kol Br/gr <3 X X

  0,65 1,00 3 SaMn Lbr/or <3

  1,00 2,00 4 stSaMn
Gr, prov mellan 1,0-

1,5
<3

  2,00 2,70 stSaMn Gr

  2,70

Analysurval

Labanalyser
Anteckning PIDPunkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning
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Miljöteknisk markundersökning - Proj äldreboende Lönsboda

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH ORGNV DIOXIN PCB PAH ASFALT

NORR 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

SYD 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

VÄST 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

ÖST 2021-09-10 0 0,1 1 F/mugrsa - X

Antal 23 23 4 2 4 2

Anteckning PID
Analysurval

Labanalyser
Punkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning

Sida 2 av 2



Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH PAH ASFALT

21W17 2021-09-02 0,00 0,60 1 (mu)grSa Br/or <3 X X

  

21W18 2021-09-03 0,00 0,10 1 (sa)Mu Mbr <3 X X

  0,10 0,50 2 (mu)sigrSa Br <3

  0,50 1,00 3 (mu)sigrSa Br <3

  

21W19 2021-09-03 0,00 0,50 1 (mu)Sa Br <3 X X

  

21W20 2021-09-02 0,00 0,40 1 F/saMu Br <3 X X

  0,40 0,60 2 SaMn Lbr <3 X X

  

21W21 2021-09-02 0,00 0,05 Asfalt Asfaltsprov X

  0,05 0,30 1 F/bärlager Lbr <3 X X

  0,30 1,00 2 SaMn Lbr/gr <3 X X

  1,00 1,10 SaMn
Gr; inget prov 

ramlar av skr

  

21W22 2021-09-02 0,00 0,60 1 F/muSa Br <3 X X

  0,60 1,00 2 T Mbr <3 X X

  1,00 1,50 3 SaMn Gr/Or <3 X X

  

21W23 2021-09-02 0,00 0,30 1 F/muSa Br <3 X X

  0,30 0,70 2 F/sigrSa Lbr/or <3 X X

  0,70 1,00 3 muSa Mbr <3 X X

  1,00 1,50 4 SaMn Grå/ljusgrön <3

  

Antal 13 13 1

Analysurval

Labanalyser
Anteckning PIDPunkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning
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Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2a

Fältprotokoll och analysurval, jord

åååå-mm-dd m u my m u my PPM METALLER PAH PAH ASFALT

21W17 2021-09-02 0,00 0,60 1 (mu)grSa Br/or <3 X X

  

21W18 2021-09-03 0,00 0,10 1 (sa)Mu Mbr <3 X X

  0,10 0,50 2 (mu)sigrSa Br <3

  0,50 1,00 3 (mu)sigrSa Br <3

  

21W19 2021-09-03 0,00 0,50 1 (mu)Sa Br <3 X X

  

21W20 2021-09-02 0,00 0,40 1 F/saMu Br <3 X X

  0,40 0,60 2 SaMn Lbr <3 X X

  

21W21 2021-09-02 0,00 0,05 Asfalt Asfaltsprov X

  0,05 0,30 1 F/bärlager Lbr <3 X X

  0,30 1,00 2 SaMn Lbr/gr <3 X X

  1,00 1,10 SaMn
Gr; inget prov 

ramlar av skr

  

21W22 2021-09-02 0,00 0,60 1 F/muSa Br <3 X X

  0,60 1,00 2 T Mbr <3 X X

  1,00 1,50 3 SaMn Gr/Or <3 X X

  

21W23 2021-09-02 0,00 0,30 1 F/muSa Br <3 X X

  0,30 0,70 2 F/sigrSa Lbr/or <3 X X

  0,70 1,00 3 muSa Mbr <3 X X

  1,00 1,50 4 SaMn Grå/ljusgrön <3

  

Antal 13 13 1

Analysurval

Labanalyser
Anteckning PIDPunkt Datum Djup från Djup till Provnummer Fältbedömning
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Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2b

Fältnoteringar och analysurval, grundvatten

WSP Environmental

Uppdrag: Miljötekniska markundersökningar, Osby kommun

Beställare: Osby Kommun

Plats: Lönsboda 44:1, Lönsboda 52:1

Installation 2021-09-10

Datum: 2021-09-14

Provpunkt Nord Öst Z-RÖK RÖK Rörlängd Filterlängd Rörtyp GV-yta GV-yta GV-yta GV-yta GV-yta GV-yta Omsättingsvolym Tillrinning Anteckningar

X/Lat Y/Long m ö h m ö my m m m u rök m ö h m u rök m ö h m u my m ö h L s/cm M10+HG-H ORGNV CAH

21W14 6253726,338 200834,373 137,54 0,92 7,00 2,00 50 PEH 2,63 135,82 2,68 135,77 1,76 136,69 15 mkt bra x x x

21W15 6253726,97 200859,109 138,89 0,50 3,00 2,00 50 PEH 2,3 137,09 1,67 137,72 1,17 138,22 7 mkt bra x x x

Antal 2 2 2

ANALYSER

Labanalyser

RÖRINFORMATION PROVTAGNING (2021-09-14 )OMSÄTTNING (2021-09-14)OMSÄTTNING (2021-09-10)
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Miljöteknisk markundersökning

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 2c. Fältnoteringar kompletterande 

grundvattenundersökning december 2021 inom område 1 och 2 

x y

Z        

Ö.k Rör

Z     

M.y 

 rök - markyta 

(installation) 

rök - 

rörbott

en  Rörbotten 

rök - markyta 

(211216) 

 Rök - gv-yta - 

211216 

 GV-yta - 

211216 

omsatt 

211216 Kommentar 211216

rök - 

markyta 

(211220) 

 Rök - gv-

yta - 

211220

 GV-yta - 

211220 

Kommentarer 

211220

m ö h m ö h  m  m  möh  m  m  möh liter  m  m  möh

Område 1 

Junesco

21W05 457663,908 6250897,04 138,48 138,1 0,38    2,81 135,67 - 0,38 2,66 135,82

21W12 457734,672 6250869,83 138,85 138,4 0,43  3,02 135,83 - 0,4 2,9 135,95

21W101 457759,6 6250929,08 139,66 139,2 0,44 4,91 134,75 0,53 3,85 135,81 8

Ljusbrunt till klart. 

Siltigt. Ingen lukt. 0,5 3,64 136,02

21W102 457756,457 6250910,08 139,23 138,8 0,48 4,03 135,2 0,55 3,43 135,8 2

Ljusbrunt till klarare 

färg. Siltigt. Ingen 

lukt. 0,5 3,18 136,06

Område 2 

Örkenedskolan

21W14 458238,996 6251126,13 137,58 136,6 0,94 1,25 136,33 - 0,91 1,35 136,23

 B/ något 

skadat rör

21W15 458262,983 6251126,61 136,56 136,1 0,47 0,45 136,11 - 0,44 0,51 136,05

21W103 458406,785 6251183,79 137,44 137,5 -0,03 3,12 134,32 -0,03 0,56 136,88 15,5

Ljusbrunt. Siltigt. 

Ingen lukt. -0,04 0,93 136,51

A/ Silt i 

21W03

21W104 458370,533 6251119,68 137,07 136,2 0,86 3,7 133,37 0,86 1,07 136 6

Mörkbrunt som 

omsattes till brunt. 

Mörkfärgad silt. 

Ingen lukt. 0,82 1,2 135,87

m u= meter under

ök rör=rök= överkant rör

my=markyta

möh= meter över havet

gv=grundvatten



Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 3a 

Resultatsammanställning, jord

Högsta halt  <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM <KM KM** MKM**

Rapportnummer 21416661 21416664 21416665 21416666 21416667 21416669 21416670 21416671 21416677 21416678 21416722 21416723 21416724

Provfakta   

Provtagningsdag 2021-09-02 2021-09-03 2021-09-03 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-02   

Provtagare A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten A Fägersten   

Provets märkning 21W17 21W18 21W19 21W20 21W20 21W21 21W21 21W22 21W22 21W22 21W23 21W23 21W23   

Provtagningsdjup m 0-0,6 0-0,1 0-0,5 0-0,4 0,4-0,6 0,05-0,3 0,3-1,0 0-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 0-0,3 0,3-0,7 0,7-1,0   

Fysikaliska/kemiska egenskaper   

Torrsubstans % 85,2 75,4 86,4 91,7 92,2 93,5 93,9 90,2 66,4 88,6 89,9 90,4 85,8   

Metaller i fast material bestämda med ICP/AES   

Arsenik, As mg/kg TS <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10 25

Barium, Ba mg/kg TS 13 26 12 32 22 21 25 24 16 19 26 21 23 200 300

Bly, Pb mg/kg TS 7,4 22 7,8 8,5 2,9 4,1 2,9 3,9 23 3,1 6,4 3,4 8,9 50 400

Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,8 12

Kobolt, Co mg/kg TS 1,6 1,1 1,5 2,6 2,2 3,7 3,8 2,7 0,8 1,1 3,1 2,8 2,9 15 35

Koppar, Cu mg/kg TS 2,4 4,8 4,9 8,5 2,3 7,3 6,9 5 16 <2 7,5 4,7 5,6 80 200

Krom, Cr mg/kg TS 2,7 3,9 9,1 5,7 5,6 8,3 6,7 4,5 2,2 3,8 5,7 5,7 3,3 80 150

Nickel, Ni mg/kg TS 1,2 1,6 2,5 3,4 2,5 4,4 5,7 3,1 1,9 2,5 4,2 2,9 2 40 120

Vanadin, V mg/kg TS 17 15 11 14 16 12 13 11 7,9 8,5 14 15 20 100 200

Zink, Zn mg/kg TS 20 18 16 24 16 26 28 21 8,8 14 26 20 37 250 500

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar   

PAH-L,summa mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 3 15

PAH-M,summa mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 3,5 20

PAH-H,summa mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 0,09 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 1 10

PAH,summa cancerogena mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - -

PAH,summa övriga mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - -

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
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Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan

Osby Kommun

Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 3b

Resultatsammanställning, grundvatten

Provnummer 177-2021-09160117 177-2021-09160118 177-2021-12210391 177-2021-12210393
Livsmedels-

verket**
,b

Provtagningsdag 2021-09-09 2021-09-10 2021-12-20 2021-12-20

Bakgrunds-

halter 

opåverkat, 

ytliga 

jordgrund-

vatten

1: mycket låg 

halt, 

ingen el 

obetydlig 

påverkan

2: låg halt,

måttlig påverkan

3: måttlig 

halt, 

påtaglig 

påverkan

4: hög halt, 

starkt 

påverkat

5: mycket 

hög halt, 

stark 

påverkat

Dricksvatten, 

otjänligt
Dricksvatten

Ångor i 

byggnader
Bevattning

Miljörisker i 

Ytvatten

Miljörisker i 

Våtmarker

Provets märkning 21W14 21W15 21W103 21W104

Ämne Enhet Område 2 Område 2 Område 2 Område 2

Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 >1 1 0,5 50 400 500 1000

Toluen µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 - - - - - - - 40 7000 600 500 2000

Etylbensen µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 - - - - - - - 30 6000 400 500 700

Xylener µg/l < 1 < 1 < 1 < 1 - - - - - - - 250 3000 4000 500 1000

TEX, summa µg/l < 2 < 2 < 2 < 2

Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 - - - - - - - 100 3000 1500 300 1500

Alifater >C8-C10 µg/l <20 <20 <20 <20 - - - - - - - 100 100 1500 150 1000

Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 - - - - - - - 100 25 1200 300 1000

Alifater >C5-C12 µg/l <30 <30 <30 <30

Alifater >C12-C16 µg/l <20 <20 <20 <20 - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C16-C35 µg/l <50 <50 58 <50 - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C12-C35 µg/l <50 <50 68 <50

Aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 <10 <10 - - - - - - - 70 800 1000 500 150

Aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 <10 <10 - - - - - - - 10 10000 100 120 15

Aromater >C16-C35 µg/l <5 <5 <5 <5 - - - - - - - 2 25000 70 5 15

Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp > C10 Utgår Utgår Ospec Utgår

Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 0,023 < 0,020 - - - - - - - - - - - -
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - - - - - -
Naftalen µg/l 0,023 < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - - - - - - - - - - -

Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 0,019 < 0,010 - - - - - - - - - - - -

Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 0,019 < 0,010 - - - - - - - - - - - -

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - 10 2000 80 120 40

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - 2 10 10 5 15

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - 0,05 300 6 0,5 3

Arsenik, As, filt µg/l 0,027 0,06 3,2 0,75 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 - - - - -

Barium, Ba, filt µg/l 8,2 14 45 32 - - - - - - - - - - - -

Bly, Pb, filt µg/l < 0,010 < 0,010 0,18 0,98 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 10 5 - 30 50 500

Kadmium, Cd, filt µg/l 0,006 0,026 0,017 0,11 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 5 - - - - -

Kobolt, Co, filt µg/l 0,31 0,93 8,5 3,9 0,06 - - - - - - - - - - -

Koppar, Cu, filt µg/l 0,23 0,33 0,57 7,4 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 2000 - - - - -

Krom, Cr, filt µg/l < 0,050 < 0,050 1,6 1,1 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 50 - - - - -

Kvicksilver, Hg, filt µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,00038 0,005 0,01 0,05 1 >1 1 - - - - -

Nickel, Ni, filt µg/l 1 3 17 12 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 20 - - - - -

Vanadin, V, filt µg/l 0,27 0,24 6 6,6 0,22 - - - - - - - - - - -

Zink, Zn, filt µg/l 1,5 12 4,7 12 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 - - - - - -

Diklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

Triklormetan µg/l 0,15 0,56 < 0,10 < 0,10 - <1 1-20 20-50 50-100 >100 - - - - - -

Tetraklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

Trikloreten µg/l < 0,10 0,27 < 0,10 < 0,10 - - - - - - 10 - - - - -

Tetrakloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - 10 - - - - -

1,1-Dikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

1,2-Dikloretan µg/l < 0,10
a

< 0,10
a

< 0,10
a

< 0,10
a - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 >3 3 - - - - -

1,1,1-Trikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

1,1,2-Trikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

cis-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

trans-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

1,1-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

Vinylklorid µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - - - - - - - - - - -

*SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.

**Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30.

***SPI, 2011: SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

****SGI 2015: Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21

a
 Laboratoriets detektionsgräns överskrider jämförvärdet

b
 Jämförvärdet för Trikloreten och Tetrakloreten avser summa Trikloreten + Tetrakloreten 

SGU,  2013* SPI, 2011***
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Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan
Osby Kommun
Uppdragsnummer: 10324929

Bilaga 4a
Analysrapporter, jord
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W17
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.2 %±8.52
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 13 mg/kg TS±2.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 7.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.6 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 2.4 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 2.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 1.2 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 17 mg/kg TS±2.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 20 mg/kg TS±3.0
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W17
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-17             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3879 1689 5489 3935

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416661
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W18
Provtagningsdjup :  0-0.1 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 75.4 %±7.54
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 22 mg/kg TS±3.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.1 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 4.8 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 3.9 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 1.6 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 15 mg/kg TS±2.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 18 mg/kg TS±2.7
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten 0.030 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W18
Provtagningsdjup :  0-0.1 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3579 1689 5980 3233

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416664
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W19
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.4 %±8.64
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 12 mg/kg TS±1.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 7.8 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.5 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 4.9 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 9.1 mg/kg TS±1.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.5 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 11 mg/kg TS±1.7
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-03
Provets märkning :  21W19
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3479 1681 5480 3031

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416665
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 91.7 %±9.17
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 32 mg/kg TS±4.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 8.5 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.6 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 8.5 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 3.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 24 mg/kg TS±3.6
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten 0.059 mg/kg TS±0.018
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren 0.054 mg/kg TS±0.016
Beräknad PAH-M,summa 0.11 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten 0.052 mg/kg TS±0.016
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen 0.038 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa 0.090 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0-0.4 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3379 1684 5684 3432

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416666
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.2 %±9.22
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 22 mg/kg TS±3.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 2.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.2 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 2.3 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.6 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.5 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W20
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3271 1682 5987 3631

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Sida  2 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.05-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.5 %±9.35
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 21 mg/kg TS±3.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 4.1 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 3.7 mg/kg TS±0.56
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 7.3 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 8.3 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 4.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 12 mg/kg TS±1.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.05-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 3072 1680 5781 3233

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416669
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.3-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.9 %±9.39
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 25 mg/kg TS±3.8
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 2.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 3.8 mg/kg TS±0.57
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 6.9 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 6.7 mg/kg TS±1.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 5.7 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 13 mg/kg TS±2.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 28 mg/kg TS±4.2
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagningsdjup :  0.3-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2971 6588 5181 3136

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.2 %±9.02
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 24 mg/kg TS±3.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 3.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.7 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 5.0 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 4.5 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 3.1 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 11 mg/kg TS±1.7
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 21 mg/kg TS±3.2
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0-0.6 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2871 6885 5282 3033

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416671

Sida  2 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0.6-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 66.4 %±6.64
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 23 mg/kg TS±3.5
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 0.80 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 16 mg/kg TS±2.4
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 2.2 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 1.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 7.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 8.8 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  0.6-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2271 6389 5983 3533

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.6 %±8.86
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 19 mg/kg TS±2.9
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 3.1 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 1.1 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu <2 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 3.8 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.5 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 8.5 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 14 mg/kg TS±2.1
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W22
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 2171 6985 5481 3933

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.9 %±8.99
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 6.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 3.1 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 7.5 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 4.2 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 26 mg/kg TS±3.9
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0-0.3 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7771 8353 1686 3326

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.3-0.7 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.4 %±9.04
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 21 mg/kg TS±3.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 3.4 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.8 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 4.7 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.9 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 15 mg/kg TS±2.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 20 mg/kg TS±3.0
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.3-0.7 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-16

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7677 8955 1689 3229

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416723
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.7-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.8 %±8.58
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Barium, Ba 23 mg/kg TS±3.5
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Bly, Pb 8.9 mg/kg TS±1.3
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.14
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Kobolt, Co 2.9 mg/kg TS±0.53
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Koppar, Cu 5.6 mg/kg TS±1.1
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Krom, Cr 3.3 mg/kg TS±0.95
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Nickel, Ni 2.0 mg/kg TS±1.2
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Vanadin, V 20 mg/kg TS±3.0
SS-EN 16173, SS-EN 16171 Zink, Zn 37 mg/kg TS±5.6
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012
SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 21416724

Sida  1 (2)SG$ 



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W23
Provtagningsdjup :  0.7-1.0 m
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-18             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7577 8054 1687 3723

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416724

Sida  2 (2)SG$ 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-183232-01

EUSELI2-00925236
Í%SQbÂ!!$="Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10324929

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Ulf Hempel

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-09160117Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

9

Ulf Hempel

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-09-15

Utskriftsdatum: 2021-10-04

2021-09-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.023Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro 1ns Ackrcd. nr 1125 
Provning 

1S0/IEC 17025 



AR-21-SL-183232-01

Í%SQbÂ!!$="Î

EUSELI2-00925236

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000027Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0082Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000060Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00031Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0010Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00027Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l0.15Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Fagersten  (andreas.fagersten@wsp.com)

Susanna Renmarker  (susanna.renmarker@wsp.com)

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10324929

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Ulf Hempel

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-09160118Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

9

Ulf Hempel

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-09-15

Utskriftsdatum: 2021-10-04

2021-09-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W15

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro 1ns Ackrcd. nr 1125 
Provning 

1S0/IEC 17025 
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µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000060Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.014Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000026Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00093Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00033Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.0030Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00024Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l0.56Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l0.27Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Fagersten  (andreas.fagersten@wsp.com)

Susanna Renmarker  (susanna.renmarker@wsp.com)

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-183233-01

Í%SQbÂ!!$>+Î

EUSELI2-00925236

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, 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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210391Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2022-01-05

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W103

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l0.058Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l0.068Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l0.023Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 112.'J 
Provning 

1SO/IEC 17025 
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l0.019Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.019Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.0032Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.045Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00018Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000017Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0085Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0016Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.017Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0060Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0047Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-251473-01

EUSELI2-00963372
Í%SQbÂ!/TV{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210392Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2021-12-23

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W103

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 112.'J 
Provning 

1SO/IEC 17025 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-002091-01

EUSELI2-00963372
Í%SQbÂ!0Ä=3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210393Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2022-01-05

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W104

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 112.'J 
Provning 

1SO/IEC 17025 



AR-22-SL-002091-01

Í%SQbÂ!0Ä=3Î

EUSELI2-00963372

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00075Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.032Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00098Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0039Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0074Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0011Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

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

mod

20%

mg/l0.012Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0066Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-251470-01

EUSELI2-00963372
Í%SQbÂ!/TS`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

K3158111

WSP Env. Mark och Vatten - Halmstad 

[3158]

Susanna Renmarker

Laholmsvägen 10

302 48 HALMSTAD Kundnummer: SL8437705

Provbeskrivning:

177-2021-12210394Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

2

 00:00:00

Lars Davidsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-12-20

Utskriftsdatum: 2021-12-23

2021-12-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W104

Provtagningsplats: 10324929

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred. nr 112.'J 
Provning 

1SO/IEC 17025 



 
 
 

 
 

Miljöteknisk markundersökning - Örkenedskolan
Osby Kommun
Uppdragsnummer: 10324929
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3157

Box 574
201 25  MALMÖ

Projekt Asfalt

Projekt         :  10324929
Konsult/ProjNr  :  Susanna Renmarker
Provtyp         :  Asfalt

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2021-09-02
Provets märkning :  21W21
Provtagare :  Andreas Fägersten

Ankomstdatum :  2021-09-14
Ankomsttidpunkt :  2240
Laboratorieaktivitet startad :  2021-09-15

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Acenaften <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Acenaftylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Naftalen <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-L,summa <1 mg/kg
GC-MS, egen metod Antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fenantren 1.3 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoranten <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Fluoren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-M,summa <1.5 mg/kg
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Benso(b+k)fluoranten <2 mg/kg±1.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <1 mg/kg±0.50
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <1 mg/kg±0.50
Beräknad PAH-H,summa <2.5 mg/kg
Beräknad PAH,summa cancerogena <2 mg/kg
Beräknad PAH,summa övriga <3 mg/kg
Beräknad PAH,summa 16 st <5 mg/kg

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-09-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4279 8162 5582 3332

Kopia sänds till
andreas.fagersten@wsp.com
karin.assarsson@wsp.com

Rapport Nr 21416657

Sida  1 (1)SG$ 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-14  

Sida 
1(2) 

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

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

Ny detaljplan för Fiskalen 11 
Dnr SBN/2019:289 214   

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms ha positiv inverkan på barn och behandlas vidare i plan- och 
genomförandebeskrivningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Positivt planbesked har lämnats sedan tidigare och ett planavtal är signerat mellan 
kommunen och sökande för att upprätta en ny detaljplan. 

På grund av höjden på den kommande byggnaden skuggas de närmsta fastigheterna i norr. 
Dock är bredden på Fiskalen 11 relativt begränsad, cirka 19 meter, vilket minska 
skuggningseffekten.   
 
Cirka 10 parkeringsplatser är möjliga att anordna inom planområdet.  
Cirka 15 parkeringsplatser behövs totalt för att nå ett P-tal på cirka 0,8, vilket behövs 
enligt kommunens parkeringspolicy.     

Den aktuella fastigheten är en lucktomt som genom uppförande av den tänkta 
bebyggelsen skulle ge ett väsentligt tillskott på lägenheter till centrala Osby. 
Efter granskningen har synpunkter inkommit från i huvudsak en närstående till ägaren av 
SOS-fastigheten. 

 

 

 

 

 

 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Plankarta 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Karlsson  

 

 

 

Kettil Svensson  
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA  
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             2022-02-08 
 

 

 

 

Ny detaljplan för Fiskalen 11 
 

Osby tätort, Osby kommun, Skåne län   

 

 

Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2021-11-08 – 2021-11-28 

enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20. 
 

Förslag till detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. Under 

granskningstiden har detaljplan funnits tillgänglig på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Länsstyrelsens, Lantmäteriets och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin helhet.  

De yttranden som inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för att ge 

en överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på 

kommunhuset, Västra Storgatan 35. 

 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

    Länsstyrelsen, 2021-11-25     utan synpunkter 

    Lantmäterimyndigheten, 2021-11-28  med synpunkter 

    Trafikverket, 2021-11-23    utan synpunkter 
 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

               Miljö- och byggnämnden, 2021-11-11  med synpunkter 

               E.ON, 2021-11-23     utan synpunkter 

               Fjärrvärme i Osby AB, 2021-11-08  med synpunkter 

Skanova, 2021-11-05    utan synpunkter 

IP-Only, 2021-11-11     utan synpunkter 

  

               

         ÖVRIGA 

 

               Renée Sundin, 2021-11-23    med synpunkter 

  

 

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2021-11-25 följande: 

 
Sedan samrådsskedet har planhandlingarna förtydligats och kompletterats angående buller och 

markföroreningar. Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande  

information inte några kvarstående synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 

Kommentar: Ingen    

  

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2021-11-28 följande: 
 

 

GRUNDKARTA  

Grundkartan saknar teckenförklaring.  

Fastighetsbeteckning för Osby 194:1 redovisas inte i grundkartan  

Genomförandefrågor i planbeskrivningen  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER  

Så som även nämndes i Lantmäteriets samrådssvar så saknas bestämmelser om minsta 

tomtstorlek och exploateringsgrad. Det går därmed att dela fastigheten till flera fastigheter 

trots att detta inte är tanken med planen. 

 

Kommentar: Fastighetsbeteckningen 194:1 och genomförandefrågorna i planbeskrivningen 

ses över. Exploateringsgrad har bedömts inte behövas eftersom tomten är så liten och 

baksidan av tomten har begränsad byggrätt. En placeringsbestämmelse läggs dock till. 

Tomten går inte att dela upp i flera fastigheter eftersom det finns en gällande tomtindelning 

från 1955. Denna tomtindelning omnämns nu i plan- och genomförandebeskrivningen.   

  

Trafikverket meddelar i yttrande 2021-11-23 följande: 

 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en större byggrätt för bostadsändamål. 

Planhandlingarna har kompletterats med beräknad bullerutsatthet på fastigheten och Trafik-

verket har utifrån detta inget att erinra mot granskningshandlingarna. 
 

Kommentar: Ingen 

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2021-11-11 följande: 

 

Ny detaljplan innebär att byggrätten utökas genom att mark som inte får bebyggas minskas 

och att byggnadshöjden ökar från 10,8 m till 20,0 m. Detta möjliggör uppförande i sex 

våningar jämfört med dagens tre våningar.   
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Ändringen medför att vi får en betydligt högre byggnad än de befintliga byggnaderna som 

omger fastigheten. I planbeskrivningen finns med en illustration av byggnaden sett från 

nordost där skuggningen av området redovisas.  

Det hade varit önskvärt med illustrationer som visar fasad mot Esplanadgatan och parken då 

det är den sida som flest personer kommer uppleva byggnaden från.   

Miljö- och byggnämnden erinrar att skuggstudien bara visar förhållanden mitt på dagen och 

bara den ljusaste sommarmånaden. Skuggstudien bör redovisa skuggningen även för juli och 

augusti och kompletteras med skuggning morgon och kvällstid för att se den totala påverkan 

av skuggningen blir över dagen. Det vore bra om det angavs hur många timmar om dagen 

som friytan på den egna och grannars fastigheter kommer att skuggas under de dagar som 

redovisas i illustrationen.       

Vi kan av skuggstudien konstatera att den yta på fastigheten som ska utgöra friyta för boende 

kommer att vara skuggad i mycket stor utsträckning. Eventuellt krävs ändring av 

parkeringsplatsernas antal eller placering för att klara boendes friyta med sol under flera 

timmar om dagen. Den redovisade parkeringsyta ser dessutom ut att vara delvis utanför 

fastigheten mot norr vilket kommer att minska friytan ytterligare.   

Det anges att parkeringsköp krävs för att uppnå parkeringsnormen på 0,8 platser per lägenhet. 

Det framgår inte att det i närområdet finns möjlighet att köpa parkeringsplatser till de boende 

för de kommande 25–50 åren. Parkeringsplatser på allmän plats kan inte inräknas då de inte 

får reserveras så det måste finnas lediga parkeringsplatser på kvartersmark inom rimligt 

gångavstånd för att hänvisning till parkeringsköp ska vara möjlig.    

Detaljplaneförslaget saknar bestämmelser som styr placering och utformning av ny byggnad.  

I nuvarande plan ställs krav på att huset ska ligga med fasad i gräns mot gata och vara 

sammanbyggd med grannhuset. Nuvarande plan styr även hur djup byggnaden får vara för att 

säkerställa att det finns tillräcklig plats för friyta och parkering. Motsvarande bestämmelser 

behöver införas även i den nya detaljplanen så att det som redovisas i illustrationen uppförs. 

Begränsning av taklutningen kan behövas om det kan bli stor skillnad i skuggtid med 23 eller 

45 graders taklutning. Möjlighet till inredning av vind medför att fler bostäder kan inrymmas 

med behov av ytterligare parkering.  

De geotekniska förhållanden som råder på tomten bör utredas. Ny detaljplan ger rätt till en 

dubbelt så hög och därmed dubbelt så tung byggnad. Det är viktigt att säkerställa att marken 

klarar denna förändring utan särskilda grundläggningsåtgärder.  

 

Kommentar: För närvarande finns ingen illustration som motsvarar byggnadens verkliga 

utformning. 3D illustrationen är till största del en volymstudie för att bland annat illustrera 

höjd, ljus och skuggning. Dock är byggnadens utformning och att den blir smaklig av stor 

vikt, vilket framhålls i planhandlingarna.   

 

Sol- och skuggstudien visar förhållandena på sommaren men även under vår och 

höstdagjämningen när dag och natt är ungefär lika långa. Illustration finns även inlagd för 

vintern. Komplettering görs med fler bilder av ljusförhållandena vid olika tidpunkter. 

 

Friytorna är begränsade på tomten med anledning av den tänkta byggnadens byggyta och 

höjd. Byggnaden kommer dock tillföras balkonger i ett soligt syd/sydvästläge samt ha tillgång 

till centralparken, cirka 20 meter tvärs över Esplanadgatan.     

             

Till största delen anordnas parkeringsplatser inom planområdet. Parkeringsköp kan 

användas som ett alternativ till att komplettera planområdets parkeringsplatser.  
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Bostäderna riktar sig i viss mån till mindre hushåll som inte har samma krav på tillgången till 

bil. Fastigheten ligger även i direkt närhet av kollektivtrafik såsom buss och tågstation.  

