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HANDLINGAR
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Plankarta
Planbeskrivning
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 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. 

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.  
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Gällande tomtindelning (akt: 11-LÖN-146/55) för Haren som upphävs genom ändring av 
stadsplanen.

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. 
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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 sista kvartalet 2021.

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
Det är fastighetsägaren som ansöker om och beskostar 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, 2021-05-25

_____________________    _____________________ 
Mathias Karlsson               Kettil Svensson   
Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt FPR/MSA 
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