Ett möjligt alternativ är även att erbjuda bilpool till de boende. Utifrån detaljplanens 

avgränsning, Fiskalen 11, är antalet parkeringsplatser som går att tillskapa begränsat. 

Önskas fler platser får detta göras på annat håll i närområdet.  

 

En bestämmelse om placering kompletteras i detaljplaneförslaget. 

Utformningen av byggnaden och att den blir smaklig är av stor vikt på grund av höjden. 

Detta framhålls i detaljplanens plan- och genomförandebeskrivning.    

I planavtalet som signerats står det inskrivet att det är max 6 våningar som får byggas.  

  

E.ON meddelar i yttrande 2021-11-23 följande: 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inget att erinra. 

 

Kommentar: Ingen  

 

Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2021-11-08 följande: 

 

Fjärrvärme i Osby AB har inga synpunkter på själva detaljplaneändringen av Fiskalen 11. 

Däremot tycker vi att det under rubriken Teknisk försörjning ska anges att det finns  

fjärrvärme i gatan. 

 

Kommentar: Mening om fjärrvärme i gata ligger sist under teknisk försörjning.  

 

Skanova meddelar i yttrande 2021-11-05 följande: 

 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

 

Kommentar: Ingen 

 

IP-Only meddelar i yttrande 2021-11-11 följande: 

 

Vi har inget att invända mot detta. 

 

Kommentar: Ingen 
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ÖVRIGA 

 

Renée Sundin meddelar i yttrande 2021-11-23 följande: 

 

Som tidigare önskat, så vill vi fortfarande ha en del svar och mer info gällande: 

- detaljerad ritning på hur hyreshuset Fiskalen 11 är planerad att se ut gentemot Fiskalen 3. 

Höjdskillnad? 

- Är tanken att Fiskalen 11 ska byggas ihop med Fiskalen 3? Om, vad skulle det isf kunna ha 

för konsekvenser, 

framtida skador eller ev. slitage på Fiskalen 3? Ökad brandrisk? 

- Bättre översikt av Skuggbilden ”per timme” och årstid. 

- Parkering längs med Postgatan, som vi redan idag upplever att bilar ställer väldigt tätt på  

Fiskalen 3  

utfarter, som gör det svårt att köra in och ut. Begränsad framkomlighet för Blåljusfordon. 

- Bullernivå från grannar vägg i vägg, som ej finns idag. 

- Under uppbyggnad av hyreshus, ev. bullerkompensationer som kan efterkrävas av berörda 

hyresgäster i Fiskalen 3? 

 

 

Kommentar: Det finns för närvarande ingen detaljerad ritning förrän det blir aktuellt att 

bygga huset.   

 

Ett nytt hus på Fiskalen 11 ska enligt befintlig och ny detaljplan byggas samman med 

Fiskalen 3. Därför är ert hus byggt med ”brandgavel” mot Fiskalen 11. Sammanbyggnaden 

innebär fördel för båda fastigheterna eftersom värmeförlusten genom gaveln försvinner och 

energiförbrukningen bedöms minska med 10-15 % jämfört med en kall gavel. Slitage och 

underhållsbehov av gavelväggen försvinner. Risk för brandspridning genom gaveln är 

obefintlig eftersom båda husen har brandväggskonstruktion i gavelväggen. 

 

En sol- och skuggstudie har tagits fram för nybygget och det kan konstateras att husens 

norrsida kommer liksom idag att vara i skugga. På förmiddagen skuggar Fiskalen 11 gården 

på Fiskalen 3, men på eftermiddagen skuggar Fiskalen 3 gården på Fiskalen 11. Efter kl 12 

påverkas fastigheten Fiskalen 3 inte av skuggbildning från nybygget på Fiskalen 11. 

 

Vid nybygge på Fiskalen 11 kommer fastighetens parkeringsbehov att lösas på egen tomtmark 

och inte avses påverka parkeringssituationen på Postgatan. 

 

Ett nytt flerbostadshus byggs enligt byggreglerna med lägst ljudklass C som innebär 

ljudreduktion med minst 52 dBA mellan lägenheter. Gavelvägg mellan fastigheter har bättre 

ljudreduktion så ljudstörning mellan fastigheterna är utesluten. 

 

Under byggskedet på Fiskalen 11 hanteras ljudstörningar av Miljökontoret i Osby. 

Förekommer ljudstörningar från bygget kan man förelägga om åtgärder. Det är sannolikt 

mycket ovanligt att ett bygge ger sådana störningar under längre tid, så att de behöver 

hanteras enligt miljöförordningen. 
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         Samhällsbyggnad i Osby, 2022-02-08 

 

 

 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 



B

20

E
 
1
8
0
7
0
0

N 6251000

E
 
1
8
0
7
5
0

N 6250950

8
0

8

0

85

8

5

86

8

2

7

8

7
8

7
8

7

8

7
8

8
4

7

6

8
1

7

9

7
9

7
9

7

9

7

7

7

7

7

7

8

3

8

1

OSB204

1269

5258

P

o

s

t

g

a

t

a

n

E

s

p

l

a

n

a

d

g

a

t

a

n

S

t

o

r

g

a

t

a

n

Ö

s

t

r

a

K

r

i

s

t

i

a

n

s

t

a

d

s

g

a

t

a

n

KYRKOHERDEN

FISKALEN

OSBY

14

19

21

3

8

11

18

23

192:58

18

19

24

8

9

10

p

1

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får endast förses med komplementbyggnader samt

parkering,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

20

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Huvudbyggnadens huvudsakliga fasadliv ska placeras i gräns mot

gata

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från laga kraft,  4 kap. 21 §

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Fiskalen 11

Osby kommun Skåne län

A2-papper. Antagandehandling

Grundkarta inmätt  2021-02-11. Reviderad 2022-02-09

Detaljplan upprättad 2021-02-18 Sweref  991330 RH2000

Mathias Karlsson

Samhällsbyggnadschef

Kettil Svensson

Planarkitekt FPR/MSA

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Plan- och genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning

Granskningsutlåtande

40200

Meters

1:500

20

11 

0 

'O, 

' 

0, r' 
, , 0',, 

, , r:t-, 

I "vi '~ + / 0' I • ' 
I ' ' ', ... I I ' ~-

'' ~ 

\ ,, ,, 
\ \ 

I 

0 
,,,,, 

,,,,, ,,,,, 
,,,,, ,,,,, .,,,, ,,,,, .,,,, 

.,,,, .,,,, ~ .,,,, .,,,, .,,,, .,,,, - ,,,. .,,,, 
I 

' ' 
0 

' ' ' 

-
- ---■--

I 
I 
\ 

' ' ' ' ' ' 

r-i ---71 

f: ♦ : ♦ : ♦ : ♦ :+] 

<> 

~L------~ 

7 



Ny detaljplan för Fiskalen 11 

Dnr SBN/2019:289

Osby tätort 
Osby kommun 
Skåne län 

Ungefärlig avgränsning i rött av planområdet, del av Fiskalen 11.

Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagandehandlingrvl OSBY 

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

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsägarförteckning 
Granskningsutlåtande  

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan 
läsas ihop med de beskrivningar och utredningar som hör till ärendet. 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets 
innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. 
Genomförandebeskrivningen redovisar exempelvis organisatoriska och  
ekonomiska åtgärder som behövs för detaljplanens genomförande.

SAMMANFATTNING
Den aktuella fastigheten, Fiskalen 11 ägs av en privatperson och står 
oanvänd utan bebyggelse i de centrala delarna av Osby tätort. 
Övriga fastigheter runt Fiskalen 11 är bebyggda och gällande stadsplan 
anger bostadsändamål i tre våningar utmed Esplanadgatan.    
Fastigheten är relativt begränsat till sin yta, cirka 780 kvadratmeter stor. 
Positivt planbesked är lämnat och ett planavtal är undertecknat med ägaren 
till fastigheten. Avsikten är att planlägga marken för att tillskapa en större 
andel byggrätt i framför allt höjdled för bostadsändamål.  
Den fördjupade översiktsplanen för Osby tätort som är del i 
översiktsplanen, antagen 2010-11-29, pekar ut planområdet  
som ”Handel-centrum” 

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se 

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

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planbeskrivning för Fiskalen 11

_, --------> 
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INLEDNING

Bakgrund
Under i huvudsak 2020 har samtal förts med ägaren till Fiskalen 11 om att 
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Avsikten är att utöka byggrätten 
för att möjligöra uppförande av ett punkthus. Planavtal är upprättar med 
fastighetsägaren efter att en ansökan om planbesked lämnats in.  

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större byggrätt för 
bostadsändamål på Fiskalen 11.

Planfakta
Planområdet ligger i de centrala delarna av Osby utmed Esplanadgatan. 
Fastighetsytan är cirka 780 kvadratmeter stor. Planområdet avgränsas i norr 
och söder av vägar, Postgatan och Esplanadgatan. I öst och västlig riktning 
av bebyggda fastigheter. Planområdet är förhållandevis flackt och igenväxt 
med flera träd och lägre buskar. Höjdskillnaden är cirka 1 meter mellan den 
norra och södra delen av fastigheten. Ingen anlagd infart finns till  
planområdet utan anläggs vid exploatering av fastigheten.
 

Fiskalen 11 och det aktuella planområdet markerat i rött.

Planbeskrivning för Fiskalen 11
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 
Den fördjupade översiktsplanen för Osby tätort som är del i 
översiktsplanen, antagen 2010-10-15, pekar ut det aktuella planområdet 
som handel-centrum. Förslag till detaljplan bedöms följa översiktsplanen då 
bostäder är en del av en tätortskärna.  

Stadsplaner
Gällande stadsplan, laga kraft 1954-08-31 anger byggrätt för 
bostadsändamål närmast Esplanadgatan och prickmark för resterande del av 
fastigheten. Våningantalet är angivet till 3 våningar.   

 

Planområdet markerat i rött i gällande stadsplan från 1954.

Planbeskrivning för del av Fiskalen 11
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Samband med andra projekt
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens  
genomförande. 
 
Grönstrukturplan
Grönplanen antagen 2018-09-03 nämner inte det aktuella planområdet.

Riksintressen och förordnanden
Inom planområdet finns inga riksintressen. Inget strandskydd gäller i det 
aktuella området. 
  
BEHOVSBEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE OCH  
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
 
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4.  
Detta gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som 
anges i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. En bedömning enligt 4 
kap 34 § har gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Förslag till detaljplan tillåter enbart bostadsbebyggelse. 
Planområdet hyser inte heller några rödlistade arter eller annan 
dokumenterad skyddsvärd natur. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Mark och vegetation/vatten
Inom planområdet, som är privatägd, växer fler mindre träd och buskar som 
är relativt utspridda inom området. Den lägre vegetationen utgörs främst av 
gräs. 

Inga kända vattendrag eller kulverterade diken finns.  
Några dikningsföretag eller båtnadsområden finns inte heller. 

Gällande miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten bedöms dessa inte 
påverkas negativt. Dels för att förslag till detaljplan enbart omfattar en 
privatägd fastighet på cirka 780 kvadratmeter och dels för att kommande 
VA och dagvatten ansluts till kommunens befintliga VA-system. 
Planområdet ligger även inom verksamhetsområdet för VA.

Planbeskrivning för Fiskalen 11
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Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet främst av morän vilket ger 
förhållandevis goda grundläggningförutsättningar. Morän illustreras i blått 
och torv i brunt (finns inte i närheten). Det gröna i kartan är isälvssediment.  
Eftersom Fiskalen 11 är en lucktomt inom ett bebyggt kvarter bedöms inga 
geotekniska undersökningar behövas. Eventuella utredningar som behöver 
tas fram upprättas och bekostas av byggherren enligt signerat planavtal.  

Jordartskarta över planområdet (röd markering) visar på främst morän (blått).

Fiskalen 11 har använts som bostadsfastighet och är planerad för  
bostadsändamål enligt gällande stadsplan från 1954. Inga föroreningar 
bedöms finnas på fastigheten eftersom enbart bostadsändamål tillåts sedan 
1954. Hela kvarteret är ett bostadsområde. Vid en historisk genomgång 
har en röd villa i trä stått på fastigheten men som idag är borttagen. Enbart 
några mindre uthus finns kvar som komplementbyggnader till den tidigare 
villan. I övrigt karaktäriseras området av flerbostadshus och  
Parkskolan på södra sidan om Östra Storgatan.
 

Planbeskrivning för del av Fiskalen 11
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Kulturmiljö och fornlämningar
Inga dokumenterade eller kända forn- och kulturhistoriska lämningar finns 
inom planområdet eller i dess närområde. 
Om fornlämningar däremot skulle framkomma i samband med eventuella 
markarbeten kommer  dessa - i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) - 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

 

Karta över planområdet i förhållande till fornlämningar (RAÄ fornsök) och riksintressen 
enligt kommunens GIS. Inga riksintressen elller fornlämningar berörs. 

Historik och befintlig bebyggelse
I dagsläget finns enbart två gamla uthus på fastigheten vilka kommer 
rivas. Den huvudsakliga bebyggelsen i närområdet är kontor och 
verksamhetslokaler samt bostäder. Detaljplanen bedöms ha stor betydelse 
för utvecklingen och förtätningen av Osby centrum.

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 
 
Gator och trafik 
Trafiken i och till området bedöms öka till viss del genom planläggningen.  
En ny infart anordnas på fastighetens baksida (nordöstra sida).  
Parkering löses inom detaljplaneområdet (cirka 10 parkeringsplatser).  
Ett antal ytterligare parkeringsplatser behövs för att nå upp till kommunens 
parkeringsnorm, ett parkeringstal på 0.8. Parkeringsköp kan därför bli 
aktuellt i närbelägna kvarter om fler parkeringsplatser behöver lösas. En 
bilpool kan även arrangeras eftersom de nya bostäderna har nära tillgång 
till både tåg och buss. Direkt anslutning till kollektivtrafiken finns vid 
stationen, cirka 100 meter bort. Cykelvägar finns i viss utsträckning i 
området. Med hänsyn planområdets och fastighetens avgränsning är 
anordnandet av parkeringsplatser begränsat. Vidare behöver samråd 
ske med räddningstjänsten innan stegutrustningen kan tillgodoräknas 
som utrymningsväg. I den vidare processen behöver kontakt hållas med 
rädningstjänsten.  
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Bebyggelseområde och verksamhetsområde
Ny bebyggelse tillkommer och marken ändras av byggherren så att den kan 
brukas för bostäder, samtidigt som planområdets kvalitéer och ytor tas till 
vara i största möjliga utsträckning. Eftersom byggnaden som ska uppföras 
kommer bli förhållandevis hög, är det av hög väsentlighet att utformningen 
och gestaltningen sker på ett smakfullt sätt.  

Teknisk försörjning 
El, vatten och avlopp finns draget i gata utmed planområdet. 
Dagvattnet hanteras genom påkoppling på befintligt kommunalt nät. 
Dagvattenhanteringen bedöms inte utgöra något hinder eftersom 
befintligt system används och fastigheten är en lucktomt i ett befintligt 
kvarter. Dagvattnet som genereras kommer i huvudsak komma från den 
tillkommande byggnadens tak. Den mindre parkeringsplatsen som anläggs 
på fastighetens baksida bedöms ge upphov till en viss mängd dagvatten.  
Planområdet bedöms inte påverka MKN för vatten negativt med anledning 
av nyttjandet av kommunens VA och den begänsade yta som planläggs.    
Gällande elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte 
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Markupplag som kan störa 
reparation och underhåll av framtida ledningar bedöms inte aktuellt då 
förslag till detaljplan föreslår bostäder. Inga kända ledningar finns inom 
planområdet. Avfallshanteringen löses inom planområdet genom miljöhus. 
Fjärrvärme finns att tillgå i gata.  
 
Markavvattningsföretag
Inget båtnadsområde löper genom planområdet eller i anslutning till det. 

Hälsa och säkerhet 
Inledning 
En av de viktigaste vägarna i närheten av planområdet är
Esplanadgatan. Den ansluter till Östra Järnvägsgatan efter en kortare sträcka 
som i sin tur leder fram till tågstationen. Eftersom Fiskalen 11 geografiskt 
ligger näst längst ner i kvarteret i förhållande till järnvägen, finns cirka 100 
meter med bebyggelse mellan järnvägen och Fiskalen 11. Fastigheten ligger 
även vinkelrät mot Esplanadgatan vilket medför att inga delar av fastigheten 
ligger utanför den skärmande zon som befintliga byggnader ger.
Våningsantalet regleras i detaljplanen till maximalt 6 våningar för att  
kommande byggnad inte ska sticka upp alltför mycket jämfört med övrig 
bebyggelse. En skuggningseffekt kommer uppstå från den nya byggnad för  
omkringliggande fastigheter. Dock är Fiskalen 11 en liten fastighet vilket 
medför att den nya byggnaden begränsas i bredd. En skuggstudie med sex 
våningar i 3D program visar att det enbart är grannfastigheterna som på 
sommarhalvåret får viss skugga av den tänkta byggnaden på Fiskalen 11. 
På vintern når skuggan upp till Postgatan. Bedömningen är att olägenheten 
är rimlig för grannfastigheterna utifrån 3D modelleringen.   

Genomförandebeskrivning för Fiskalen 11
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Trafikbullerpåverkan
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som 
inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder (Förordning 2015:216 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader). Dessa riktvärden är 60 dBA  
ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 50 dBA ekvivalent eller 70 dBA 
maximal ljudnivå vid uteplats. För bostäder som är högst 35 kvm gäller 
istället 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. Om ekvivalent ljudnivå överstiger 
60 dBA behöver bebyggelsen utformas med en ljuddämpad sida som inte 
får överskrida 50 dBA ekvivalentnivå.
Boverkets rapport 2017:13 ger dock anvisning om tolkning av förordningen 
2015:216 så att trafikbuller inte längre är ett hinder för bostadsbyggandet. 
Reglerna, som numera är desamma överallt i landet, innebär att det inte 
finns någon gräns för högsta ljudnivå på den exponerade sidan, samt att 
lägenheter upp till 35 m2 kan utformas enkelsidiga upp till en ljudnivå om 
60 dBA. Tidigare ljudnivåer ska däremot eftersträvas för ett bra ljudklimat i 
bostadsmiljön.

Bullernivå i aktuellt planområde
Tomten Fiskalen 11 är utsatt av trafikbuller från stambanan (150 m) och 
från angränsande gator (30-40 m). Ingen av källorna ger bullernivåer som 
inte kan hanteras med byggtekniska lösningar.
Järnvägens bullerpåverkan är beräknad av Trafikverket i oskyddad fasad 
mot Esplanadgatan, vid Fiskalen 11, till Lmax 77 dBA och Leq till 57 dBA. 
Ljudnivåerna på skyddad sida mot gården (Postgatan)  
är åtminstone 6 - 10 dB lägre i skydd av befintligt bebyggelse. 
Eftersom gällande bullerförordning 2015:216 om trafikbuller vid  
bostadsbyggnader anger 60 dBA som högsta ekvivalent ljudnivå  
frifältsvärdevid vid bostadsbyggnads fasad krävs inga begränsningar i  
planlösning eller orientering av byggnadens rum.

Genomförandebeskrivning för Fiskalen 11
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På baksidan, mot Postgatan där uteplats anordnas, är  
fastigheten skyddad av byggnaderna i förhållande till Järnvägen och den 
knäck som Postgatan gör. Därför är ljudnivåerna klart lägre än vid  
Esplanadgatan. Den tillkommande byggnaden kommer även fungera  
skärmande och bullerdämpande för fastigheten och dess bakgård.        
Tre gator finns kring fastigheten; Postgatan, Esplanadgatan och Östra  
Storgatan. Postgatan och Esplanadgatan med hastighetsbegränsning 40 
km/h och Östra Storgatan 30 km/h eftersom den just här passerar  
Parkskolan. Tung genomfartstrafik är inte tillåten.  
 
Trafikmängden är mätt till 4000 - 6000 fordon/dygn på Östra Storgatan och 
500 - 1000 fordon/dygn fordon på Esplanadgatan och Postgatan.  
Med schablonberäkningsmetod enligt informationsskriften ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken” från Boverket och Sveriges Kommuner och  
Landsting kan buller från vägtrafiken bedömas till Leq <57 dBA. (Värdet 
beräknat vid 40 km/h och utan hänsyn till att tung trafik inte är tillåten).  
Ny bostadsbebyggelse på Fiskalen 11 bör utformas med ljudisolering så att 
omgivningsbuller Lmax 77 dBA och Leq 57 dBA inte ger högre bullernivå i 
bostadsutrymmen inomhus än vad BBR medger. (Dimensionering kan  
göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3.) Bullerskyddad  
uteplats med ljudnivå Leq <50 dBA bör anordnas på gårdssidan om inte 
uteplatser på gatusidan kan bullerskyddas till motsvarande nivå.
 
Framtida bullerpåverkan 
Med den utveckling som nu sker på fordonssidan och inom spårbunden  
trafik bedömer vi inte att bullerpåverkan kommer att öka. Vi ser i framtiden 
en trolig minskning av buller från trafiken. Det finns heller inga planer på 
nya vägar eller järnvägar som kan påverka planområdet. 
Utifrån kommunens befolkningsprognos och den befolkningsutveckling 
kommunen haft de senaste åren, ligger siffran relativt stabilt på drygt  
13 000 invånare. Inga förändringar i kommunens demografi kan urskiljas 
som kan föranleda fler fordon som kan påverka bullret negativt. 

Utifrån redovisade siffror och resonemang bedömer kommunen att ingen 
mer ingående bullerutredning behövs och att bullerkraven på fastigheten 
uppfylls utifrån det föreslagna ändamålet.  

Barn i planeringen
Planförslaget omfattar enbart en mindre privatängd lucktomt som inte
används på något sätt som kan ha betydelse för barn.  
 
Detaljplanen bedöms vara positiv för barn med fler bostäder med direkt  
närhet till parkområden och Osbysjön.

Genomförandebeskrivning för Fiskalen 11
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Modellering
En analys i 3D har gjorts av den tänkta byggnaden för att utröna 
konsekvenserna av ljus- och skuggförhållandena. 
De byggnader som kan påverkas mest av planförslaget är den lägre 
bebyggelsen mot Postgatan på Fiskalen 23 och 24. På Fiskalen 24 är den 
lägre byggnaden redan skymd av den högre byggnaden som vetter mot 
Esplanadgatan. Planförslaget ligger dessutom vid sidan om den mindre 
byggnaden på Fiskalen 24, vilket gör skuggning begränsad. 
På Fiskalen 23 används byggnaden som garage. 
Skuggningarna bedöms som rimliga för omkring fastigheter.   
 

Skugganalys under midsommar.

Skugganalys under mitten av vintern.

Skugganalys under vår-höstdagjämning.

Genomförandebeskrivning för Fiskalen 11
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

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

Fastighetsrättsliga frågor 
Ingen avstyckning, sammanslagningar eller andra fastighetsrättsliga 
åtgärder bedöms behövas. Fastighetsgränserna följer gällande 
tomtindelningsplan från 1955-09-10.
Möjligheter finns att ordna rättigheter för väg inom kvartersmark och 
kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i en 
lantmäteriförrättning. En sådan lösning kommer dock inte behövas. Inga 
rättigheter avses skapas i övrigt. Rättighetsfrågor prövas vid förrättning.

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planförfarande
Planen drivs med utökade förfarandet enligt PBL SFS 2010:900.

Tidplan
Detaljplanen beräknas antas första halvåret 2022.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Marken är privatägd.
Byggherren är ansvarig för genomförande, byggnation, markarbeten och 
övriga åtgärder inom fastigheten som planläggs.
Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad och skötseln av gator, 
park- och naturmark m.m. Kommunen är huvudman för VA-verksamheten.  

Avtal
Ett planavtal är upprättat och underskrivet mellan kommunen och 
byggherren. Ansökan om planbesked skickades in av byggherren som 
kommunen lämnade positivt besked på. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Ledningsrätt
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas.

Denna rättighet innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra 
så inom någon annans fastighet. Rättigheten belastar därmed fastigheten.  

Genomförandebeskrivning för Fiskalen 11
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En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt 
behöver skapas inom planområdet. 
Frågor om rättigheter prövas vid förrättning.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Upprättande av detaljplan bekostas av byggherren enligt planavtal
Inga framtida planavgifter tas ut vid bygglov.

TEKNISKA FRÅGOR

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

 
Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-02-09

 
Mathias Karlsson                 Kettil Svensson
Samhällsbyggnadschef         Planarkitekt FPR/MSA

Genomförandebeskrivning för Fiskalen 11
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Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för 
området vid Skyttebacken”  

 
Dnr SBN/2019:320 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Skicka ut förslag till detaljplan på granskning under 2022.  

Barnkonsekvensanalys 
Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid 
Skyttebacken” bedöms varken innebära positiva eller negativa effekter för barn. Förslag 
till ändring av detaljplan möjliggör för byggnation av ny förvaltningsbyggnad inom 
användningen K – begravningsändamål.  

Sammanfattning av ärendet 

Osby pastorat har ansökt planbesked om att ändra gällande stadsplan för del av Osby 
192:59 för att möjliggöra byggnation av en ny förvaltningsbyggnad.  

Del av gällande plan som avses ändras berör del av Osby 192:59 och är planlagt för 
ändamålet begravningsändamål med egenskapsbestämmelser som reglerar att marken inte 
får bebyggas och att nya gravplatser inte får upprättas.  

Ändring av ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid 
Skyttebacken” innebär att ändamålet K-Begravningsändamål och egenskapen p - mark 
som ej får nyttjas för nya gravplatser kvarstår inom del av gällande plan som avses ändras 
och att egenskapsbestämmelse med prickmark - mark som ej får bebyggas tas bort inom 
del av Osby 192:59.  
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Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplan för området vid ”Skyttebacken” Osby 192:59”. 

 
Osby, Osby kommun, Skåne län   
 

 

Förslag till ändring av detaljplan har varit på samråd under perioden 2021-12-22 - 2022-

01-31 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-29. 
 

Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. 

Under samrådstiden har detaljplan funnits tillgänglig på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Inkomna yttranden är återgivna i sin helhet. Samtliga yttranden finns att tillgå på 

kommunhuset, Västra Storgatan 35. 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

 Länsstyrelsen, 2022-02-14     synpunkter 

 Lantmäterimyndigheten, 2022-01-27   ingen erinran 

 Trafikverket, 2022-01-18     ingen erinran 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
                Miljö- och byggnämnden, 2022-01-27   synpunkter 

Fjärrvärme i Osby AB, 2021-12-23    ingen erinran 

E.ON, 2022-01-31     synpunkter 

SBVT, 2022-01-11     ingen erinran 

GlobalConnect, 2021-12-23    ingen erinran 

Skanova (Telia Company), 2021-12-27    ingen erinran 

 Tele2 Sverige, 2021-12-22    ingen erinran 

Räddningstjänsten, 2022-01-04    ingen erinran 

 ÖGRAB, 2021-12-22     synpunkter 

ÖVRIGA SAKÄGARE 

 Privatperson 1, 2022-01-30    synpunkter 

ÖVRIGA YTTRANDEN 

 Privatperson 2, 2022-01-29    synpunkter 

  

   

 

 

 

rvl OSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/


Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse till Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplan för området vid ”Skyttebacken” Osby 192:59”.      2 (12) 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2022-02-14 följande: 
 

Redogörelse för ärendet 

Planhandlingarna anger att syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en 

förvaltningsbyggnad på del av Osby 192:59. Nuvarande markanvändning med begravningsändamål 

ska fortsätta gälla och det är endast egenskapsbestämmelse som reglerar att marken inte får bebyggas 

och att nya gravplatser inte får upprättas kommer att tas bort inom del av Osby 195:59. 

 

Planområdet ligger centralt i Osby öster om Osby kyrka och omfattar cirka 14,4 hektar. Den fastighet 

som berörs av ändringen är del av Osby 192:59 och är belägna i västra delen av planområdet. 

Planområdet avgränsas i norr av Marklundavägen, i väster av Marklundavågen och Osby kyrka, i öster 

av Östra gränsgatan, skogs- och jordbruksmark samt i söder av bostadsbebyggelse. 

 

Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området gäller översiktsplan antagen 

2010-11-29. Enligt översiktsplanen är området utpekat för allmänna byggnader. Kommunen gör 

bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt att planförslaget inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. 

 

Länsstyrelsens rådgivning  

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. plan- och 

bygglagen. 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett genomförande av 

planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 

miljöbalken. 

 

Information om fornlämningar 

Handlingarna bör kompletteras med en upplysning att om fornlämningar skulle påträffas vid 

markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § 

kulturmiljölagen (1988:950). 

 

Information om kulturmiljöprogram 

Området är beläget inom Kulturmiljöprogram Kulturmiljöstråk, Södra stambanan: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kulturmiljostrak/kulturmil

joprogram-sodra-stambanan.html 

 

Länsstyrelsens bedömning  

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter 

på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 

 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med upplysning att om fornlämningar skulle påträffas vid 

markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § 

kulturmiljölagen (1988:950). 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kulturmiljostrak/kulturmiljoprogram-sodra-stambanan.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/omraden/kulturmiljostrak/kulturmiljoprogram-sodra-stambanan.html
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Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2022-01-27 följande: 

 
Även del av fastigheten Osby 194:1 synes berörd av planändringen och bör nämnas i 

planbeskrivningen. I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget.  
 

Kommentar: Planförslaget har reviderats och ytan som berörs av planändringen har minskat 

och berör nu endast Osby 192:59.  

 

 

Trafikverket meddelar i yttrande 2022-01-18 följande: 

 

Trafikverket har ingen erinran.  

 

Kommentar: Noterat  

 

 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 
 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2022-01-27 följande: 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ändring av detaljplan för Osby 192:59 

m.fl. på samråd. Ändringen medför att punktprickad mark samt att förbud mot att anlägga nya 

gravplatser tas bort. Kvar blir då mark som endast får användas för begravningsändamål.  

 

Syftet med ändringen är enligt samrådsmissivet att ge möjlighet att uppföra en mindre 

omklädnings- och förrådsbyggnad vid parkeringsplatsen. Enligt planbeskrivningen är syftet 

att möjliggöra byggnation av en förvaltningsbyggnad. Enligt tidigare sökt förhandsbesked ska 

byggnaden vara på ca 250 m2.  

 

Nämnden erinrar mot förslaget då vi anser att det inte visar på tillräcklig hänsyn till gällande 

detaljplans syfte med området som entréplats till begravningsplatsen och som del av 

processionsvägen mellan kyrkan och begravningsplatsen öster om Driveån. Kyrkan med 

tillhörande begravningsplats har ett högt kulturhistoriskt värde och nya tillägg till området 

måste göras med stor hänsyn. Detaljplanen innehåller efter ändringen inga bestämmelser som 

reglerar den nya byggnadens placering, storlek, byggnadshöjd, lägsta golvnivå 

(översvämningsområde) eller utformning.  

 

Miljö- och byggnämnden bedömer att det kan finnas en risk för att miljökvalitetsnormer för 

vatten påverkas av planförslaget, exempelvis till följd av eventuell framtida anläggning av 

begravningsplatser nära Driveån. Handlingarna bör därför kompletteras med bedömning av 

planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Planbeskrivningen bör även 

redovisa vilken recipient som dagvattnet leds till samt recipientens nuvarande status.  

När det gäller områdets befintliga förhållande kan det nämnas att vare sig användningen av 

den södra byggnaden som maskinhall eller fastighetsgränserna mot söder och öster stämmer 

överens med gällande detaljplan. 

 

Miljö- och byggnämnden anser att detaljplanen behöver revideras och kom-pletteras enligt 

ovan lämnade synpunkter. 
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Kommentar:  

Planförslaget har reviderats inför granskningen. Ändringen avser nu att ytan där prickmark 

tas bort är mindre än i samrådsförslaget, vidare kvarstår bestämmelsen Kp. Innebörden blir 

Begravningsändamål där nya begravningsplatser ej får anläggas. Skillnaden är att inom yta 

där prickmark tas bort får byggnad uppföras. Ytan är cirka 1000 m2 stor vilket möjliggör 

byggnation av förvaltningsbyggnad till begravningsändamålets skötsel och drift. Vidare 

begränsas byggrätten med egenskapsbestämmelse e1-största byggnadsarea är 300 

kvadratmeter och h1-högsta byggnadshöjd är 5 meter.  

 

Syftet med ändringen är fortfarande att möjliggöra för byggnation av ny förvaltningsbyggnad 

för begravningsändamålet.  

 

Lokaliseringen av förvaltningsbyggnaden har i granskningsförslaget tagit hänsyn till befintlig 

processionsväg mellan kyrkan och begravningsplatsen öster om Driveån. Placeringen för 

förvaltningsbyggnad en är lokaliserad nära befintlig förvaltningsbyggnad på vad som idag är 

parkeringsplats för att minska påverkan på det kulturhistoriska värdet på platsen. Vidare har 

bestämmelser som reglerar byggnadens byggnadsarea och byggnadshöjd tillförts. Då det rör 

sig om en komplementbyggnad, en förvaltningsbyggnad, till användningen 

begravningsändamål och det är en byggnad som människor inte vistas i stadigvarande 

bedöms bestämmelse om lägsta golvnivå inte behövas. Krav på byggnadens utformning 

hänförs till bygglovet vilket är praxis för planer från år 1935.  

 

Med de förändringar som gjorts inför granskningen där området inte tillåts för nya 

begravningsplatser utan kan bebyggas med förvaltningsbyggnad till begravningsändamålet 

så gör samhällsbyggnad bedömningen att miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att 

påverkas negativt av planförslaget. Yta som föreslås för byggnation är idag en parkering och 

en minskning av bilar som parkerar på öppna ytor i naturen bedöms som positivt ur 

miljösynpunkt och bedöms ge en positiv inverkan på MKN vatten. 

 

Planbeskrivningen kompletteras med resonemang om MKN vatten och redovisar vilken 

recipient som dagvattnet leds till.   

 

 

Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2021-12-23 följande: 

 

Fjärrvärme i Osby AB har inga synpunkter på ändringen av stadsplanen men vill göra er 

uppmärksamma på att det finns fjärrvärme i Andrensgatan. 

 

Kommentar: Noterat  

 

 

E.ON meddelar i yttrande 2022-01-31 följande: 

 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. 

 

Inom området där ändring och utvidgning är aktuellt har E.ON markförlagda låg- och 

mellanspänningskablar, se bifogad karta. 

 

E.ON har beställt inmätning av markkablarna som ligger i osäkert läge inom aktuellt område 

och återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja. 
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Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osäkert läge så måst man innan markarbete 

påbörjas säkerställa kablarnas exakta lägen. Kabelvisning i fält beställs kostnadsfritt via vår 

kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-

ledningar-och-djur/grava-naraledning.html 

 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån 

ändras ovanför kablar, så att reparation och underhåll försvåras. Kablar får ej byggas över 

eller byggas in. 

 

För att befintliga mellanspänningskablar ska vara förenlig med detaljplanen så hemställer 

E.ON att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkablarna i mitten i den 

mån de hamnar inom kvartersmark. Den restriktion i markanvändningen som 

egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON föreslår följande 

formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: 

”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte 

bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av 

elektriska starkströmsanläggningar” 

 

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggning i samband 

med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i genomförandebeskrivningen. 

 

Kommentar: Ledningarna ligger redan inom kvartersmark för begravningsändamål, i 

gällande plan finns inget u-område för aktuell yta där E.ON har sina ledningar. u-område 

kommer inte att läggas till i ändringen av stadsplanen. Yta för ny byggrätt minskas i 

granskningsförslaget. E.ONs ledningar bedöms inte beröras av den nya byggrätten.  

 

Vill E.ON skydda ledningarna inom kvartersmark föreslår kommunen att E.ON ansöker om 

upprättande av ledningsrätt hos Lantmäteriet.  

 

 

ÖGRAB meddelar i yttrande 2021-12-22 följande: 

 

Idag använder renhållningsfordon ytan som vändplan efter 

att ha tömt avfallskärl vid fastigheten. Om ytan bebyggs 

bör antingen en tillräckligt stor yta som vändplan finnas 

tillgänglig alternativt en annan vändplan anläggas på 

platsen. Kraven på vändplan är en diameter på minst 18 

meter enligt bifogad skiss. 

 

 

 

Kommentar: Ändring av stadsplan hindrar inte för 

anläggande av ny vändplan.   

 

 

 

 

 

Vändplats 

18m 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-naraledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-naraledning.html
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Följande KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG meddelar 

att de inte har någon erinran på planförslaget.  
 

SBVT 

GlobalConnect 

Skanova (Telia Company) 

Tele2 Sverige 

Räddningstjänsten  

 

Kommentar: Noterat  

 

 

 

ÖVRIGA SAKÄGARE 

 

Privatperson 1 
Vi på Andrénsgatan 1 och 3 motsätter oss att det tas bort prickad mark som är tänkt att bevara 

den parkliknande miljö som omger området från Naturbruksområdet och hela vägen ner till 

sjön. Tar Ni bort prickade marken är risken stor att det bebyggs bak kyrkan och det 

enda idag befintliga grönområdet som nära och kära till de som har gravar på kyrkan kan 

njuta av. Det är idag flertalet personer som är på de två gräs områden och njuter av naturen 

och närheten till och känslan av att kunna vara nära den nära anhöriga som de har på 

kyrkogården. Detta har vi sett då vi har vår vy från vårt hus mot denna plats. Äldre som 

dagligen är där och till exempel puttar med sin golfklubba, barn som kanske förlorat syskon 

eller annan anhörig där man går ner och sätter sig och fikar, gör snögubbar etc. 

 

Vi anser även att detta förstör vår utsikt som vi är väldigt glada och stolta för eftersom vi bor 

mitt över denna miljö och det är vår utsikt dagligen. Vi i båda fastigheterna ser ända ner till 

sjön stora delar av året. Det är även vår arbetsmiljö, då vi dagligen sitter där och tittar på 

grönområdet och ner mot sjön. Det är med stor förtvivlan och sorg som vi får veta att kyrkan 

planerar att bygga inte vad samhällsbyggnad skrivit i sin skrivelse en mindre byggnad utan en 

minst 300 kvm stor maskinhall, förråd, kontorsbyggnad med flertalet kontor inrymt samt även 

lunchrum. Detta kommer att ta hela vår utsikt och även om vi ”bara” blir av med utsikten mot 

sjön så förstörs hela den vackra rofyllda gröna miljön som området enligt kommunens 

egna förslag till ny stadsplan innefattar. Där det är tänkt att vara ett grönområde från 

Naturbruksområdet med Drivån och ända ner till sjön. Att detta ska vara ett 

rekreationsområde för hela Osbys befolkning som är till för alla där även de i lägenheter i 

närheten kan njuta av en unik miljö mitt inne i tätbebyggt område. 

 

Viktiga värden för kulturmiljön riskeras att förstöras av byggprojektet. Området bör vara 

skyddat i kraft av att det är en kyrkotomt. Ro/harmoni och möjlighet för anhöriga att besöka 

kyrkogård och dess omgivning utan ett stort industribygge på upp emot 300 kvm som 

kommer att påverkas i så hög grad att den vackra omgivningen kring kyrkan försvinner. 

Platsen det ska byggas på vistas dagligen av människor som vill vara nära sina anhöriga eller 

bara få vara i lugn och ro i detta vackra område. För de som besöker denna plats är det 

inte en arbetsplats utan en plats med frid o ro. Förstår om de som dagligen arbetar där kanske 

tappat detta. Vi anser att det inte ska göras så ingripande förändring i en plan där det ska vara 

grönområde att både förändring gällande prickad mark samt framtida bygglov ska avslås för 

tillbyggnad av maskinhall/förråd/kontor/med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL, 
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eftersom åtgärden avviker från detaljplanen, avseende placering på prickad mark som inte får 

fick/ får bebyggas och en area på bygget och för ändamålet som mer liknar en mindre 

industribyggnad. Avvikelsen kan inte tolkas som liten eller vara förenlig med gällande plans 

syfte. 

 

I 3kap 1 § jordabalken står: var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom 

taga skälig hänsyn till omgivningen. Olägenheten är betydande då bygget som i detta fall inte 

är något litet bygge utan ett stort bygge som upptar stor del av prickad mark kommer att 

inrymma även maskinhall med allt buller o avgaser som kommer att påverka vårt dagliga liv i 

stor omfattning. Det kommer även att inkräkta på vår integritet då det kommer att bli ett 

bygge som innebär att det kommer att vara betydande del av anställd personal som vistas och 

kommer/ kör och går i helt nära anslutning till vårt hus. 

 

Bygget kan betraktas som en industribyggnad då det inrymmer kontor, 

gemensamhetsutrymme, maskinhall, förvaring och eventuellt även pastorsexpedition 

framöver. Det kommer bli mycket större andel personer och bilar som kommer att befinna sig 

ca 20 meter från vårt/våra hus. Det saknar parkeringsplatser och besökande till kyrkan kör 

även och ställer sina bilar på det avsedda grön området när det är högtider eller större 

aktiviteter i kyrkan. Även längst hela muren vid de två fastigheternas utfarter och vi har svårt 

att ta oss ut från våra tomter vid dessa tillfällen då utfarten ofta är blockerad av bilar. Det 

mest ultimata hade att i stället vara att bygga några fler parkeringsplatser i det tilltänkta 

prickade området om nu något måste byggas/göras där. 

 

Båda fastigheterna har nyligen byggt om och vi på Andrensgatan 3 har även byggt till vårt hus 

och investerat mycket pengar i fastigheten. Vilken vi ansåg var värd att satsas på då vi visste 

att det var prickad mark och inte kommer att byggas på inom vår tid i livet. Av den 

anledningen har vi gjort en utbyggnad med stora fönster och vy mot sjön och 

gräs/grönområdet som vi dagligen njuter av. Även värderingen av våra hus kommer att förlora 

i värde då det blir påverkat av det tilltänkta bygget. Mäklare har nyligen varit i båda 

fastigheterna och värderade då även området runt omkring samt sjöutsikten som då 

försvinner. Denna miljö är kulturhistorisk och ska inte inskränkas genom en ful 

betong/industri/byggnad. Vi har idag största delen av året även sjöutsikt från både 

ovanvåning, nedanvåning och även från altan. Sommartid lite mindre men vi ser fortfarande 

sjön. Vi kommer framöver att få titta rakt in i en mindre industribyggnad som är svår att få att 

se ut som ett bostadshus. Vi ser platsen där bygget beräknas bli från alla våra fönster och 

innebär att den frihet vi känt i vår vackra miljö till stor del kommer att påverka vår tid i vår 

idag vackra fridfulla miljö. Vi är oerhört ledsna och förtvivlade över detta. Olägenheten är för 

oss är betydande. Vi har nyligen renoverat vårt hus för stora pengar och tagit miljön med i 

beaktande för att kunna njuta av den fridfulla miljö det är i detta grönområde och kring 

kyrkan. Värderingsmannen tog med allt detta som sagt i beaktande när han värderade vårt 

hus. Värderingsmannen sa att det läget och den miljön med Drivån runt omkring samt 

närheten till sjön har endast dessa två hus i Osby. Vi anser att den tänkta bebyggelsen sänker 

värdet på vårt hus och byggs detta vill vi ha ersättning för förlorat fastighetsvärde av våra hus.  

 

Här finns fåglar som annars är sällsynta till exempel kungsfiskare och det är miljö för flertalet 

andra djur. Så även ur naturskydd påverkas denna miljö, då buller, bensinångor etcetera 

kommer att förstöra för det stora fågellivet som är kring området. 6 kap. 1 § Plan- och 

byggförordningen (PBF) Bygglov för annat än byggnader. Det krävs vidare bygglov för att 

anordna, bygga, ändra placering eller utformning för anläggningar. Till dessa hör bland 

annat idrottsplatser, upplag, radio- och telemaster, större vindkraftverk, parkeringsplatser, 

arbetsbyggnader etc. Detta är ett detaljplanerat utrymme som går i samklang med kommunens 
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nya detaljplan om grönområden och kan inte betraktas som det om det byggs en byggnad som 

kommer att tjäna som arbetsplats och inte enskilt hus. Det finns inga ritningar som visats upp 

även om kyrkan begärt förhandsbesked vilket nekades p g a prickad mark. De driver då 

frågan vidare för att ta bort prickad mark. Detta är väl inte förenligt med den gång en ansökan 

om byggnadslov ska ha.  

 

Grannar skall höras och även få veta hur byggnad ska se ut och hur grannar kan påverkas. 

Detta är gjort och kyrkan fick då avslag på förhandsbesked. Muntlig ansökning utan ritning 

anses osäker gällande både bevisbörda och handläggning. Det beskrivs som en mindre 

byggnad men är tänkt som en större byggnad. Att gå bakvägen och först ta bort prickad mark 

för detta ändamål anser vi inte vara vare sig ärligt eller i enlighet med ett korrekt förfarande 

mot fastigheter i området och inte heller för människor som bor i nära tätort som vill besöka 

området. För att byggnadsnämnden ska pröva en fråga om bygglov krävs att ritningar, 

beskrivningar och eventuellt andra uppgifter bifogas ansökan. Tas prickad mark bort är det 

fritt fram att söka bygglov och alla runt omkring kan ha försämrade möjligheter att påverka 

ett avslag. 

 

Är det skäligt att få bygglov samt ta bort prickad mark i området som inte är mark som är runt 

enfamiljshus och därmed inte privat i samma omfattning? Handlingar som skulle funnits och 

är av intresse är bland annat projekteringshandlingar som ska visa på hur kraven i 8 kap. 1-3 

§§ PBL angående en byggnads lämplighet och tillgänglighet är tänkta att uppfyllas. Annat 

som framför allt är viktigt vid ny- och tillbyggnation är en situationsplan över den aktuella 

fastigheten. 

 

Denna ger information kring eventuella rättigheter och annat som bör beaktas. Vid större 

projekt kan även nybyggnadskarta behövas. Övriga ritningar som kan vara av intresse är 

fasad- eller sektionsritningar. Vi har inte fått ta del av något av detta? Enligt 9 kap. 30 § PBL 

är grundregeln att bygglov ska ges för en åtgärd som följer detaljplanens bestämmelser. Det 

krävs inte minst att den sökta åtgärden stämmer överens med planen, även fastigheten som 

sådan eller befintligt byggnadsverk får inte vara planstridiga. I kommunens nya plan för 

grönområden finns inga industri eller arbetsplatsbyggnader utan är tänkt som grönområde. 

 

I området som idag är prickad mark är det även tänkt att vara en vacker trivsam miljö kring 

kyrkan. Även parkeringsplatser runt båda kyrkogårdarna är för få och kan inte ersättas med 

fler med en så pass stor byggnation Är det inte bättre att utnyttja området till parkeringsplatser 

som ändå faller in fint i det befintliga grönområdet? Vilket håll ska det annars byggas ut för 

parkeringsplatser om flödet till kyrkan ökar p g a ökade begravningsplatser framöver? Det blir 

fler och fler gravar som anhöriga framöver kommer att besöka. Parkeringsplatserna måste ju 

vara i direkt närhet till kyrkan för äldre, sjuka och handikappade. Områdena omkring är redan 

bebyggda, Rönnebacken, nya förskolan och parken nedanför kyrkan kan väl inte anläggas? 

Hur har Ni tänkt Er att detta ska projekteras framöver? 

 

I andra punkten i ovan hänvisade lagutrymme står det att själva åtgärden ska överensstämma 

med detaljplanen då det annars finns risk för att bygglov kan nekas. Är en avvikelse från 

detaljplanen att betrakta som ytterst liten samt uppfyller detaljplanens syfte kan undantag 

medges från bestämmelsen, vilket beskrivs närmre i 9 kap. 31 b § PBL. Tredje punkten 

handlar om genomförandetid, alltså den tiden inom ramen 5–15 år, vilken detaljplanen är 

avsedd att genomföras enligt 4 kap. 21 § PBL. En åtgärd måste avvakta till dess att 

genomförandetiden börjar gälla för detaljplanen. I fjärde och sista punkten görs en hänvisning 

till andra lagrum inom 2 och 8 kap. PBL som måste vara uppfyllda för att bygglov ska ges. 

Till de övriga förutsättningar som krävs för att bygglov ska ges är att utformning och 
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placering ska ske med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden samt bidra 

till god helhetsverkan, 2 kap. 6 § 1 1 p PBL. Det ska finnas möjlighet till avfallshantering, 2 

kap. 6 § 1 st. 5 p PBL. Områden som innehar särskilda värden ska skyddas och i dessa 

områden ska ändring och tillägg i bebyggelsen ske ytterst varsamt, 2 kap. 6 § 3 st. PBL. 

 

Byggnader får inte heller placeras och utformas på sådant sätt att det påverkar grundvattnet 

negativet, riskerar människors hälsa och säkerhet eller skapar betydande olägenhet på annat 

sätt, 2 kap. 9 § PBL. Utöver kraven i 2 kap. ska även vissa krav i 8 kap. uppfyllas. Vad gäller 

byggnadens utformning ska den vara lämplig för sitt ändamål, ha god estetik och arkitektur 

samt kunna nyttjas av personer med minskad rörelse- eller orienteringsförmåga, 8 kap. 1-3 § 

PBL. Att ta hänsyn till detta vid en ny byggnation är att det ska finnas planering för att alla 

ska kunna arbeta i byggnaden oavsett funktionsförmåga. Gällande betydande olägenhet så 

kommer det att finnas brännbara föremål, bensin, oljor etcetera till grävare, gräsklippare, stora 

park trimrar etcetera i stor mängd nära våra fastigheter vilket kan både oroa och försämra vår 

hälsa, genom avgaser, buller och vår idag sköna miljö som ger lugn och harmoni. Vi såg 

nyligen hur hus runt omkring våra påverkades av brand när ett flerfamiljshus brann i närheten 

av vårt hus. Detta är ingen vi i närliggandes fastigheter vill gå och oroa oss över.  

 

Att frångå den i planen givna markanvändningen är aldrig att betrakta som en liten avvikelse. 

2 kap. 2 § Lämplig markanvändning Planläggning och lovgivning ska syfta till att mark och 

vattenområden används för det mest lämpade ändamålet med hänsyn till behov, läge och 

beskaffenhet. Sådan användning som medför god hushållning ur allmän synpunkt ska ges 

företräde. Här anser vi att det ur denna synvinkel påverkar den ursprungliga miljön med äldre 

bebyggelse av bostäder ska ges företräde. Miljöbalkens bestämmelser i 3 kapitlet och 4 

kapitlet 1-8 §§ om hushållning med mark- och vattenområden ska efterlevas i ärenden om 

planläggning, lov och förhandsbesked. Då detta är ett område av kulturhistorisk mark är det 

också av vikt att det får behålla sin ursprungliga betydelse och tanken av grönområde och 

frid skall behållas. 

 

Kommunens egen parkförvaltning har sina förråd, kontor och maskinhallar på plats som inte 

ligger i anslutning till exempel kommunhus. Om kyrkan har så stort behov av större 

byggnader så undrar vi om detta inte kan lösas genom att kyrkan har sina byggnader på annan 

plats och göra som kommunen kör dit de maskiner och redskap etcetera de behöver. Det finns 

ju idag en byggnad längre bort där man kan ha en del maskiner som det är idag utan att det 

kommer ändå närmare befintliga bostadsbyggnader? 

 

Vi har dessutom bett planarkitekten att få företräda oss själva i nämnden för att få prata i vår 

sak. Det har varit möte med nämnden utan vår kännedom där vi inte har fått framställa vår 

sak. Det vill vi gärna göra då vi vill framställa båda sidor. Vi liksom kyrkan och alla andra 

invånare som dagligen besöker området och njuter av vackra naturen här måste ha lika stor 

rätt och räknas lika mycket. ”Fast man är liten är man minst lika viktig som en stor”. (Citat av 

Nalle Puh) 

 

Undertecknade kan även inkomma med ytterligare kompletteringar. Medsänder bilder. Viktigt 

är att betänka att bilder inte ger rättvisa över den vackra vy vi har från våra hus. Samt betänka 

att i o m att vi grannar har så höga hus så tar även ett lågt bygge utsikten. Ni ser från bilder 

idag kyrkans befintliga förråd samt maskinhall som redan tar en del av utsikten men ligger 

trots allt lite mer undanskymd och välplacerad så det inte stör grönområdet på ett så 

utmärkande sätt som den nya planerade bygganden kommer att göra. Det är ur brandsynpunkt 

och buller inte heller lika allvarligt som att det kommer ett nytt stort bygge så nära våra hus 

samt förstår grönområdet kring kyrkan och i hela området.  
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Kommentar:  

Vid ändring av en detaljplan är utgångspunkten att kommunen ska tillämpa motsvarande 

process som gäller vid framtagande av en ny detaljplan. Ändring av detaljplan omfattar 

borttagande, införande och justering av bestämmelser samt upphävande av en geografisk del 

av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den 

aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en 

ny plan. Aktuellt planförslag upprättas som en ändring av gällande stadsplan och följer 

processen för standardförfarande vilket innebär att allmänheten har möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget under samråd och under granskning. Då gällande stadsplan har 

prickmark där fastighetsägaren vill uppföra förvaltningsbyggnad behöver detaljplanen 

ändras innan bygglov kan sökas, därför prövas nu ändringen (där prickmark tas bort från del 

av fastigheten) genom en formell planprocess. Det är först efter att planen fått laga kraft som 

fastighetsägaren kan ansöka om bygglov i separat bygglovsprocess. Det är i bygglovet som 

ritningar för den åtgärd som önskas göras lämnas in till kommunens bygglovenhet och det är 

i bygglovsprocessen som grannar eventuellt hörs.  

 

Planförslaget är en ändring av gällande stadsplan. Gällande användning är 

begravningsändamål vilket inte avses ändras i förslag till ändring av detaljplan. Idag utgörs 

aktuell yta som avses ändras av parkeringsplatser och gräsmatta.  

 

Marken utgörs av privat fastighet vilken fastighetsägaren råder över. Då genomförandetiden 

för gällande plan har gått ut kan planen ändras genom formell planprocess. Markens 

lämplighet som begravningsändamål är redan prövad i tidigare planprocess och i nu förslag 

till ändring av gällande plan prövas att skapa en byggrätt inom privat fastighet för att 

möjliggöra en förvaltningsbyggnad till begravningsändamålet för skötsel och drift av 

gällande användning. 

 

Generellt gäller att parkering för det enskilda ändamålet ska lösas inom den egna fastigheten. 

Kyrkan ansvarar för att lösa parkering inom den egna fastigheten. Kyrkan har möjlighet att 

anlägga parkeringsplatser på hela den prickade ytan om de skulle vilja det. Parkering på 

allmän platsmark/gata är en fråga som inte hanteras i denna ändring av stadsplan utan 

synpunkter kring dessa hänvisas till kommunens gata-park-enhet.  

 

Rönnbackens förskola och parken som nämns i yttrandet kommer inte att anläggas med 

parkeringsplatser kopplade till begravningsändamålet.  

Ändringen avser inte att ändra den gällande markanvändningen begravningsändamål, 

gällande användning kvarstår och eventuell prövning av särskilda värden kopplat till 2 kap. 6 

§ 3 st. PBL hanteras i bygglovsprocessen. 

 

I kommunens Grönplan för Osby och Lönsboda från 2018 är ytan som är aktuell för 

detaljplaneläggningen inte behandlad. Fastigheten Osby 192:59 är inte en del av grönplanen. 

 

Ur miljösynpunkt bör maskiner och redskap som behövs till pågående verksamhet placeras så 

nära verksamheten som möjligt. Alternativet är att man flyttar hela den kyrkliga 

verksamheten till annan lokalisering i orten vilket inte anses ekonomiskt försvarbart då det 

finns utrymme för förvaltningsbyggnaden inom den egna fastigheten och användningen i 

gällande plan 

 

Inför granskningen har förslag till yta där prickmark föreslås plockas bort minskats för att 

minska ytan för möjlig placering av begravningsändamålets förvaltningsbyggnad. 

Förvaltningsbyggnaden kommer att placeras intill kyrkogårdsmuren på yta som idag utgörs 
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av parkeringsplatser. Samtal om placering har förts med vederbörande efter yttrandets 

inlämnande.  

 

 

ÖVRIGA YTTRANDEN 

 

Privatperson 2 
Ni kan inte mena allvar med att vilja bygga en förvaltningsbyggnad på denna plats, det finns 

många skäl emot ett sådant förslag, i hastigheten kommer jag på följande: 

1. Strandskydd: Här måste det råda dubbelt strandskydd. Dels för Drivån dels för 

Osbysjön. Länsstyrelsen har tidigare klargjort sin inställning att när en detaljplan 

ändras så återinträder strandskyddet. 

2. Fågelskyddsområde runt Osbysjön och Drivåns nedre lopp torde omfatta även denna 

yta. 

3. Översvämningsrisk: Det är välkänt att den berörda marken kommer att översvämmas 

vid ett större regn eller högvatten.  

4. Inte förenligt med landskapsbilden att lägga en stor byggnad som skymmer Osby 

kyrka vid infarten västerifrån. Jämför ställningstagande i vindbruksplanen där man 

satte ett skyddsavstånd på 1000 m till alla kyrkobyggnader, just av landskapsbildskäl. 

5. Markens skick ur bebyggelsesynpunkt: Det framgår inte av planhandlingarna att man 

gjort någon som helst bedömning av markens byggbarhet. Läget intill/i den gamla 

åfåran torde indikera att undergrunden kan bestå av sedimenterat dy.  

6. Risk för föroreningar: Drivån har i många år varit mottagare av vatten från 

reningsverken i Älmhult och Killeberg samt dagvatten från sydvästra industriområdet i 

Älmhult. För mindre än tre år sedan skedde ett större utsläpp av spillolja från en tank 

på detta industriområde, oljan nådde Osbysjön. Risken att marken är förorenad är 

påtaglig. 

7. Växtlighet på platsen: Denna plats hyser Osby kommuns i särklass största bestånd av 

den invasiva arten Reynoutria Japonica på svenska parkslide, hur tänker man hantera 

detta? 

8. Hälsa och säkerhet: Strax intill finns en stor underjordisk pumpstation för 

avloppsvatten. I tidigare planärenden på närliggande plats har länsstyrelsen påpekat att 

risken för luktolägenheter och smittorisker måste belysas på grund av närheten till 

pumpstationen. 

 

Rekommendation: Lägg ner planarbetet, låt nuvarande markanvändning fortgå och förlägg 

förvaltningsbyggnaden någon annanstans eller låt förvaltningen sitta kvar där den är. 

 

 
Kommentar:  

1. När originalplanen togs 1935 fram fanns det inget generellt strandskydd. Då aktuell 

plan är en ändring av gällande plan så återinträder inte strandskyddet. Planområdet 

omfattas inte av strandskydd.  

2. Området omfattas inte av fågelskyddsområdet.  

3. Marken består enligt SGU av isälvssediment, sand, med en hög genomsläpplighet 

vilket gör att området har goda möjligheter att omhänderta dagvatten och inte 

kommer att översvämmas vid skyfall. Det finns risk att ytan översvämmas vid ovanligt 

höga vattenstånd i ån men då det rör sig om en förvaltningsbyggnad till 

begravningsändamålet så bedöms det som acceptabelt då människor inte uppehåller 

sig stadigvarande i byggnaden.    
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4. Förvaltningsbyggnaden kommer att placeras på kyrkans baksida och vara 

underordnad kyrkobyggnaden. Förvaltningsbyggnaden kommer inte att vara högre än 

kyrkobyggnaden varför ställningstagandet i vindbruksplanen om 1000 meter 

skyddsavstånd inte är jämförbart i detta fall.  

5. Marken består enligt SGU av isälvssediment, sand och är klassad som fastmark. 

Kringliggande bebyggelse såsom kyrkobyggnaden och dess nuvarande 

förvaltningsbyggnad samt andra bostadsbyggnader som är uppförda med samma 

markförhållanden har kunnat uppföras utan problem varför bedömningen gällande 

grundläggning bedöms som goda.    

6. Det finns inga misstänkta eller konstaterade förorenade områden som är registrerade i 

EBH-stödet i eller i närheten av området där prickmark tas bort från gällande plan. 

För byggnader till begravningsändamål ställs inga krav på att marken ska uppfylla 

några krav avseende markföroreningar.  

7. Hantering av invasiva arter vid byggnation ska följa kommunens rekommendationer i 

frågan. Detta är inte en planfråga.  

8. Då det rör sig om en byggnad till begravningsändamål där människor inte uppehåller 

sig stadigvarande bedöms inte risken för luktolägenheter och smittorisker som något 

problem. 

 

Nuvarande markanvändning, begravningsändamål, kommer att fortsätta gälla. 

Planändringen möjliggör för en förvaltningsbyggnad inom begravningsändamål.  

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnad i Osby, 2022-02-15 

 

 

 

 

 

Mathias Karlsson     Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 



Miljöbedömning

CHECKLISTA

Projekt: Ändring av stadsplan ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området vid Skyttebacken” 

Fastighetsförteckning del av Osby 192:57 m.fl fastigheter

Projektansvarig Kettil Svensson 

Plankonsult Sofia Ljungquist, Metria AB

Gällande regleringar och skyddsvärden Ja Kanske Nej Kommentarer

1. Lagenligt skyddad natur

Kommer projektet att beröra område med lagenligt skyddad

natur enligt miljöbalken t.ex. naturreservat, landskapsbild, x

strandskydd, område med geografiska bestämmelser, 

skyddsområde för vattentäkt.

2. Riksintresse för natur-kulturminnesvård och

rörligt friluftsliv

Kommer projektet att beröra:

a. Område av riksintresse för naturvården x

b. Område av riksintresse för kulturminnesvården x

c. Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet x

d. Natura 2000 område x

3. Högt naturvärde

a. Kommer projektet att beröra område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde eller ingår området i kommunens x

naturvårdsprogram.

b. Kommer projektet att beröra område, som är utpekat i

Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop eller x

sumpskogsinventering.

4. Ekologiskt särskilt känsligt område

Kommer projektet att beröra område som bedömts vara 

ekologiskt känsligt (Naturvårdsprogram) x

5. Skyddsavstånd

Kommer verksamheten att lokaliseras på för kort avstånd

till befintligt bebyggelse enligt "Bättre plats för arbete" x

Miljöpåverkan

6. Mark

Kommer projektet att orsaka

a. Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska 

grundförhållandena: risk för skred, ras etc. x

b. Skada eller förändring av någon värdefull geologisk

information x

c. Risk för erosion x

d. Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag

eller sjö x

e. Har det aktuella området tidigare använts som tipp,

utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga

ämnen kan finnas lagrade i marken x

7. Luft och klimat

Kommer projektet att orsaka:

a. Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalité´ x
b. Obehaglig lukt x

c. Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller

klimat (regionalt eller lokalt) x

Ja Kanske Nej Kommentarer

8. Vatten

Kommer projektet att orsaka:

a. Förändringar av grundvattenkvalitet x

b. Förändring av flödesriktningen för grundvattnet x

c. Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt x

d. Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller Då en byggnation möjliggörs på yta som nu utgörs av klippt gräsmatta kommer andelen 

dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning x hårdgjord yta öka. 

Dagvattenhentering ska behandlas i bygglovet inom lagstiftning för gällande plan. 

e. Förändringar i ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt,

temperatur och omblandning) x

f. Förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något 

vattendrag eller sjö. x

g. Kommer vattendom att krävas x

9. Vegetation

Kommer projektet att orsaka:

a. Betydande förändringar i antalet eller sammansättningen

av växtarter eller växtsamhällen x

b. Minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad växtart 

eller växtsamhälle x

c. Införande av någon ny växtart x

10. Djurliv

a. Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av 

djurarter i området (däggdjur/fåglar/fiskar/reptiler/skaldjur/insekter) x

b. minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad djurart x



c. införande av någon ny djurart i området, eller verka som gräns

för djurens flyttningar och rörelser x

d. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker x

11. Buller

Kommer projektet att orsaka:

a. Ökning av nuvarande ljudnivå x

b. Att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade x

gränsvärden

12. Ljus och skarp sken

Kommer projektet att orsaka nya ljussken som kan vara bländande x

13. Mark- och vattenanvändning

Kommer projektet att orsaka avsevärd förändring av mark eller Området är planlagt som K- begravningsändamål

vattenanvändning i området x Planändringen avser ingen förändring avseende reglerad mark och vattenanvändningen 

14. Miljöpåverkan  på omgivningen

a. Kan befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen ha 

negativ inverkan på projektet x

b. Ligger befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen på för

kort skyddsavstånd enligt "Bättre plats för arbete" x

15. Naturresurser

a. Kommer projektet att orsaka avsevärt uttömmande av någon ej 

förnyelsebar naturresurs x

b. Motverkas mål och riktlinjer i grushushållningsplanen x

16. Hälsa och säkerhet

Kommer projektet att orsaka: 

a. Explosionsrisk x

b. Risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen vid 

händelse av olycka x

c. Att människor utsätt för hälsofara inklusive mental ohälsa x

d. Risk för att människor utsätts för joniserade strålning (radon) x

17. Transport/ Kommunikationer

Kommer projektet att ge upphov till betydande ökning av 

fordonstrafik x

Ja Kanske Nej Kommentarer

18. Landskapsbild

Kommer projektet att försämra någon vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet eller skapas någon gör allmänheten

obehaglig landskapsbild x

19. Rekreation, rörligt friluftsliv

Kommer projektet att försämra kvalitén eller kvantiteten på någon

rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanl. Etc.) x

20. Kulturminnesvård

Kommer projektet att beröra område med fornlämningar eller 

annan kulturhistoriskt värdefull miljö x

21. Miljöbalken

Kommer den planerade verksamheten att kräva anmälan eller 

tillstånd enligt Miljöbalken x

Långsiktiga miljömål

Finns det någon risk att projektet åstadkommer effekter som 

strider mot de fyra kretsloppsvillkoren eller långsiktiga miljömål:

1. Ökar användandet av ändliga naturresurser (metaller, olja, kol) x

2. Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen (PCB,

 DDT, CFC etc.) x

3. Minskar eller skadas naturens mångfald (finns det plats för 

naturen)

4. Är resursomsättningen ineffektiv / ökar resursslöseriet

Strider projektet mot centrala miljömål x

Strider projektet mot regionala miljömål x

Strider projektet mot lokala miljömål x

Har projektet effekter som var för sig är begränsade men 

tillsamman kan vara betydande x

Har projektet miljöeffekter som kan orsaka skada på människors 

hälsa, direkt eller indirekt x

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Ändringen av gällande stadsplan kommer inte att leda till betydande miljöpåverkan. 

UTVÄRDERING

Projektet bedöms inte får någon påvisbar effekt på miljön x

Trots att projektet kan få negativa effekter på miljön bedöms de inte bli så betydande att ett 

separat fördjupat MKB-dokument erfordras. Konsekvenser ska belysas i planbeskrivningen.

Projektet bedöms kunna ha betydande negativa miljöeffekter och ett fördjupat MKB-dokument erfordras

Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör utredas
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för området vid Skyttebacken” (11-OSS-1185/76)

Dnr SBN/2019:320

i Osby, Osby kommun 
Skåne län 

Planområdemarkerat med blått, röd markering är ungefär den yta där egenskapsbestämmelse föreslås utgå. 

Standardförfarande
Plan- och bygglagen PBL (2010:900)

Planbeskrivning 
Granskningshandling    2022-02-15M OSBY 

~ KOMMUN 
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HANDLINGAR
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse 

Fastighetsägarförteckning 
 

Samhällsbyggnad
Osby kommun
283 80 Osby

Handlingarna finns tillgängliga på:
- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby
- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
- www.osby.se 

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

Bakgrund
Osby pastorat har ansökt planbesked om att ändra gällande stadsplan för del 
av Osby 192:59 för att möjliggöra byggnation av en ny 
förvaltningsbyggnad. 

Gällande stadsplan medger begravningsändamål och är till största del 
genomförd. Del del av gällande plan som avses ändras berör del av 
Osby 192:59 och är planlagt för ändamålet begravningsändamål med 
egenskapsbestämmelser som reglerar att marken inte får bebyggas och att 
nya gravplatser inte får upprättas. 
  

Syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en  
förvaltningsbyggnad på del av Osby 192:59. Nuvarande markanvändning 
med begravningsändamål ska fortsätta gälla och det är endast 
egenskapsbestämmelse som reglerar att marken inte får bebyggas som 
kommer att tas bort inom del av Osby 195:59.  

Planfakta
Planområdet ligger centralt i Osby öster om Osby kyrka och omfattar cirka 
14,4 hektar. Den fastighet som berörs av ändringen är del av Osby 192:59 
och är belägna i västra delen av planområdet. 

Planområdet avgränsas i norr av Marklundavägen, i väster av 
Marklundavågen och Osby kyrka, i öster av Östra gränsgatan, skogs- och 
jordbruksmark samt i söder av bostadsbebyggelse.

Planförslaget
Ändring av ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för området 
vid Skyttebacken”  innebär att ändamålet K - Begravningsändamål och 
p - mark som ej får nyttjas för nya gravplatser kvarstår inom del av 
gällande plan som avses ändras och att egenskapsbestämmelse med 
prickmark - mark som ej får bebyggas tas bort inom del av Osby 
192:59. Vidare tillförs bestämmelse om största byggnadsarea och högsta 
byggnadshöjd för att begränsa byggrätten.  

Bilden nedan är visar hela planomårdet. Inom rött markerat område 
upphävs planbestämmelsen prickmark i gällande stadsplan.
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Gällande stadsplan med område där egenskapsbestämmelse prickmark upphävs markerat 
i rött

Bilden ovan visar hela planomårdet markerat med blå linje. Inom rött 
markerat område upphävs planbestämmelsen prickmark i gällande 
stadsplan.

Bestämmelser som kvarstår inom markerat område i samband med att 
planen får laga kraft: 
Användningsbestämmelse K - begravningsändmål.
Egenskapsbestämmelsen p - mark som ej får nyttjas för nya gravplatser 
påverkas inte av planändringen.

Bestämmelser som utgår inom markerat område i samband med att planen 
får laga kraft: 
Egenskapsbestämmelse prickmark - mark som ej får bebyggas. 
Total areal där prickmark tas bort är 1000 kvadratmeter.

Bestämmelser som tillkommer inom markerat område i samband med att 
planen får laga kraft:
h1 - högsta byggnadshöjd är 5 meter
e1 - största byggnadsarea är 300 kvadratmeter
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Konsekvenser av planförslaget 
Genom att prickmark tas bort från planen skapas byggbar mark till en yta 
av 1000 kvadratmeter för att möjliggöra en ny förvaltningsbyggnad inom 
ändamålet K - Begravningsändamål och p - mark som ej får nyttjas för nya 
gravplatser inom del av fastigheten Osby 192:59.  

Egenskapsbestämmelserna e1 och h1 begränsar byggrätten inom yta där 
prickmarken tas bort till att maximalt får 300 kvadratmeter bebyggas med 
byggnad och med en byggnadshöjd om högst 5 meter. 

MKN Vatten
Område där prickmark tas bort tillåter inte nya begravningsplatser utan kan  
bebyggas med byggnad tillhörande begravningsändamålet. Yta som föreslås 
för byggnation är idag en parkering och en minskning av bilar som parkerar 
på öppna ytor i naturen bedöms som positivt ur miljösynpunkt och bedöms 
ge en positiv inverkan på MKN vatten och Osbysjön som recipient.  

Placering av byggrätten 
Genom att endast tillåta byggnation inom en begränsad del av Osby 
192:59 har hänsyn tagit till områdets kulturhistoriska värden. Kyrkans 
processionsväg mellan kyrkan och begravningsplatsen öster om Driveån 
bevaras. Placeringen för den nya förvaltningsbyggnaden är lokaliserad nära 
befintlig förvaltningsbyggnad på vad som idag är parkeringsplats för att 
minska påverkan på det kulturhistoriska värdet på platsen.

Gällande stadsplan syns tillsammans med ortofoto och förslag till ändring av 
stadsplan. Bilden visar att byggrätten är lokaliserad på befintlig parkeringsplats och att 
proccessionsvägen inte påverkas av planändringen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan 

Utdrag ur gällande översiktsplan, röd markering är ungefär den yta 
där prickmark föreslås utgå. 

Översiktsplanen för Osby kommun (antagen 2010-11-29) pekar ut området 
som berörs av ändringen som område för Allmänna byggnader. Förslag till 
ändring av stadsplanen bedöms följa översiktsplanens rekommendationer.

Riksintressen
Inom planområdet finns inga riksintressen. Inget strandskydd gäller i det 
aktuella området. 

Strandskydd
När det generella strandskyddet infördes år 1975 undantogs sådana 
områden, som dessförinnan hade fastställd detaljplan. Stadsplanen är 
upprättad innan 1975. Strandskydd gäller inte inom gällande planområde.  

Grönplan för Osby och Lönsboda 
Grönplanen behandlar inte området so berörs av ändringen. Förslag till 
ändring av stadsplanen bedöms följa grönplanens rekommendationer.

Utdrag ur gällande grönplan, röd markering är den yta där prickmark föreslås utgå. 

- Allmänna byggnader 

- Befintliga bostäder 
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Information om fornlämningar
Om fornlämningar påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).

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

Genomförandebeskrivning
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planförfarande
Ändring av stadsplanen handläggs med standardförfarande  
enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900). 

Om inga motsättningar mot förslaget framkommer under samrådet kan 
planförfarandet övergår till begränsat standardförfarande och kan då föras 
direkt till antagande. 
 
Genomförandetid
Någon förnyad genomförandetid gäller inte vid upphävande  
av planbestämmelser enligt PBL 4 kap 22§. 

Tidplan
Ändringen av stadsplanen beräknas antas under andra kvartalet 2022.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman och ansvarig för utbyggnad och skötseln av  
allmän plats såsom gator. 

Kommunen är huvudman för VA-verksamheten och dagvattenhanteringen 
inom området. 

Driften och utbyggnaden sköts av det kommunala driftbolaget SBVT.  

Avtal
Inga avtal bedöms behöva upprättas 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Det är fastighetsägaren som ansöker om och beskostar eventuell 
lantmäteriförrättning.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi
Ändring av stadsplan tas fram av kommunen och bekostas av 
planbeställaren enligt gällande planavtal. 

Eventuell anslutningsavgift till VA-nätet beskostas av exploatören. 

Medverkande: Sofia Ljungquist, planarkitekt, Metria AB

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-02-15

_____________________    _____________________ 
Mathias Karlsson               Kettil Svensson   
Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA  
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e 

B E S K R I V N I N G 

OSBY satnhlil le , Osby kocmiw1, K1·ist, ia.r:

s tads län • .Föi·sl a,e: till ändl:ins- och ut•• 

v i dgning e.v stadsplnne:1 f ö.r onrådet ,r:!.C. I 
SKYT11EDiLCK~nf samt försl at t:i.ll upphävi'.n .... 

1 de ·av s ta.ds planen .f'ör del a.v kv. 

VEl/US m, !ft. 

(Til l hör ke.J:ta ur 22~e, 3) . 

För planområdet gälle1· följande av Kungl, Haj: t r~sp . liinast;yrelsan 

faststäl l da stadsplanar , 

1 . för Osby !r.lmici palsamhå:lle, den 25 oktot~r 19~5. 

2. för vi ssa on1rid\?n belä5ne. öster och sydo$t ~::i kyrken, d.,:m 2 oktober 1942 . 

}. f ör kv. ~aur us , Vcga ~. fl . , den 23 maj 1947. 

4. utvidgning å t öster, den? decel:lber 1953. 

·5 , f ör kyrko6lrdsområuot, den 14 oktooer 1960. 

6 , för kv . Plejaderne. m.fl ., den 15 sept er.~er 1966, 

7, för kv . Venus sar.tt mindre utvidgning, den l.5 septoabe:c 1966 . 

8 . rqr del av kv. Ur anus ra. f l., den 21 december 197; . . 

9 . för nJ sträckning av rikev-~g 23 m. o . , den 5 .ju}1i 1?74-

Till plaaot1råiet .gr änsar i norr ett förzlag till S.t:drine ocC utviC.g!:in~ 

av stadspla.ne:i z:"ör kv, Sirius 2 . fl . Nä.:imda planf;j!'sla$ r.3.·1· l~r.. t :;: t.il 1 

koomunfulli;:m:ti~·e för antas-ande • 

. Plano?i:rådet är Oelä~et i s.:u1hä.llets östra del !. a:-:tlutnil~t t ill :1.uva&~:-,6.e 

kyrko~rdDn. 
För !llaget omfa.ttar kvs.rtei·en Fjärdinz-snanno~, ·r~u.rus, Orion , 'it?i:;3, ::er 

ku~ius och Virgo se.~t delar av kvarteret '/enus , tr&nsforma.to=ct1rZ.,det i 

n:ark s~!:'.t ott parko~ri!d.e vid Skyttebecken. 

Znligt g:ill nr1:!e plan äz- Y.vart9::.•eu Fjh.rdin.[sman."l.e:l , ·:~rc. , 1.:erk~.r;:-i;,H:, "ir: :;i.:,-e 

och Virz-o e.vsed:ia i'fö: bosta,tsbebyggelse i tv:1 vlt. i 11Z3-r , fri~t:l r.111.<le !~l.1r. 

ellc!" koppl?..<lu t vå och tvS. i c,·er':'.91\$e,;:: toi;.t.;:-~?l~. ::v.;;-.rt ~'!'I:':':. r,r'!\U:~:~ oc:.: 

Orion är ~~vr.:3:·l ~~ fö::: slJ.:"!~'."'.t C!:.da:.~i l. 
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Planomr~det Ut i;Vr e~ av c:n sva g sluttning ned mo t Drivån, Buska&e av bl . n. 

pil, sälg och !I.SJ> fiuns öster Ofj och 1 a:.1s lutr.iug til l ån . I pianot1::-f.de ts 

södra. del finns en baolce , Skytte'backen , J.lied · en ekdUl"-t;e i sin västr a del . 

I övri gt ut göres obebyg5d mark i huvudsak nv l!.ker. 

Tra.nsforma t orom:::-,ici.e t vi(:. östra Grc.n~e;atan, kvarteren F j i?.rd ini,;:S:!tS.nnen 

och 1l's.u.1:u.s s e.ut de-13.l.' .av kvarter en 01·ion och Virco är utby55da i enlis 

he t med gäl l a nde planer , Övriga del ar av ;>lar.området är ob~bygg:de. . 

f l anförs l azet har upprättat~ för ~tt möjliggöra anl ägeande av en ny 

'begravning.spl atS i rJirhaten a v kyrks.n. och nuva.rar.da kyrko5.i!rden . 

Enl igt z enez:alplanen e.r nu ! öres le.ge-:l .bai3are.v1!ingsple.t s bel iig~n i nom 

0
g röno!tr~de och 'o;:J;råda för e.llt!ä.nt 2,.Yl.da.r::ål . Genor ~lplanens intentioner 

· beträ.ffa.nde gröno~r~det bibe~ill es eueller t i d , d å .områ det för begr.av

nings ända~Al utformas som en park och h~lles til l ge.ngligt för allmän

hete n. :i:tt cirka 50 ruetet brett parkomrllde föreslås · även mella n be-

')eravning splatsen och kv . 01.·ion: 

Angå ende den del av o:~råde f ör allmänt är.d.arr:äl som t-ae i e.napl'åk fram

hål l e s att lands t i nget , sorr. ägar e- t ill störi-e delen sv kv . Crion med • 

l änss j ulthc-ramet, enl igt egen uppgi f t ej har .nå.got .b.chov av denna maxk, • 

I enlighe t med den situationsplan t ill be e ravnin~spl a ts s o~ bifogas , . 

pl e.r-..förslaget utlä.Sd'25 för betre.~1ni~säri.d3.:U.l -södra de len a v kv. Vega, 

nor ra de l en av kv . Vi rg-o, · del av kv . j,!erku.ri us , halva kvarteret Venus. 

samt Skyt t ebacken , 
\,Jtbyggneden av be3re.vnin€splatser. avses ske i etappe!', vs.rvid •en !örsta. 

· eta.1>? skall e lr!i.cl:.a · ::;i g i hö j d l:!ed Odens s a t ans förl ängni ng. För e rhålle.?l

de e.V' •Visuell avskti.r:;;r..ing mot l änssjukh€'Emet avses en träö - och bus~< -, 

· . . ) rid! anläggas , Denna. bör .anläggas i ett sarma..n.~a:ig fl) :r at t kunna f un

&:era. när en vi dar e utbyg6nad av begr~vningsplatse!'l sker . Äve~ 'ttot 

vi llabaOygzal s en i k·: , 'li r~ sa::it mqt t ~G.nGforr...a.toro::lrådet av~es J:id.e-

--.j pl anter ingar utf6ras . 
öster om östra Gränsgatan i llust r er.as ett ~esel'VOT..råde för beg?:avnings

plats vilket bör reserver as f ör de tta än~a~Jl. 

Norra del en' av kv . Vee;e. utlägges sot.i par Xmark enli ;:;t t idiöera . Kv. Ta.u

rus bibehålles för a l lmänt i;i.nda.mål. Den s ödra omr~desgränsen för eslås 

eJ;Jellertid justerad norl'ut med hänsyn t i 11 bef i!.:tl iga. a.l l 1nlr..na va- leC.

ningar. Även kv. Or ion b ibehåll es för al lm.änt änd.a;:111 och san.rae~~le.gces 

.Q8d norra hal va.n f~V l!v . :r:erkuri ua . Kv , F järdingtnnannon före$lås f ! 

bi beh~llet e.nvändningssä tt: 

};ied hänsyn del s t ill förb j,ndel sel'\ me llan kyrkan och den nya beg:rcv:1ine s 

plats en, en ~roe es$lonsv~\.iJ planeras , del z ti l l 17y3·~.re. st"atan:. nuva.rande 

karak t ö.r a.v lokal zatc., ,föreslUz: nful~nda gate! frän kv . Jupi te·r t i l l kv . 
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.. -. 

) 

Fjärdingammuwn utl!lj(t:OG eom parlmark med möjli~hot till st.ni;- och ~i-l:cl

trofik, 

Oe.tan goa on bredd 11kn bcf intlign Cöi·hi,llandon p,1 mn•i:on vid kv , l:'Jiir

di.ngsroam,en då behov o,; l iin(ire föreligg-ar f ör. en större gatubrodd. , Även 

vid kv , Jupiter föreslås ga ta.n f i\ en 1>inoke.1\ bi.•edd med hiineyn till bo

fintlisa förMllanden. 

För erhållande av en fö1•bindelse mellan l.:arklundavä:,en och bostedso~ril.det 

oöder om Sl:yttebacl<en iJibeliålles (istra Grensgatan, men gee en östli1,are 

s t räckning ö.n i gälle.ndo plan, 

Frejagatan utgår till förmån f ör ott parkntrik, med möj lighet till nn

oi·dnande av en g¼1is- ooh cykelvlig, vilken får anknytning till pl a.narat 

nytt bostadsomr.l.de nol'r 0111 nya sträckningen av riksväg 23, 

Ett otl.råde f.ör transformatorändawJ.l väs ter om Drivån föreslAs utgå , ett 

annat rnindra vid Odengatan utlägges. 

Ei•fordorliga· ,i-områden redovi sas . 

lla.rkw1dersöknini; för don nya begravni ngapl .a tson bifogas. 

J.ied bänsyn till ovannämnda förslag till ändring e.v stadsple.nen föreslås 

gällande pl a.n för del av kv . Veilus samt ett mindre par.?!onträde upp!:öu att 

gäll~-- För detta pl:l.nomräde gl!ller av ll!nsl<tyrel sen fastställd $tadspl 2.n 

den 15 septe,ober 1966, 

Denna del av kvarteret bör i ng~ i tidigare nämnda reservolll!'&de f~r be

srevningsändaillål , 

1f1d fijrsla.rets uterbetande har sa!llråd ä6t ru,i !lled 03by f iji•samlinz, :<ris

tianstads lens landatin(l' saDt berörda läns,iyndigheter. 

Föresl~gna stadsplanebestä111;~elsar avsedda att gälla fijr pla~törs la5e t 

b ifogas . 

T1llhijr full~äktiges 1 Osby koiru:un 

beslut av dan 2l L 1975 § 16 
betygar , 

Kris 1 september 197 4 

, u vu-0 ( 
'a ndbOl',$ fVfJ · 

stadsarkitekt SiiR 

D:1r 1 I . 082-1 129-75 Tillhör l t:r.cc~~-::
e l:1e no i l~rictia::st{:.tl~; H:0!'1 b~t:~.:.:.t J~J:176. 
Do Bl-:lu .. '1d ' 
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I.lom. 1. 

OSJIY sarahllllo , Ooby kommun , Kristlt>n

stoda lön. Föul.aiz- till i.in<lrin3 och 

utvid(.-'71ing av stadsylanen för oi:u:Met 

vid SKY'l"rilBACl(tlrl samt för~lai, t,il l,. 

upphävande av s taqsplan för del e.v k•;. 

V31f0S rn . m. 
('l'illl!ör l<arta. nr 225s , , ) 

ST A DSPL A NEBISTI MMELSIR 

För del »v kv. Jupiter e.vses av· Kungl. li.a.j :t den 25 ok t ober 1935 fast

ställda atedsplaneboställll:lolsor f ortfarande skol a gälla . För pranomr&det 

i övrigt föreslås föl jande para 5ra.far gälla, 

§ l. 

St11depl1meo~r<i.deto e.nv ändnin<r. 

B:za:&n&dskvar ~er . 
a) L:ed A betecknat OCll:åde får anV'ändas en:ias t för allr.,änt ändam!l . 

b) ,:ed 3 betecknat oinrå.de får a nv ä:1d as eneast för bostad~tnda~al . 

a.) ;,:ed K boteokna t ornrRdo får enviindas or.ä.,s t för 'beeravnin0siindai,/il. 

b) J.~ed i:s beteck!1at oorti.d.a fA1· användas enda.st fö:r trans.foriii~torst~t1on 

OGh därr.ied as~hörigt ändnmil.l . 

§ 2. 

}fo.rk so:! icke, r~r beb,'J'q'S'.'.l~. 

-.J i.om. 1. !,ied pu.'\!:t;ric!rni ng betecl:n1d r.ii>~l< f h ici<e beb;rm,;ae . 

~c m. 2. t:ad ::; och pu.nktpr i;:~:;~!r.<, betec:C:,a t kJl'kOt~?:c!$C':!ll'::_de f1:: tek e be1.Jy~•.i,·ns , 

ej heller får dll:e anordn,:,s 1,.;,,e gt•~v;)lll ts6r. 

St'.äl•.il_g. r~rl;)zkri!'tur t.):~~i:.•:?:::l~ 0:1r~:!-an f Ci• la:!nins:dr. 

?å i:iecl u bctaotnad □!i.rk f.lr ic~:o vidt.:;;.z :-r.ord~i 1~-::c.~ e:c:: ~in.tlro.r. frar.~drncr1:l•· . 

de cll ,H· undcr:;tll a•, u.nderjor<tiak.s. a.llln.!tn:'l.a lednin.:;e.r . 

lW;,.W.M:=.!!fi t t . 
Pd ::ed U bc·~~ci:.nat oi::u:~d1e c,;'.a~ll bygc,;:v.1.d.e1~ :1.r,~iförc.~ !'1·i~tt~c!1do ':llr..ir- t•:,', 

00~1 tvfl 11:.od vo:ctl.nå2·e. ua13tla:-.1:,yJ;u'<lc. 1 t·!i,~r.,n::ur;1 i:ont.;:rtnu . 
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... ___ ------------------------ -

Del av ·-toi:,t so" rr,.'r beby,,:;:as och antal byzgn,:der pl\ tor.it . 

1!om, l . Av t~1~t som omfattar med Ö betecknat omru.de f&r hö<1~t en femtedel 

beby&gas . 

I.lom, 2, På tomt som omfattar med ö betecknat områ:de får endast en huvµd 

byggnad ooh ett fristående uthus eller annan g-lrdsbyggna\l uppförr.a : 

§ 6. 

Väningsental. 

!lom. l. Pil. mod roinersk siffra. betecknat område får by~e;nad upyföra~· med 

högst det antal våni ngar som siffran e.nser .• 

liom, 2. Där v~ningsante.l eJ finnes a.ngivet får bygsne.d' uppföras med d.?t 

~ antd vånitlSor som bestämoel•er no. li.ngående byggnads höjd möjliggör, 

§ 7. 

~.!'de ll.tijd, 

:.)m. l , På :ned II betecknat omrllde får byggno.d iok~ uppföras till ~törre 

llöjd in 7,6 meter, 

llot1, 2. P:1 l!led .siffra i' romb betecknat ·oi:.råde Ur byg(i)'lad up9föra$ till · 

hBGSt den höjd i me_te! som siffr an -anger, Där. åA pröva& läm;>l,igt 

l?lå· byggnadtn!l1:md~n medge _hög,re böjd för mindre bY.€6T.adndol inom :me_d 

A beteckn&t· område, 
l,!oi,. 3. Pä oed ll _bet_eoknat onr!l.de får uthus eller annan gå.rdsbyggne.d icke 

uppföras till större höjd än_2 ,5 meter . _ 

') 

0 

§ a. 

Antel l ägenheter . 

Pil med Ö betecknat område f!r huvudbyggnad io)<e inrYJ,'M mera. !in två . 

bostsdslägenbetor, I gårdabyggnad får bos tad icke inredes. 

Utfarta!örbud 

I områdesgrii.~s som jlmväl beteo!mata med fyll da cirklar skal l fastigJ 

het f1>1-ses :.ed stl/.ngse"l , vr.ri ej Ur anordnas öppnhg som medger ut

fart eller annan utgång mot ga~a. Befrielse från här angiven skyldig

het kan medses beträffande fastighet från vi l ken med hiins,n til l dess 

höjdläge , vidtag:ia ä tg5rder , gl ler·andrå' å~st ö.ndighctcr utfart ej 
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. , 

•' . 

(J 

kan. vän ta$ e.~a. J;u,m s am t f'a8tighe t vars behov av utf art icke 

ktlJ\ :på armat sätt behöri gen t ill6Vdoses . 

seJ,>tei01ler 197 4 

stsdse.rl-:i tek t SA.Jl 

Til lhör f ul lmäktiges i Osby k OlDlllun 

bos lut av de n 2'1.1.19?5 § 16 
bet:r6'ar: 

Dnr 11.082- 1129-75 

~än 

Bo Ekl,md 

Tillhör läns• tyrels ens 1 

beslut den 24 fehrue.ri 1976 
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